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 المحتوياتجدول 

 

 1 افتتاح الدورة -األعمال من جدول  1البند 

 1 اعتماد جدول األعمال -من جدول األعمال  2البند 

تحديث عن أنشطة الصندوق المتعلقة باالستجابة ألزمة الغذاء العالمية ]لالستعراض[ -من جدول األعمال  3البند 

 1 

 3 التقارير المؤسسية –من جدول األعمال  4البند 

االستعراض المسبق الرفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتين  أ()

للفترة االستراتيجية المتوسطة األجل ، وتوقعات الميزانية 2023العادية والرأسمالية للصندوق لعام 

، واالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى 2024-2025

 3 ]لالستعراض[ 2025-2024وخطته اإلشارية للفترة  2023النتائج وميزانيته لعام 

 5 السياسات واالستراتيجيات ب()

 5 الدول الجزرية الصغيرة النامية ]للعلم[استراتيجية الصندوق للعمل مع  (1)

 6 ( ]للموافقة[2022سياسة الصندوق الخاصة بنشر وثائق عمليات القطاع الخاص غير السيادية ) )2(

 7 التقييم –من جدول األعمال  5البند 

 7 ]لالستعراض[ 2022التقرير السنوي عن التقييم المستقل في الصندوق لعام  أ()

 7 تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق ]لالستعراض[ ب()

 9 ]لالستعراض[ الحادي عشر لموارد الصندوقتجديد للتقرير تقييم األثر  ج()

 10 المسائل التشغيلية –من جدول األعمال  6البند 

مقترحات االستراتيجيات والمشروعات والبرامج والمنح القطرية، والعمليات غير تقرير عن  أ()

 10 السيادية التي جرت مناقشتها خالل مشاورات المجلس التنفيذي ]لالستعراض[

طلب تجديد موارد الصندوق الخاص بقطاع غزة والضفة الغربية التابع للصندوق من موارد  ب()

 11 المنح العادية من أجل مبادرة استراتيجية ]للموافقة[

 11 المسائل المالية –من جدول األعمال  7البند 

تحديث بشأن وضع موارد التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق والقدرة على االلتزام  أ()

 11 ]لالستعراض[

 12 مقترح بشأن الدخول في اتفاقية لالقتراض مع بنك االستثمار األوروبي ]للموافقة[ ب()

 13 الحوكمة –من جدول األعمال  8البند 

 13 إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق ]للموافقة[ أ()

 14 ]للموافقة[ 2024التواريخ المقترحة لدورات المجلس التنفيذي التي ستُعقد في عام  ب()

وتواريخ الزيارة  2026-2024الزيارات القطرية للمجلس التنفيذي في الصندوق للفترة  ج()

 14 القطرية إلى أوغندا ]للموافقة[

 14 انتخاب ممثلين لمجلس المحافظين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي الصندوق ]للموافقة[ د()

 15 مسائل أخرى –من جدول األعمال  9البند 

 15 اختتام الدورة
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 المالحق

 والثالثين بعد المائة السادسةللموافقة عليها في الدورة المقدمة نتائج التصويت بالمراسلة على البنود  الملحق األول 

 للمجلس التنفيذي

 

  والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي السادسةالدورة  إلىالمقدمة قائمة بالوثائق  الملحق الثاني 

  ةدورة مختلط –والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي  السادسةفي الدورة  الوفودقائمة  الملحق الثالث 

  2022سبتمبر/أيلول  15-13 – والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي السادسةجدول أعمال الدورة  الملحق الرابع
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 مختلطةدورة  – التنفيذيوالثالثين بعد المائة للمجلس  السادسةمحاضر جلسات الدورة 

 افتتاح الدورة -من جدول األعمال  1البند 

والثالثين بعد المائة  السادسةرئيس الصندوق ورئيس المجلس التنفيذي، الدورة السيد جيلبير أنغبو، افتتح  -1

  .افتتاحي ببيان لإلدالء الريو، ألفرو السيد المنتخب، للرئيس الكلمة رئيس المجلس وأعطى .للمجلس التنفيذي

. عند االقتضاء نصية الرئيسية في أطرالنتائج  جر  دت  وعمال. األترتيب بنود جدول  الجلسات محاضر وتتضمن -2

 .الدورة في الملحق الثاني في تقديمهاالتي جرى الوثائق ب قائمة وترد

، وللهند ؛Mei Hongyongالسيد ، للصين ورحب رئيس المجلس بممثلي الدول األعضاء المعتمدين حديثا -3

 ،والممثل الجديد للبرازيل ؛Catto James السيد ،وللواليات المتحدة األمريكية ؛ Prasanna Salianالسيد

 ، الذي حضر دورته األولى للمجلس التنفيذي. Leonardo Lima Chagasالسيد 

المنصة التفاعلية  علىوالبيان االفتتاحي للرئيس المنتخب النص الكامل للبيان االفتتاحي لرئيس المجلس تاح وي   -4

 على التوالي.  INF.7EB/2022/136و  6INF./1362022/ EB الوثيقتين ماللدول األعضاء بوصفه

 ليزابيثإ الملكة جاللة لوفاة وبلدان رابطة الدول المستقلة المتحدة المملكة شعبإلى  تعازيهم األعضاء وقدم -5

 .الثانية

 اعتماد جدول األعمال -من جدول األعمال  2البند 

 :النتيجتان

 األنشطة بشأن أخرى مسائل بند تحت بندا ليشمل تنقيحه بعدالمؤقت جدول األعمال  التنفيذي اعتمد المجلس 

للنظر فيها  ابنودجدول األعمال المؤقت تضمن . ورئيس الصندوق مكتب في بالمرحلة االنتقالية المتعلقة

مقدمة التخاذ إجراءات  ا، وبنوداإللكترونيلالستعراض من خالل خاصية التعليق  اأثناء الدورة، وبنود

 .األول نتائج التصويت بالمراسلةق . وترد في الملحبشأنها عن طريق التصويت بالمراسلة

  المنصة  على المنقحن شر جدول األعمال( 2022/136التفاعلية للدول األعضاء/R.1/Rev.1 EB.) 

 ألزمة باالستجابة المتعلقة الصندوق أنشطة عن تحديث -من جدول األعمال  3البند 

 ]لالستعراض[ العالمية الغذاء

 :النتيجتان

 نحو الموجهة العالمية المبادرات من عدد في الصندوق مشاركة عن المقدم بالتحديث علما المجلس أحاط 

 .R.2 EB/2022/136وثيقة ، على النحو الوارد في الالعالمية الغذاء ألزمة االستجابة

   الموارد نشرتو االزدواجية تجنبت لألزمة منسقة عالمية استجابة ضمان على الصندوق األعضاء حث 

 .الطويل في األجل على الصمودوالقدرة  االستدامة على وترك ز للصندوق النسبية للميزة وفقا القليلة

https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/arabic/EB-2022-136-INF-6.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/arabic/EB-2022-136-INF-7.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/arabic/EB-2022-136-R-1-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/arabic/EB-2022-136-R-2.pdf
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 الغذاء ألزمة االستجابة إلى تهدف مختلفة مبادرات في الصندوق مشاركة الذي تناول بالتحديث األعضاء رحب -6

 إنهاء والدعوة إلى العالمي الغذائي األمن على أوكرانيا في الحرب أثر إلى شدد األعضاء، في إشارةو. العالمية

. األزمة هذه تأثيرات معالجة في المضافة وقيمته الصندوق الهام الذي يؤديه دورال على العدائية، األعمال

 في األجل الصمود على والقدرة واالستدامة االنتعاش على الصندوق تركيز ي عد   الخصوص، وجه وعلى

 األعضاء وأشار. الطوارئ حاالت فياآلخرون  الشركاء يقدمه الذي اإلنساني الدعم لرفد اضروريأمرا الطويل 

 العالمية اإلنمائية ساحةال على إبراز صورته أتاحت للصندوق الفرصة كي يعزز لألزمة االستجابة أن إلى أيضا

 دوأي   الصندوق. لموارد عشر الثالث لتجديدل المقبلة اتالمشاور ضوء في سيما ال ،يحظى عمله بالتقديرو

 هذه ارتباط وضمان القطري الحضور تعزيز بهدف الصندوق في الالمركزية عملية مواصلة األعضاء

 .القطري بالطلب العالمية المبادرات

فقد  ،بدورها التكميلي وأقروا المبادرات مختلف في الصندوق بمشاركة األعضاء من عدد رحب حين فيو -7

 وضمان والتجزئة التداخل تجنب أهميةعلى  دواوأك  . المبادراتاإلفراط في  إمكانية بشأن قلقهم عن أعربوا

 والمشروعات البرامج على والبناء القائمة الهياكل تعزيز على ينصب وينبغي على التركيز العام أن. التنسيق

 وعلى الرغم من ذلك. تحميله فوق طاقته خطر من األعضاء فقد حذر الصندوق، حجم لصغر ونظرا. الجارية

 اإلدارة دتوأك  . المبادرات مختلف بين االتساق ضمان على الصندوق قدرة في ثقتهم عن االعضاء أعرب

والبحث  االنتعاش من أجل تيسير العيش سبل حماية عن طريق النسبية ميزته على زيرك   الصندوق أن للمجلس

فقد  المبادرات، لهذه المتنوعة الطبيعة إلى وبالنظر. الطويل في األجل الصمود على والقدرة االستدامة عن

 وإضفاء والرصد التنسيقو بالسياسات المتعلقة والتوصيات التحليلي العمل بين الصندوق مساهمات تراوحت

موجه نحو  الصندوق نهج أن ألعضاءل اإلدارة وأك دت. األجل القصيرة االستجابات على األجل طويل منظور

 ا.ضعف السكان أشد ويستهدف القطري للطلب ويستجيب العمل

 امله مقرا روما من انتتخذ اللتين ييناألخر الوكالتين مع التنسيق تعزيز مواصلة أهمية على األعضاء شددو -8

 اممن روما مقرا له انتتخذاللتين  لتينالوكا مع التنسيق أن إلى اإلدارة وأشارت .الدولية المالية والمؤسسات

ويعود  ،للصندوق نوقطري نومديريعمل فيها و قطرية مكاتب فيها توجد التي البلدان في خاص بشكل قويا كان

. الغذائي األمن مجموعة في ومشاركتهم المتحدة لألمم القطرية األفرقة مع الوثيق عملهم في ذلك إلىالفضل 

 الخاص والقطاع المدني المجتمع معبه  العمليجري  األطراف متعدد منسق نهج اتباع بأن اإلدارة وأقرت

 .اأساسيا أمر يعتبر

 العمليات عن إضافية معلومات وطلب لألزمات، االستجابة مبادرة إطار في األنشطة ببدء المجلس رحبو -9

 في أنهبو مشروعاتجاهزة ل مقترحات تسعة الصندوق ه لدىأنب المجلس اإلدارة وأبلغت. والمقررة الجارية

 ماليين 10 قدرها مساهمة ذلك في بما حالي،ال تمويلالباستخدام  منهامشروعات  ستة تمويلب يسمح له وضع

 مقترحات ثالثة في بالفعل األنشطة تنفيذ بدأ وقد. المتحدة الواليات عنها أعلنت التي المبادرة في أمريكي دوالر

 .لها الالزم التمويل تأمين جرى مشروعاتل

 االئتماني تصنيفه من واالستفادة اقتراضه زيادة مواصلة إلى مدعو الصندوقو ،أساسيا أمرا الموارد تعبئة وت عد   -10

 .األزمة الطويلة األجل المترتبة على عواقبلل التصديمن أجل  إضافية استثمارات لتعبئة
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كما جرت  األزمة وتأثيرات المستفادة الدروس عن إضافية معلومات اإلدارة قدمت األعضاء، طلب على بناءو -11

تتراوح التي  المتقاطعة العوامل من معقدة لمجموعة نتيجة الحالية األزمة وجاءت. الواقع أرض على معاينتها

 السلبي األثر إلى المجلس أعضاء أحد وأشار. أوكرانيا في الحربو 19-جائحة كوفيد إلى المناخ تغير من

ت زرك   الريف، فقراء تحفيز مرفق مع الصندوق تجربة إلى واستنادا. العالمية الغذاء أزمة على للعقوبات

 تعزيزمن أجل  الموافقة عمليات وبس طت البلدان من أقل عدد على أكبر استثماراتبمبادرة االستجابة لألزمات 

 والتعليم األغذية علىالمعيشية  األسر إنفاق صعيد على ملحوظا أثرا القطرية األفرقة الحظت وقد. االستجابة

 في الحاد االرتفاع إلى وبالنظر. المدخالت تمويل على الصغيرة الحيازات أصحاب المنتجين وقدرة والصحة

 .العضوية األسمدة استخدام على الصندوق فقد رك ز األسمدة، أسعار

 أصحاب صوت إسماعمن أجل  المبادرات هذه في الصندوق مشاركة أهمية مجددا على اإلدارة دتوأك   -12

 رحبتو ،المفاوضات طاولة على والشباب الريفيين والرجال النساء من والفقراء ،الصغيرة الحيازات

 .األعضاء من الواردة بالتعقيبات

 المؤسسية التقارير – األعمال جدول من 4 البند

 النتائج إلى المستند الصندوق عمل لبرنامج المستوى الرفيع المسبق االستعراض (أ)

 الميزانية وتوقعات ،2023 لعام للصندوق والرأسمالية العادية والميزانيتين

 لبرنامج المسبق واالستعراض ،2025-2024 للفترةاالستراتيجية المتوسطة األجل 

 2023 لعام وميزانيته النتائج إلى المستند الصندوق في المستقل التقييم مكتب عمل

 ]لالستعراض[ 2025-2024 للفترة اإلشارية وخطته

 :النتائج

 العادية والميزانيتين الصندوق عمل لبرنامج المستوى الرفيع المسبق باالستعراض التنفيذي المجلس رحب 

 للفترة للصندوق األجل المتوسطة االستراتيجية الميزانية توقعاتو ،2023 لعام للصندوق والرأسمالية

 .مناقشاتمزيد من الل كمنطلق 2024-2025

 بشأن إضافية معلومات التنفيذي المجلس طلب ،قللصندو المقترحة العادية بالميزانية يتعلق يماوف: 

o الالمركزية؛ بعملية المتعلقة المتكررة وغير المتكررة التكاليف 

o ؛بالنزاع والمتأثرة الهشة األوضاع في العمل تكلفة علىالمترتبة  اآلثار 

o ؛النهائية الميزانية مقترح على المتحدة األمممنظومة  حددتها التي الرواتب في الزيادات أثر 

o المنظمة؛ على نطاق للموارد المقترح التخصيص 

o المحتملة والمفاضالت واألولويات الوفورات. 

 من  اإلدارة مع العمل إلى قدما التنفيذي المجلس تطلع ،المزمع تقديمها اإلضافية المعلومات أساس علىو

 .األول كانون/ديسمبر دورةفي  تقديمه المزمع الميزانية مقترح بشأن اآلراء في توافق إلى التوصل أجل

 وخطته 2023 لعام وميزانيتهفي الصندوق  عمل مكتب التقييم المستقل برنامج التنفيذي المجلس أيدو 

 .2023 عام في الالمركزية بشأن المؤسسي التقييم بإتمام ورحب، 2025-2024 للفترة اإلشارية
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 العادية والميزانيتين عمل الصندوق لبرنامج المستوى رفيعال المسبق باالستعراض التنفيذي المجلس رحب -13

 ،2025-2024 للفترة األجل المتوسطة االستراتيجية الميزانية وتوقعات 2023 لعام للصندوق والرأسمالية

 لعام وميزانيته النتائج إلى المستند الصندوق في المستقل التقييم مكتب عمل لبرنامجواالستعراض المسبق 

 علما أيضا المجلس وأحاط. )EB 2022/136/R.3( 2025-2024 للفترة اإلشارية وخطته 2023

 السفيرالسيد ، التي يمثلها بالمكسيك رحبو ،والتقييم التدقيق لجنتا أجرتها التي باالستعراضات

Miguel García Winderالتقييم لجنة لرئاسة احديث المنتخب ، بصفتها البلد العضو. 

 في متواضعة زيادة األعضاء بعض دعم ميزانيته، وموارد الصندوق طموح بين التوازن عدم إلى إشارة وفي -14

 األعضاء الدول تواجه التي الحالية المالية القيود إلى آخرونأعضاء  أشار في حين للصندوق، العادية الميزانية

 .األولويات تحديد عن طريق التكاليف في وفورات وتحقيق الكفاءة زيادة إلى والحاجة

اللذين  ينالرئيسي العاملين بالنزاع والمتأثرة الهشة األوضاع في المشاركة وزيادة 2.0 الالمركزية عملية تمثلو -15

 المزيد المجلس أعضاء طلب الكاملة، الشفافية ضمان وبغية الصدد، هذا فيو. الميزانية التكاليف في يدفعان

 المترتبة اآلثارو ،2.0لعملية الالمركزية  وغير المتكررة المتكررة االستثمار تكاليف بشأن الدقيقة التفاصيل من

على حد  االسميةو الحقيقية وذلك بالنسبة إلى التكاليف ،بالنزاع والمتأثرة الهشة األوضاع في العمل تكلفة على

تقوم  التي التكلفة ضغوط يخص فيما القمة إلى القاعدة منويتجه وأكثر قوة تقديم مسوغ كمي  وسيكون. سواء

 المتحدة األمم حددتها التي المرتبات في الزيادات أثر مراعاة مع ،موضع ترحيب الميزانية سيناريوهات عليها

 تخصيص بشأن الوضوح من مزيدال ط لب ،وبشكل مماثل. النهائية الميزانيةمقترح  على المترتبوالتأثير 

 تيسر أن المعلومات هذه شأن ومن. بالعمليات مباشرة المرتبطة الميزانية وحصة المنظمة على نطاق الميزانية

 .اآلراءفي  توافق بناء في قدما والمضي اءالبن   الحوار

 التاريخية المستويات مع المقترح الترحيل وتماشي الميزانية تنفيذ تحسن إلى التقدير مع األعضاء وأشار -16

 المرحل المبلغ تقليص كيفية مواصلة في النظر إلى قدما األعضاء تطلع ،وعلى الرغم من ذلك. المالية األنظمة

ل المبلغ الهدف من أنب اإلدارة أوضحتو. استخدامه كيفية بشأن الوضوح من المزيد وطلبوا  في يتمثل المرح 

 .ال مجال لتفاديها التي المتوقعة غير الظروف مع التعامل

 إلى آخرونأعضاء  دعا تأخير، دون 2.0تنفيذ عملية الالمركزية  إلى الحاجة األعضاء بعض أبرز وفي حين -17

 الواقع، أرض على أكبر أثر إحداثفي  دورا هاما الالمركزية وأدت. الموارد على المترتبة لآلثار أعمق دراسة

 تصنيف على من أجل المحافظة قويةال ماليةال دارةألغراض اإل الموارد تخصيص بأهمية األعضاء وأقر

 تغتنم أن اإلدارةعلى  ينبغي غير أنه. االقتراض أنشطة في التوسع لدعم الالزمة الخبرة وضمان قوي ائتماني

 للصندوق االستراتيجي التوجه مع المواءمة ضمانمن أجل  للصندوق الهيكلي التنظيم لتستعرض الفرصة

 تنفيذ عن الناتجة تلكها في بما الهيكلية، والوفورات الكفاءات لتحديد بذل جهود إضافية ينبغيو. مهمته وتركيز

 وضمان البشرية، الموارد انتقال عمليات تنسيق تحسين ومن شأن. والتكنولوجيا والعمليات الموظفين خطة

التي  المتعددة إلصالحاتا تسلسل تنقيح في والنظر ،الصحيح وتخصيصها للخبرات المناسبتحديد الحجم 

  إلى تحقيق الكفاءاتأيضا أن يؤدي  األخيرة السنوات في جرت

 حاجةال وتبرز. الصندوق لموارد عشر الثاني التجديد أهداف تحقيقل هاما بشكل خاص الكفاءات تحديد ويعتبر -18

االلتزامات ذات األولوية للتجديد الثاني عشر لموارد  في باالستثمارات يتعلق فيما الوضوح من مزيدال إلى

إجراءات و ،والتوريد ،وتوسيع النطاق االستدامة،ب ما يتعلقفي والمراجعة التقييم لنتائج واالستجابة الصندوق

 تحديد وجرى أيضا. السياسات وحوار المعرفة وإدارة القدرات، وبناء ،والبيئي والمناخي التقدير االجتماعي

 التعاون خالل من ذلك في بما االبتكار، وتعزيز المناخ، تغير مع التكيف وتمويل الخاص، القطاع مع المشاركة

 مواءمة إعادة إلى بالحاجة األعضاء واعترف. تركيز مجاالتباعتبارها  الثالثي، والتعاون الجنوب بلدان بين

سواء ، األنشطة هذه تمويل كيفية بشأن توصيات تقديم على األقدر الجهة هي اإلدارة أنبو الموارد، مع الطموح

 .القطري المستوى على األثرب خطير بشكل اإلضرار دون من ،المتوسط وأ القصير في األجلكان ذلك 

https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/arabic/EB-2022-136-R-3.pdf
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 القصوى األولوية إيالء ينبغي ،2و 1 المستدامة التنمية هدفي على وتركيزه الصندوق مهمة إلى باإلشارةو -19

 الجارية، األزمات أثر شأن ومن. المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان الدخل المنخفضة البلدان لدعم

 البلدان، من العديد في من المديونية الحرجة يزيد أن المناخ، أو النزاع أو كانت متعلقة بجائحة كوفيد سواء

 ضةالمقتر   الموارد على الحصول آلية إطار في التمويل على الحصول على قدرتهايؤثر على  األمر الذي

 حصة زيادةمن أجل  جهودها مضاعفة إلى اإلدارة ود عيت. الصندوق إلى العائدة التدفقات على سلبا ويؤثر

 االستدامة على الحفاظ مع الحافظة في من الشريحة الدنيا الدخل المتوسطة والبلدان الدخل المنخفضة البلدان

 .التشغيلي األثر من قدر أقصى تضمن بطريقة الميزانية موارد توزيعباإلضافة إلى  للصندوق، المالية

 األطراف المتعددة بالمصارف اإلنمائية الميزانية الخاصة عمليات في النظر على األعضاء اإلدارة شجعتو -20

 موارد الصندوق.ل عشر الثالث التجديد مشاورات خالل فيه للنظر محتمل كموضوع ذلك واقترحت ،األخرى

 في الصندوق المستقل التقييم مكتب عمل برنامج في المتوخى إجراؤها بالتقييمات التنفيذي المجلس ورحب -21

. الصندوق في والتعلم التقييم وظيفة ألهمية نظراوذلك  ،على حد سواء المقترحة ميزانيته في المعتدلة الزيادةبو

 .الصندوق في الالمركزية لعملية المؤسسي التقييم في النظر إلى تطلعهم عن األعضاء وأعرب

 قبل الصندوق إدارة مع الميزانية بشأنإضافية  مناقشات جراءإلى إ تطلعه عن المجلس أعرب الختام، وفي -22

 قيادة في يةاالنتقال فترةال إلى بالنظر خاصة أهمية وستكون هذه المناقشات ذات. األول كانون/ديسمبر دورة

 .موارده تجديد بشأن المقبلة والمشاورات الصندوق

 السياسات واالستراتيجيات  (ب)

 ]للعلم[ النامية الصغيرة الجزرية الدول مع للعمل الصندوق استراتيجية (1)

 :ةالنتيج

 2027-2022 للفترة النامية الصغيرة الجزرية الدول مع للعمل الصندوق باستراتيجية األعضاء رحب 

 ،للصندوق اإلنمائية الفعالية عن السنوي التقرير خالل من االستراتيجية تنفيذ بشأن تحديث تلقي إلى وتطلعوا

 .لموارد الصندوق عشر الثالث التجديد مشاورات خالل وكذلك

 ،2027-2022 للفترة النامية الصغيرة الجزرية الدول مع للعمل الصندوق باستراتيجية أعضاء المجلس رحب -23

 خالل من نيسان/أبريل في عليها الموافقة جرت والتي ،EB 2022/135/R.5الوثيقة  في الوارد النحو على

 الدورة في للعلم كبند الوثيقة مشاركة جرت األعضاء، من العديد طلب على بناءو. بالمراسلة التصويتإجراء 

 .تنفيذها أجل من المدخالت وجمع االستراتيجية من معينة جوانب بمناقشة للسماح الحالية

 غر مساحتهاصب التي تتسم النامية الصغيرة الجزرية الدول تواجه التي الفريدة التحديات على األعضاء دوأك   -24

 القوي االلتزام ولهذا السبب، ي عد  . المناخ تغيرفي وجه  الشديد وضعفها الموارد وب عد موقعها وافتقارها إلى

 البرمجة التكيفي في نهجالب أيضا الترحيب وجرى. األهمية بالغ أمرا االحتياجات لتقييم التشاركية النهج بضمان

 األعضاء وشجع. االستراتيجية في امعليه المنصوص الجنسانيالمنظور المفضي إلى تحول في  والنهج

 واقترحوا التكنولوجيا، اعتماد خالل من ذلك في بما المحلية، المؤسسات قدرات بناء مواصلة على الصندوق

يشغل موقع  أن أيضا للصندوق يمكنو. االبتكاري التمويل تعبئةمن أجل  الخاص القطاع مع مشاركةال زيادة

 لمؤتمر نيوالعشر السابعة الدورة في النامية الصغيرة الجزرية الدول دعممن أجل  يالمناخ لتمويلع لمجم  

 .المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في األطراف

https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/arabic/EB-2022-135-R-5.pdf
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 والدور والساحلية، البحرية اإليكولوجية النظم إلدارة الواجب االعتبار إيالء ضمان على اإلدارة حث وجرى -25

 الضوء س لط ذلك، على عالوةو. النامية الصغيرة الجزرية الدولب الخاصة التنمية مسارات في للمخاطر األوسع

 .المزرعة خارج فرص العمل أهمية على

فإن اتباع  النامية، الصغيرة الجزرية الدول بين العديدة االختالفات من الرغم على أنه على اإلدارة ووافقت -26

 الصعوبات إلى بالنظر االعتماد وزيادة الحجم في ووفورات تحقيق كفاءات إلى أن يؤدي نهج إقليمي من شأنه

 تحسنت وهايتي، فيجي في ينقطري مكتبين وجود وفي ظل. األموال صرف في المنفردة الحكومات تواجه التي

 لألمم موحد نهج تيسير لضمان الشراكات وزادت النامية الصغيرة الجزرية الدول مع الصندوق مشاركة

 .المتحدة

 السيادية غير الخاص القطاع عمليات وثائق بكشف الخاصة الصندوق سياسة (2)

 [للموافقة] (2022)

 :النتائج

 الخاص القطاع عمليات وثائق بكشف الخاصة الصندوق سياسةل استعراضه بعد التنفيذي، المجلس وافق 

 :التالي القرار على ،EB 2022/136/R.5 الوثيقة في الوارد النحو على( 2022) ةالسيادي غير

 القطاع عمليات وثائق بكشف الخاصة الصندوق سياسة في النظر بعد للصندوق التنفيذي لمجلساإن "

 :يقرر ؛(2022) السيادية غير الخاص

( 2022) السيادية غير الخاص القطاع عمليات وثائق بكشف الخاصة الصندوق سياسة اعتماد (أ)

 الوثيقة؛ هذه في المبين النحو على

 غير الخاص القطاع عمليات وثائق بكشف الخاصة الصندوق سياسة دخول مقترح اعتماد (ب)

 ".عليها التنفيذي المجلس موافقة بمجرد النفاذ حيز( 2022) السيادية

 إضافيا استثناء يشمل بحيث( 2010) الوثائق بكشف الخاصة الصندوق سياسة من الثالث الملحق لعد  ي  

  :يلي كما نصه ليصبح (13)

 عمليات وثائق بكشف الخاصة الصندوق سياسة بموجب أ نِشئ منفصل كشف نظام يحكمها معلومات"

 (".2022) السيادية غير الخاص القطاع

 اإلدارة وهنأوا والمساءلة، بالشفافية الصندوق اللتزام تقديرهم عن وأعربوا السياسة، بهذه األعضاء ورحب -27

 الخاصة السرية ومتطلبات األعمال مصالح واحترام الشفافية بين الصحيح التوازن تحقيق نجاحها في على

 ممارسة باعتباره االعتراض عدم إجراء أهمية على أيضا الضوء تسليط وجرى. الخاص القطاعمن  شركاءبال

 .دعمهاالحصول على و الحكومات إبالغ لضمان جيدة

 لتحديد المطبق المنطقي باألساس يتعلق فيما الوضوح المزيد من واقترحت بالسياسة جيم القائمة ورحبت -28

ثت الركب، يتخلف عن شخص أي ترك بعدمالمتمثل  بااللتزام تذكيراو. االستثمارات أولويات  على اإلدارة ح 

 وتناول ،عمليات القطاع الخاص غير السيادية اختيار في وفيما بينها ضمن األقاليم الجغرافي التوازن ضمان

 .الخاص القطاع مع عملها خالل من والشباب والمنظور الجنساني ،والبيئة ،المناخ مثل شاملة مواضيع

 وثائق بشأن العامة المشاورات لتوجيه سياسة وضع األعضاء أحد اقترح الشفافية، تعزيز وبغية مواصلة -29

 .المقترحة اتالسياس
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 التقييم –من جدول األعمال  5البند 

 ]لالستعراض[ 2022 لعام الصندوق في المستقل التقييم عن السنوي التقرير (أ)

 ]لالستعراض[ للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير (ب)

 :النتائج

 باإلضافة إلى ،2022لعام  في الصندوق المستقل التقييم عن السنوي التقرير التنفيذي المجلس ستعرضا 

 .ضميمتهافي و EB 2022/136/R.6 الوثيقة في الوارد النحو على اإلدارة، قدمتها التي التعليقات

 التي التعليقات باإلضافة إلى ،2022لعام  للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير التنفيذي المجلس استعرض 

 .ضميمتهافي و EB 2022/136/R.7 الوثيقة في الوارد النحو على المستقل، التقييم مكتب قدمها

 في المشاركة مثل ها،وتنفيذ المواردب وتزويدها" ديةغير الما األنشطة" تخطيط تعزيز إلى اإلدارة د عيت 

 .واالستدامة توسيع النطاق على المثبت أثرها بالنظر إلى المعرفة، وإدارة السياسات

 النظم عن اإلبالغ أن تتضمن الفعالية اإلنمائية للصندوق تقرير من المستقبلية اإلصدارات على يجب 

 .الغذائية

 جائحة أثر في النظر الصندوق في المستقل التقييم عن السنوي التقرير من المستقبلية اإلصدارات على جبي 

 .المستفادة الدروس عن واإلبالغ الغذاء وأزمات 19-كوفيد

 الرسائل أهم وتحديد النتائج تفسير تيسير بهدفوذلك  التقارير، في االتساق من مزيد إلى األعضاء تطلع 

 .واالتجاهات

 التقييم مكتب على األعضاء أثنىو. التقييم لجنة أجرتها التي لالستعراضات الرئيس بموجز علما المجلس أحاط -30

توسيع و محتواهب حيث جرى االرتقاء ،الصندوق في المستقل التقييم عن السنوي لتقريرل الجديد للتنسيق المستقل

حسن ل واإلدارة المستقل التقييم مكتب على األعضاء أثنىو .التقييمات من التعلم عزز األمر الذي نطاقه،

 .التقريرين في المستخدمة المنهجيات مواءمةمن أجل  المبذولة وجهودهما تعاونهما

 الطبيعية، الموارد وإدارة والبيئة المناخ تغير مع التكيف في جملة أمور منها اإليجابي باألداء االعتراف وجرى -31

 التركيز زيادة إلى المجلس أعضاء دعاو. الالئق والعمل الشباب صعيد على اإليجابية النتائج باإلضافة إلى

 .المستقبل في الغذائية النظم نهج على

 التصنيف ذات المجاالت تمث ل تزال ال واالستدامة يالحكوم داءاألو الكفاءة أن بقلق المجلس أعضاء والحظ -32

 وط رح. الطويل األجلفي  النتائج واستدامة قاسالم   األثر بين التفاوت على الضوء األعضاء طوسل  . األضعف

ويبعث . روما في ةالدائم الممثليات عن طريق األداء وتحسين الحكومات مشاركة زيادة تيسير بإمكانية اقتراح

أو  رضيةالم   بالتقييمات الخاص الصندوق لموارد عشر الحادي التجديد هدف عدم تحقيق على القلق أيضا

وتراجع األداء على صعيد  المرأة، تمكينو الجنسين بين المساواة على صعيد أفضل من ذلك لألداء عند اإلنجاز

 .الصندوق لموارد العاشر التجديدمع  مقارنةبال توسيع النطاق

https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/arabic/EB-2022-136-R-6.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/arabic/EB-2022-136-R-6-Add-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/arabic/EB-2022-136-R-6-Add-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/arabic/EB-2022-136-R-7.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/arabic/EB-2022-136-R-7-Add-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/arabic/EB-2022-136-R-7-Add-1.pdf
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 األنشطة وتبسيط المتكامل التخطيط تعزيز خالل من سيما ال جهوده، تكثيف على الصندوق األعضاء وشجع -33

 مشاركةمع  جنب إلىجنبا  المعرفة، وإدارة السياسات في المشاركة وعلى وجه الخصوص اإلقراضية، غير

 ،ذاته الوقت وفي. المشروعات إدارة وحدات وجودة الثالثي والتعاون الجنوب بلدان بين والتعاون ،المستفيدين

 في ألهميتها نظرايجب أن تشك ل هذه األنشطة، و. بذلك القيام من أجل الدعم إلى اإلدارة بحاجة األعضاء أقر

 لها التخطيط ويجب بالتالي الصندوق، تمويل نموذج من يتجزأ ال جزءا ،وتوسيع النطاق االستدامة تحسين

لموارد  عشر الثالث التجديدب الخاصة مداوالتال في أكبر أهمية وإعطاؤها متسقة بطريقة بالموارد وتزويدها

 وبناء السياسات، وحوار المعرفة، إدارة في المشاركة زيادة ستيسر الالمركزية أن المؤكد منو. الصندوق

بمثابة عصا  اعتبارها ينبغي ال ولكن الثالثي، والتعاون الجنوب بلدان بين التعاون من واالستفادة القدرات

 .للميدان المناسبة للخبرة االستراتيجي بالتخصيص أن تسترشد الالمركزية على يجببل  ؛سحرية

 متخلفا يزال ال فإنه ،في األداء تحسنا أفريقيا الغربية والوسطى إقليمشهد  في حين أنه المجلس أعضاء والحظ -34

 قدرة بالنزاع والمتأثرة الهشة األوضاع في الواقع أرض على المحققة النتائج أبرزتو. خرىاأل األقاليم عن

 دون التقييم الذي أشار إليه على النحو ،غير أن هناك حاجة السياقات، هذه مثل في التكيف على الصندوق

، كما مرونة أكثر مالية حلول إلى الساحل، الخماسية لمنطقة مجموعةال بلدان في الصندوق لمشاركة اإلقليمي

 لصالح التأقلم برنامج نجاح ويشهد. الهشاشة لتقييم شمولية أكثر نهج إلى بحاجة المشاركة استراتيجيات أن

 .الشامل النهج هذا أهمية على الصغيرة الحيازات أصحاب زراعة

المنظور  مجاالت في الجيدة والممارسات المعرفة تبادل في المحرز التقدمفي حين أشار األعضاء إلى و -35

 الجهات المانحة دعوة بين التفاوت على الضوء نهم سلطواإف الطوارئ، لحاالت واالستجابة والتغذية الجنساني

 سيتجنبو. العملية الممارسة في دعمه يةوكيف بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها تعاونال بشأن

 المتحدة األمم منظمات مع والتداخل المهمة عن نحرافاال الفريدة، واليته على التركيزمن خالل  ،الصندوق

 .والتآزر التكامل أوجه وسيعزز في الوقت ذاته األخرى،

 إلى الحاجة في األعضاء نظر ،2023 لعام ةالمقترح الميزانية مظروف التي تناولت المناقشات إلى وباإلشارة -36

 بشأن استراتيجية محادثة إجراء لضمان الميزانية مقترحاتو التقارير هذه في الواردة النتائج بين الجمع

 .أكبر أثر ممكنتوليد  ويكون بمقدورها إليها الحاجة تشتد ماحيث الموارد تخصيص

 وفيما. الدول األعضاء في المجلس وممثل قدمهاالتي  البناءة بالتعقيبات المستقل التقييم ومكتب اإلدارة رحبتو -37

 مختلفة زمنية أطر في التقريرين نظر جرت اإلشارة إلى ،التقريرين بين االتساق إلى الواضح باالفتقار يتعلق

 الحادي التجديد وأهداف التزامات عن الفعالية اإلنمائية للصندوق باإلبالغ تقرير وقام مختلفة؛ سياقات وبالتالي

 أطول، زمنية فترات مع الصندوق في المستقل التقييم عن السنوي التقرير وتعامل الصندوق، ردلموا عشر

ال التقريرين أن يعني مما  قابلية على الضوء لتسليط موجز دليل وضع اإلدارة اقترحتو. البعض امبعضه كم 

 .التقارير عبر النتائج تفسير وتيسير المقارنة

عملية الالمركزية  نجاح مفتاح يعتبر المناسبة األماكن في المالئمة الخبرة امتالك أن على اإلدارة وافقتو -38

 الموظفين تدريب في واالستثمار الشاغرة الوظائف من الحالي الكبير العدد لملء حثيثة جهود وت بذل. 2.0

 في للصندوق القطرية للمكاتب اإليجابي األثر على كثيرة أدلة وتتوفر. مهاراتهممستوى  ورفع المنتدبين

 المشاركة على صعيد أيضا ستظهر التحسينات أن من ثقة على اإلدارةو بالنزاع، والمتأثرة الهشة األوضاع

 وجود من خالل والتقييم والرصد الثالثي والتعاون الجنوب بلدان بين والتعاون المعرفة، وإدارة السياسات، في

 أن على وافقت اإلدارة غير أن. الرئيسيين والشركاء الحكومة من وعلى مقربة في الميدان مؤهلين موظفين

 .اتللنزاع الحساسية تحليالت فيما يتعلق تحسينات إدخال إلى حاجة هناك
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 كما حدت واإلشراف، التصميم تكاليف ارتفاع إلى بالنزاع والمتأثرة الهشة األوضاع في المشاركة زيادة أدتو -39

 ويعني ذلك. الرئيسية المجاالت إلى كافية موارد توجيه على اإلدارة قدرة من للصندوق الحالية الميزانية قيود

 المثال، سبيل على البيانات جمع مجال في العمل من الكثير وأ نجز. صعبة مقايضات إجراء من بد ال كان أنه

 هجون   توصيات ووضع البيانات تحليل على القدرة كتسابمن أجل ا إضافية موارد إلى حاجة هناك كانت ولكن

 .األدلة على قائمة

 واالستدامة الكفاءة مثل الضعف مجاالت لمعالجة عمل خطط بأنه يجري وضع األعضاء اإلدارة وأبلغت -40

عمالء  بوابة استخدام خالل من الكفاءة قضايا بالفعل الصندوق ويعالج. والتقييم والرصد وتوسيع النطاق

 واالستدامة توسيع النطاق قابلية تأصيل وسيجري. والتكنولوجيا والعمليات الموظفين خطة ونشر الصندوق

وفي . البدء بتنفيذها وعند اتالمشروع تصميم فيو القطرية، االستراتيجية الفرص برامج في بصورة مسبقة

. التنفيذ على آنية تعديالت بإجراء للسماح بانتظام النتائج ست ستعرض والتقييم، للرصد أفضل نظم وجود ظل

 .الحكومي داءاأل في التحسينات يدعم أن الشامل، التوريد نظام مع جنب إلى جنبا ،ذلك شأن ومن

 عددا أن إلى اإلدارة أشارت الجنساني،والتحول الكاملين للمنظور تعميم ال من حيث األداء بقصور يتعلق وفيما -41

 وقد. سياسة المنظور الجنساني تعميم بدء قبل تصميمها جرى للتحليل خضعت التي المشروعات من كبيرا

إلى تحول في  يالمفض والنهج الجنسانية لمعاييرل بشكل كامل المشروعات من األحدث المجموعة امتثلت

 .الجودة ضمان تقييمات من يتضح كما يالمنظور الجنسان

 ]لالستعراض[ الصندوق لموارد عشر الحادي لتجديدل األثر تقييم تقرير (ج)

 :النتيجة

  ضافة إلى باإلالحادي عشر لموارد الصندوق، لتجديد لاستعرض المجلس التنفيذي تقرير تقييم األثر

التعليقات التي قدمها مكتب التقييم المستقل في الصندوق، على النحو الوارد في الوثيقة 

2022/136/R.8 EB  ضميمتهاوفي. 

 دائهأل الصندوق على وأثنى الصندوق، لموارد عشر الحادي لتجديدل األثر تقييم بتقرير التنفيذي المجلس رحب -42

 تقديرهم عن األعضاء وأعرب. الصندوق لموارد عشر الحادي فترة التجديد خالل حققها التي اإليجابية والنتائج

 والتي الواقع، أرض على الستثماراته واإليجابية الملموسة اآلثار تقييممن أجل  الصندوق يبذلها التي للجهود

. هشة للغاية أوضاع في يعيشون الذين أولئك سيما وال الصمود، على وقدرتهم المستفيدين تنمية في ساهمت

صورة إبراز من يحسن  األمر الذي ،امقنع اسرد تولد أن اإليجابية النتائج هذه فإنه من شأن ذلك، على وعالوة

 .مفضل كشريك الصندوق مواردل عشر الثالث للتجديد ومصداقيته الصندوق

 في المحددة األهداف من العظمى الغالبية تجاوز قد الصندوق أن لمالحظة ارتياحهم عن األعضاء وأعرب -43

 األعضاء وأعرب. بالتغذية المتعلق الهدف باستثناء الصندوق، لموارد عشر الحادي للتجديد نتائجال إدارة إطار

 صنع عملية في سيما ال ،المرأة وتمكين الدخل زيادة على صعيد المحرز لتقدمل خاص بشكلارتياحهم  عن

 مجاالت في الجنسين بين المساواة أهداف تحقيق أهمية غير أنهم أكدوا مجددا على. المواردب والتحكم القرار

 سالسل في االستثمار زيادة إلى وجرت الدعوة. يضااألر حيازة وحقوق األصول ملكية مثل ،أيضا أخرى

 القائمة. القصور وأوجه لالختناقات تفصيال أكثر تحليل إجراءباإلضافة إلى  الزراعية األغذية قيمة

https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/arabic/EB-2022-136-R-8.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/arabic/EB-2022-136-R-8-Add-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/arabic/EB-2022-136-R-8-Add-1.pdf
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وشجع األعضاء، . التغذية حصائل في تحسن يقابلها لم المعيشية األسر مداخيل زيادة أن إلى األعضاء أشارو -44

 حافظة في التغذية لتعميم الجهود ومواصلة الطموح زيادة ،الحاصل مؤخرا الغذائي األمن تدهور سياق في

 بين المسارات تحديد في الصندوق دورل ويمكن. التغذيةتحسين والمرأة تمكين  بين العالقة وتعزيز الصندوق

 في التغيير نظريات يوجه أن المستدامة التغذية وحصائلالمعيشية  األسر رخاء وتعزيز الزراعية اإلنتاجية

 أجل من العالمية التغذية بشأن طوكيو اتفاق" وثيقةل المالئم توقيتال على الضوء مجلسال وسلط. التغذية مجال

الثالث  الوكاالت أيدتها والتي ،2021 عام فيالنمو  أجل من التغذية عن طوكيو قمة ؤتمرم عن المنبثقة" النمو

 التي التمويل التزامات وتوسيع نطاق المتواصل التنفيذ يؤدي أن األعضاء وتوقع. التي تتخذ من روما مقرا لها

 يول د أن يمكنكما أنه  ،التغذية مجال في الصندوق مشاركة تعزيز إلى طوكيو قمة ؤتمرم في بها التعهد جرى

 .التي تتخذ من روما مقرا لها الوكاالت بين التآزر أوجه من مزيدال

 توجيه إلى وترجمتها النتائج تفسير كيفية بشأن المستقل التقييم مكتب مع الجيد بالتعاون اإلدارة وأقرت -45

 هأنب اإلدارة أفادت النتائج، ومدى قوة المنهجية بالمسائل يتعلق فيماو. التكيفية واإلدارة اتالمشروع لتصميمات

ه لم أن صحيحمن الو. صارمة المستخدمة المنهجية أن من للتأكد الحساسية اختبارات من كبير عدد أ جريقد 

 صورة وإنما" بعدو قبل"  الوضع عن صورة تقدم وهي بالتالي ال ،بيانات خط األساس من النتائج يجر استقراء

 استثمارات بالفعل تلقوا الذين المستفيدين بين األثر تقييمات وقارنت. في غيابهو الصندوق في ظل تدخل لألثر

 هذه قبةارمال مجموعات اختيار وجرى أيضا. الصندوق عمليات من تستفد لم قبةارممجموعات  مع الصندوق

 المستفيدة المجموعاتب لتلك الخاصة جدا مشابهة جغرافية ومناطق سابقة ظروف باالستناد إلىقوية  بطريقة

 .المستهدفة

 نسبيا الحديث لتطورا مشيرة إلى، المعيشية األسر داخل السلوك تغييرإلى ضرورة  أشارت اإلدارة أيضاو -46

 ستغرقيس في المنظور الجنساني والتحول التغذية مجالي في نتائج ملموسةتحقيق  أن إلىو التغذية لسياسة

 .بالمشروعات الخاصة واألنشطة التغيير نظريات في وإدماجه غلى وجه التحديد ويجب التطرق إلى ذلك . وقتا

 اإلدارة أبلغت المستقبل، في وتقييمات األثر الصندوق لموارد عشر الثالث التجديد أهداف بتحديد يتعلق فيماو -47

 لموارد عشر الثاني للتجديد األثر تقييم لحافظة العشوائي االختيارب بالفعله قد جرى االضطالع أن األعضاء

 جهد كل بذل سيجري وأنه - 2024و 2022 بين الفترة في التي يجري إغالقها المشروعات أي - الصندوق

يمكن للمؤشرات  عددتحديد  إلى أيضا اإلدارة ودعت. كلفةتال بيانات على خلفية األثر بيانات مطابقةل ممكن

 .الصندوق لموارد عشر الثالث التجديد في إدارته

 استدامة وقياس بها موثوق أساس خطوط وضع إمكانية دون حالتقد  الميزانية قيود أن إلى اإلدارة أشارتو -48

 الميزانية خالل من األثر تقييمات تمويل وجرى. سنوات عشر أو خمس لفترة الحقة تقييمات خالل من األثر

 موارد توفير على القادرين األعضاء تشجيع وجرى. وتحسينها المعايير توسيع من حد الذياألمر  اإلدارية،

 .بذلك القيام على والموضوعي البرامجي النشاط هذا لتمويل إضافية

  التشغيليةالمسائل  –من جدول األعمال  6البند 

 ،القطرية والمنح والبرامج المشروعاتو االستراتيجيات مقترحات تقرير عن (أ)

 مشاورات خالل مناقشتها جرت التيمع القطاع الخاص  السيادية غير والعمليات

 ]لالستعراض[ التنفيذي المجلس
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 :ةالنتيج

 غيرالعمليات و امجوالبر اتالمشروع مقترحات بشأن اتالمشاور بنتائج علما التنفيذي المجلس أحاط 

 أحاط ذلك، إلى باإلضافةو(. EB 2022/136/R.9) الحالية الدورة في عليها للموافقة المقدمة ةالسيادي

 .لالستعراض المقدمة القطرية االستراتيجية الفرص ببرامج علما المجلس

 من للصندوق التابع الغربية والضفة غزة بقطاع الخاص الصندوق موارد تجديد طلب (ب)

 ]للموافقة[ استراتيجية مبادرة أجل من العادية المنح موارد

 النتيجتان:

 التابع للصندوق الغربية والضفة غزةبقطاع  الخاص صندوقال موارد تجديد طلب في التنفيذي المجلس نظر 

 الوثيقة في الوارد النحو على فلسطين، في الريفي المالي الشمول لمشروع العادية المنح موارد من

 R.39/2022/136 EB، التالي القرار على ووافق: 

قرر: تحويل مبلغ بقيمة مليوني دوالر أمريكي من موارد المنح العادية إلى الصندوق الخاص "

للصندوق لتوفير رأس مال أولي لمشروع الشمول المالي الريفي  بقطاع غزة والضفة الغربية التابع

 في فلسطين."

 عليه للموافقة التنفيذي المجلس إلى النهائي المشروع مقترح سي قدم. 

 اآلثار بسبب تفاقمت والتي الفلسطيني، الشعب تواجه التي الغذائي األمن تحديات إلى المجلس أعضاء وأشار -49

. للمقترح دعمهم عن وأعربوا أوكرانيا، في الحرب وعواقب 19-وجائحة كوفيد المناخ وتغير للنزاع المدمرة

 هذا لتمويل األخرى الفاعلة الجهات من الالزمة األموال إتاحة إلى األولية األموال على الموافقة ستؤديو

 إلى الوصول سيوفر ألنه النسبية وميزته الصندوق بمهمة الصلة وثيقأيضا  المشروع براعت  و. المشروع

 الريفية المناطق في والشباب والنساء أصحاب الحيازات الصغيرة المزارعين لتمكين الالزمة المالية المنتجات

 .وشاملة مستدامة عيش سبل بناء من

 أن المشروع سيخضع، اإلدارة أوضحت الصلة، ذات للمخاطر الصندوق إدارة كيفية بشأن سؤال على وردا -50

 المجلس إلى تقديمه قبل المنتظمة الجودة والرقابة على الداخلي التصميم لعمليات التمويل، على الموافقة بعد

 شركاءفيما يخص  الواجبة العناية ذلك في بما) االئتمانية المخاطر كافة معالجة وستجري. النهائية للموافقة

 كان كما الحالية، الصندوق إجراءات خالل من( التنافسية والعمليات االختيار وإجراءات ،والتوريد المشروع،

 قصص إحدىوالذي يعتبر  – الجاري لمواجهة تغير المناخ والموارد األراضي إدارة مشروع مع عليه الحال

 .بالنزاع ومتأثر هشوضع  في الصندوق نجاح

 حصريةبصورة  الموارد استخدام لضمان الفلسطينية السلطة مع بالتعاون سيعمل الصندوق أن اإلدارة وأضافت -51

 .الصلة ذات االتفاقات بموجب الفلسطينية السلطة لوالية تخضع التي غزة قطاع في للمشروعات

 المسائل المالية –من جدول األعمال  7البند 

عقد  على والقدرة الصندوق لموارد عشر الثاني التجديد موارد وضع بشأن تحديث (أ)

 ]لالستعراض[ االلتزام

https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/arabic/EB-2022-136-R-9.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/arabic/EB-2022-136-R-39.pdf
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 :تانالنتيج

  والقدرة الصندوق لموارد عشر الثاني التجديد موارد وضعأحاط المجلس التنفيذي علما بالتحديث بشأن 

 .Rev.1R./1362022/ EB/10ة ، على النحو الوارد الوثيقااللتزامعقد  على

 للنظر التنفيذي المجلس إلى المرجعية واألسعار القروض تسعيرل تنقيحات بشأن مقترحا اإلدارة ستقدم 

 .فيها

 الصندوق لموارد عشر الثاني لتجديدل والمنح القروض برنامج مستوى في الهامشي التعديلإلى  المجلس أشارو -52

 الدول جعتوش  . المعدل المستهدف المستوى مقابل التي تم تلقيها التعهدات مبلغ في الطفيف النقص بسبب

 لتمكين تعهداتها زيادة خالل من الصندوق لموارد عشر الثاني للتجديد بالتزاماتها الوفاء على األعضاء

 إلى اإلدارة ود عيت. للموارد عشر الثاني التجديد في الصرف أهدافتحقيق و بالتزاماته الوفاء من الصندوق

 .المقترضة الموارد إلى المنخفضة الدخل البلدان وصول إمكانية ضمان مع العالمية مفهوم حماية

 طرحها على اإلدارة وهنأوا موارده قاعدة لتوسيع الصندوق يبذلها التي للجهود دعمهم عن األعضاء وأعرب -53

 آثارو ؛ةالخاصاإلصدارات  تنفيذ من المستفادة الدروس بشأن إضافية معلومات وط لبت. خاصينإصدارين 

 لتأخر المحتمل التأثيرو ؛وتسعيره اإلقراض شروط وعلى للصندوق المالية االستدامة على االقتراض تكاليف

 ونظامليتي الحصول على الموارد المقترضة آ وأثر المديونية؛ مستويات ارتفاع إلى بالنظر العائدة تدفقاتال

 .األداء أساس على تخصيص الموارد

 من وغيره للصندوق االئتمانية التصنيفاتالختالف في ا أن اإلدارة أكدت التسعير، بمسألة يتعلق وفيما -54

نظر المجلس في ل مقترح بشأن جار والعمل. الصندوق تمويل تكلفة على أثركان له  الدولية المالية المؤسسات

 عن تختلف والتي بالصندوق، الخاصة التمويل تكلفة عكسيبحيث  العادية للقروض الصندوق تسعير تعديل

 إلى للبلدان المنخفضة الدخل المستدام الوصول ضمان . وبغية -AAAذات تصنيف بمؤسسة الخاصة تلك

 عشر الثالث لتجديدل خيارات على استعراض اإلدارة تعكف ،آلية الحصول على الموارد المقترضة موارد

 للبلدانقتراض اال تكاليف لخفض تجديد الموارد مساهمات من جزء استخدام يمكن وفقها لموارد الصندوق

 .الدخل منخفضةال

 ال تزال المتعثرة القروض نسبة وأن للغاية مرنة الصندوق قروض حافظة أن إلى المجلس اإلدارة طمأنتو -55

 باإلضافة إلى أن الصندوق، قروض لحافظة والعالمية المتنوعة الطبيعة المرونة هذه عززت وقد. مستقرة

 السداد عمليات وتكفل. للصندوق األساسية القانونية النصوص في عليها المنصوص إلقراضل الحدود القصوى

 لوكاالت هاما امرجع والذي ي عد   – مفضلال دائنال بوضع التمتع في الصندوق استمرار المحدد الوقت في

آلية الحصول على  موارد إلى الوصول معايير في المخاطر من التخفيف تضمين وجرى أيضا. التصنيف

 التصنيف وكاالت متطلبات مع يتماشى بما الحافظة تصنيف متوسط على الحفاظ وبالتالي ،الموارد المقترضة

 .المالية للموارد السليمة اإلدارة ومبادئ

 الحالية، التقلبات إلى وبالنظر. الناجحين االفتتاحيين اإلصدارين من المستفادة األولية الدروس اإلدارة وتقاسمت -56

 مسبقة موافقة تستلزم التي الحالية الحوكمة عملية أن كما ن،يأساسي نيأمر عتبرانتالتنفيذ  وجاهزية المرونة فإن

 اإلدارة فإن ،وسيط المعامالت برسوم يتعلق فيماو. المستقبلية الفرص من تحد أن يمكن التنفيذي المجلس من

 السندات إصدار عند والسلطات السيادية الوطنية فوق المؤسسات تطبقه الذي عادة ما التسعير بجدول تسترشد

تكاليف  بشأن التفاوض عند أكبر تعاقدية قوةب للصندوق سيتمتع لإلصدار، أطول سجل وجود وفي ظل العامة؛

 .وسيط المعامالت

 ]للموافقة[ األوروبي االستثمار بنك مع لالقتراض اتفاقية في الدخول بشأن مقترح (ب)

https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/arabic/EB-2022-136-R-10-Rev-1.pdf
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 :النتيجة

 األوروبي االستثمار بنك مع لالقتراض إطارية اتفاقية في الصندوق دخول على التنفيذي المجلس وافق 

 المجلس وافقو. يورو مليون 500 ما يعادل إلى بقيمة إجمالية تصل للصندوق فردية قروض منحبغرض 

 اإلطارية تفاقيةاال في المزمعة الفردية القروض اتفاقيات في الصندوق دخول على أيضا التنفيذي

 على المتكامل، االقتراض إطار في عليها المنصوص باألحكام اتفاقية التزام كل شريطةوذلك  القتراض،ل

 .EB 2022/136/R.11 الوثيقة في المفصل النحو

 أيدتها والتي األوروبي، االستثمار بنك مع اقتراض اتفاقية في للدخول الصندوق بمقترحالمجلس  أعضاء رحب -57

 .االتفاقية هذه ستتيحها التي المتنامية الشراكة بفرص كذلك المجلس ورحب. مراجعة الحسابات لجنة

 لتوسيع كوسيلة إطار االقتراض المتكامل مع يتماشى بما التمويل مصادر في التنويععلى  األعضاء شجعو -58

 الصندوق احتياجات يلبي حين أن إطار االقتراض المتكامل وفي. الصندوق أثر ومضاعفة المؤسسي التأثير

لموارد  عشر الثالث التجديد في اإلطار تطوير إلى حاجةال أشاروا إلى األعضاء فإن ،القصير في األجل

 المتزايدة المديونية لمواجهة المالية منتجاتها تكييف على أيضا المنظمة يساعد أن ذلك شأن ومن ؛الصندوق

 تغير وتأثيرات الوطنية الميزانيات على 19-لجائحة كوفيد المالية العواقب منها أمور جملة بسبب للبلدان

 .المناخ

 بالعملة المتعلقة االستفسارات على وردا. مواضيعي أو جغرافي تخصيصأي  وجود عدم اإلدارة وأكدت -59

 وطمأنت لديه المفضلة السحب عملة اختيار الصندوق يتمتع بحرية أن اإلدارة أكدت ،فرق سعر الفائدة وشروط

 .للغاية مواتية الشروط بأن األعضاء

ويجري  .كمبوديا في الجاري التعاون ا كما يدل عليهقي م اإنمائي اوشريك مموال األوروبي االستثمار بنك ويعتبر -60

 البحر ومنطقة الالتينية وأمريكا ،الوسطى وآسيا ،أفريقيا في التعاون المزيد من فرص لتحديد حاليا بذل جهود

 .الكاريبي

 الحوكمة –من جدول األعمال  8البند 

 ]للموافقة[ الصندوق لموارد عشر الثالث بالتجديد الخاصة المشاورات هيئة إنشاء (أ)

 :النتيجة

 الوثيقة في التنفيذي المجلس نظر EB 2022/136/R.12، القرار، مشروع مع تقديمها على ووافق 

 واختيار لموارد الصندوق عشر الثالث التجديدب هيئة المشاورات الخاصة إنشاء الذي يتضمن

 األربعينو الدورة السادسة إلى ،في الوثيقة الوارد النحو على ،لهيئة المشاورات الخارجي الرئيس

 .المحافظين لمجلس

 الخارجي الرئيس اختيار معايير واستعراض المستفادة الدروس في بالتمعن المجلس اقتراح على اإلدارة وافقت -61

. الصندوق لموارد عشر الرابع التجديدب الخاصة مشاوراتهيئة ال لرئاسة المفتوح التعيين عملية قبل للهيئة

 وضعفا فقرا السكان ألشد الصندوق دعم لتعزيز مناقشاتال في لمشاركةا إلى تطلعهم عن األعضاء وأعرب

 .العالم أنحاء جميع في

https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/EB-2022-136-R-11.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/arabic/EB-2022-136-R-12.pdf
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 المجتمع من المصلحة أصحاب مع استباقي بشكل بالمشاركة التزامها إلى المجلس أعضاء اإلدارة وطمأنت -62

 من لالستفادة الدولي، التغذية ومجتمع األصلية الشعوب ومنظمات المزارعين مجموعات سيما ال المدني،

 األعضاء، الدول في اتالمشاور جلسات عقد باإلضافة إلى مقترح المشاركة، هذه شأن ومن. مةالقي   خبراتهم

 على وردا. السياسي المستوى على الصندوق الذي يتلقاه الدعم تزيد أن المتلقية، البلدان في سيما وال

 لضمان محتملة تكاليف ةأي ستحلل أنها اإلدارة أوضحت الميزانية، على المترتبة باآلثار المتعلقة االستفسارات

 .الكفاءة

 ]للموافقة[ 2024 عام في ستُعقد التي التنفيذي المجلس لدورات المقترحة التواريخ (ب)

 النتيجة:

 الوثيقة في التنفيذي المجلس نظر EB 2022/136/R.13، عام في ومعتكفه دوراته مواعيد على ووافق 

خاليا من  2024 أيلول/سبتمبر 19 يوم ترك إلى أيضا اإلدارة ستهدفو. المقترح النحو على 2024

 .الممثلين أحد طلب على بناء ،ذلك أمكن إذا ،االلتزامات

 وتواريخ 2026-2024 للفترة الصندوق في التنفيذي للمجلس القطرية الزيارات (ج)

 ]للموافقة[ أوغندا إلى القطرية الزيارة

 النتيجة:

 الوثيقة في التنفيذي المجلس نظر EB 2022/136/R.14، الزيارات لوجهات المتجددة الخطة واعتمد 

 إلى 2023 لعام القطرية الزيارة تواريخ بشأن قرار باتخاذ لإلدارة وأذن 2026-2024 للفترة القطرية

 .أوغندا

 الصندوق لموظفي التقاعدية المعاشات لجنة في المحافظين لمجلس ممثلين انتخاب (د)

 ]للموافقة[

 النتائج: 

 السيد التنفيذي المجلس انتخب Sylvain Fournel (،ألف القائمة فرنسا )المحافظين مجلس لتمثيل عضوا 

 .2025 أيلول/سبتمبر 30 في تنتهي سنوات ثالث لمدة الصندوق لموظفي التقاعدية المعاشات لجنة في

 هذه تقديم ضرورة على المجلس ووافق معلقة يموج باء القائمتين من المناوبين لألعضاء الترشيحات كانت 

 .تأخير دون الترشيحات

 لجنة في المحافظين مجلس لتمثيل لألعضاء المناوبين الواردة الترشيحات كانت المجلس، دورة عقب 

 النحو على 2025 أيلول/سبتمبر 30 في تنتهي سنوات ثالث لمدة الصندوق لموظفي التقاعدية المعاشات

 :التالي

o  السفيرJose Angel Bucarello Guzman القائمة باء( من جمهورية فنزويال البوليفارية( 

o  السيدةShiyang Zeng القائمة جيم( من جمهورية الصين الشعبية( 

 

 

https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/arabic/EB-2022-136-R-13.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/arabic/EB-2022-136-R-14.pdf
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 مسائل أخرى –من جدول األعمال  9البند 

 ]للعلم[ المتعلقة بالمرحلة االنتقالية في مكتب الرئيستحديث عن األنشطة  (أ)

 فور األولويات تنفيذ على بالتركيز له يسمح سلس انتقال ضمان على يعمل أنه ألعضاءل المنتخب الرئيس أك د -63

 .للصندوق كرئيس منصبهل توليه

 لموظفي االستقرار ضمان: والمتمثلة فيما يلي ،االنتقالية للفترة التوجيهية المبادئ على األعضاء واطلع -64

 الصندوق؛ لموارد عشر الثالث التجديدب ات المقبلة الخاصةلمشاورل والتحضير العليا؛ واإلدارة الصندوق

 توافق من أجل إيجاد اءةوبن   منفتحة بطريقة معا والعمل الغذائية؛ والنظم الغذائي األمن تحسين على التركيزو

 الوصول يصعب والذين فقراو اضعف أشد السكان خدمة في المقبلة الرئيسية للتحديات والتصدي اآلراء في

 .إليهم

 اختتام الدورة

 أوقات في الصندوق في الهائلة لمساهمته واليته المنتهية للرئيس تقديره خالص عن التنفيذي المجلس أعرب -65

لمنظمة  عام كمدير الجديد دوره في التوفيق له وتمنى الفقراء، أفقر تجاه الصادق والتزامه حافلة بالتحديات

 لتعزيز معه العمل إلى وتطلع الجديد الرئيس بصفته الريو ألفرو بالسيد أيضا المجلس رحبو الدولية. العمل

 .الصندوق مهمة

 المتميزة خدمته على كينيسيم سخيميني لويس السيد الصندوق، سكرتير لشكر أيضا الفرصة المجلس واغتنم -66

في  الخارجية للعالقات كمدير الجديد دوره في التوفيق كل له وتمنى ،عموما واألعضاء والمجلس للصندوق

 .األمريكية للبلدان الصحة منظمة في الموارد وتعبئة الشراكاتدائرة 

 الشخصية خبرته أثرى األمر الذي واليته، فترة طوال دعمه على للمجلس العميق امتنانه عن الرئيس أعربو -67

 .والمهنية

 المنصة التفاعلية للدول األعضاء بوصفه الوثيقة علىالنص الكامل للبيان الختامي لرئيس المجلس  ويتاح -68

8.INF/6EB 2022/13. 

 .المحدد الموعد من واحد يوم قبل الثاني، يومها في للمجلس المائة بعد والثالثون السادسة الدورة تمتخت  وا -69

 

https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/arabic/EB-2022-136-INF-8.pdf
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 التصويت بالمراسلة على البنود المقدمة للموافقة عليها  

 والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي السادسةفي الدورة 

  

رقم بند جدول 

 األعمال

عدد  الوثيقة مرجع البند

األصوات 

 المدلى بها

األصوا

 %* ت

عدد 

 األصوات

 "نعم"

 نعم

**% 

عدد 

 األصوات

 "ال"

 ال

**% 

 امتناع

إجراءات الشكاوى المعززة لعدم االمتثال المزعوم إلجراءات التقدير  )أ(15

 االجتماعي والبيئي والمناخي في الصندوق

EB 2022/136/R.27 6138.134 97.7 6138.134 100 - - - 

 EB 2022/136/R.28 البرازيل: المشروع الشامل والمستدام في بياوي ()أ(1)أ()16

+ Add.1 + Sup.1  

6138.134 97.7 6138.134 100 - - - 

تعزيز التنمية الريفية المناصرة للفقراء  -AMK Microfinance مؤسسة  )أ(17

 من خالل التمويل البالغ الصغر

EB 2022/136/R.29 

+ Add.1 

6138.134 97.7 6138.134 100 - - - 

 - - - EB 2022/136/R.30  6138.134 97.7 6138.134 100 معامالت اإلصدارات الخاصة المقترحة في الصندوق )أ(18

مسودة جدول األعمال المؤقت للدورة السادسة واألربعين لمجلس محافظي  )أ(19

 الصندوق

EB 2022/136/R.31 6138.134 97.7 6138.134 100 - - - 

عملية الموافقة لمعالجة بعض مسائل اللغة، وسي عاد إصداره في الوقت س حب هذا البند من  EB 2022/136/R.32 مذكرة تفاهم بين الصندوق ومصرف أمريكا الوسطى للتكامل االقتصادي )أ(20

 المناسب.

( 189.008 4( المتاحة في المجلس التنفيذي. فاألصوات المطلوبة للتثبت من صحة التصويت بالمراسلة تبلغ ما ال يقل عن ثلثي )238.511 6األصوات )* تشير األعداد إلى النسبة المئوية لألصوات المدلى بها من مجموع عدد 

 يقصد باألصوات المدلى بها األصوات اإليجابية والسلبية، وليس االمتناع. .مجموع عدد األصوات المتاحة

لى بها، شرط أن تتألف هذه الغالبية من أكثر من لمئوية لألصوات "نعم" واألصوات "ال" من مجموع عدد األصوات المدلى بها. ويلزم الحصول على أغلبية ثالثة أخماس من األصوات "نعم" المدتشير األعداد إلى النسبة ا **

  .( مجموع عدد األصوات المتاحة في المجلس التنفيذي141.756 3نصف )
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 السادسةنتائج التصويت بالمراسلة على البنود المقدمة للموافقة عليها في الدورة 

 1والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي

 التقارير المؤسسية -4

 والمناخي والبيئي االجتماعي التقدير إلجراءات المزعوم االمتثال لعدم المعززة الشكاوى إجراءات (د)

 ]للموافقة[ الصندوق في

 المعززة الشكاوى إجراءات، ووافق على EB 2022/136/R.27استعرض المجلس التنفيذي الوثيقة 

 .الصندوق في والمناخي والبيئي االجتماعي التقدير إلجراءات المزعوم االمتثال لعدمالمقترحة 

 المسائل التشغيلية -13

 مقترحات المشروعات/البرامج والِمنح المقدمة إلى المجلس التنفيذي للنظر فيها ]للموافقة[ أ()

 أمريكا الالتينية والكاريبي (1)

 المشروع الشامل والمستدام في بياوي: البرازيل (أ)

واتفاقية التمويل المتفاوض وضميمتها ، EB 2022/136/R.28نظر المجلس التنفيذي في الوثيقة 

 :على التمويل المقترح بموجب القرار التالي بشأنها، ووافق

: أن يقدم الصندوق إلى والية بياوي مع ضمانة سيادية من جمهورية البرازيل االتحادية قـرر"

دوالر أمريكي(،  000 000 18قرضا بشروط عادية بقيمة ثمانية عشر مليون دوالر أمريكي )

على أن يخضع ألية شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة 

 في هذه الوثيقة."

 السيادية غير الخاص القطاع عمليات -17

 البالغ التمويل خالل من للفقراء المناصرة الريفية التنمية تعزيز -AMK Microfinance مؤسسة (أ)

 ]للموافقة[ الصغر

 ثانوي قرض على، وضميمتها، ووافق EB 2022/136/R.29نظر المجلس التنفيذي في الوثيقة 

  إلى مقدم( أمريكي دوالر 5 000 000) أمريكي دوالر ماليين خمسة بمبلغ

 في ائتمان خط أجل من حصرا لالستخدام AMK Microfinance Institution Plc مؤسسة

 والمتوسطة والصغيرة الصغر البالغة الزراعية المؤسسات لدعم للفقراء المناصرة القيمة سالسل

 للشروط أساسي نحو على مطابقة تكون وأحكام شروط ألية يخضع أن على الزراعية، والتعاونيات

 . الوثيقة في الواردة واألحكام

 المسائل المالية -18

 ]للموافقة[ )وثيقة سرية( الصندوق في المقترحة الخاصة اإلصدارات معامالت (أ)

أ( المستثمرون الخمس المقترحون؛ على: ) ، ووافقEB 2022/136/R.30في الوثيقة نظر المجلس التنفيذي 

، وعلى النحو المبي ن 1)ب( اإلصدارات الخاصة المقترحة ذات الصلة الواردة تفاصيل كل منها في الجدول 

 بمزيد من التفصيل في الوثيقة.

                                         
 27( الصادرة عن مكتب سكرتير الصندوق بتاريخ EB 2022/135/V.B.C/Rev.1يمكن الوصول إلى الرسالة ذات الصلة ) 1

 [.اإلسبانية[ ]الفرنسية[ ]اإلنجليزية[ ]العربيةمن خالل الروابط التالية: ] 2022أبريل/نيسان 

https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/arabic/EB-2022-136-V-B-C.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/arabic/EB-2022-136-V-B-C.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/EB-2022-136-V-B-C.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/EB-2022-136-V-B-C.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/french/EB-2022-136-V-B-C.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/french/EB-2022-136-V-B-C.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/spanish/EB-2022-136-V-B-C.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/spanish/EB-2022-136-V-B-C.pdf
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 الحوكمة -19

 ]للموافقة[ السادسة واألربعين لمجلس محافظي الصندوق مسودة جدول األعمال المؤقت للدورة (أ)

من النظام الداخلي لمجلس  6، ووافق، وفقا للمادة EB 2022/136/R.31نظر المجلس التنفيذي في الوثيقة 

، على النحو الوارد في مجلس المحافظينللدورة السادسة واألربعين لجدول األعمال المؤقت المحافظين، على 

أيضا بأن مجلس المحافظين سيتلقى، إلى جانب جدول األعمال المؤقت علما المجلس التنفيذي وأحاط الوثيقة. 

 .المرفق، برنامجا لألحداث المرافقة للدورة
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 والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي السادسةقائمة بالوثائق المقدمة إلى الدورة 

 رمز الوثيقة
بند جدول 
 األعمال

 عنوان الوثيقة

 بنود لالستعراض أثناء الدورة

EB 2022/136/R.1 + 
Add.1 

 جدول األعمال المؤقت 2

EB 2022/136/R.2 3  باالستجابة ألزمة الغذاء العالميةتحديث عن أنشطة الصندوق المتعلقة 

EB 2022/136/R.3  4)أ( 

االستعراض المسبق الرفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج 

، وتوقعات الميزانية للفترة 2023والميزانيتين العادية والرأسمالية للصندوق لعام 

المستقل في الصندوق ، واالستعراض المسبق لبرنامج عمل التقييم 2024-2025
 2025-2024وخطته اإلشارية للفترة  2023المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

EB 2022/135/R.5 4()(1)ب 
-2022استراتيجية الصندوق للعمل مع الدول الجزرية الصغيرة النامية للفترة 

2027 

EB 2022/136/R.5 4()(2)ب 
 القطاع الخاص غير السياديةسياسة الصندوق الخاصة بكشف وثائق عمليات 

(2022) 

EB 2022/136/R.6 + 

Add.1 
 2022التقرير السنوي عن التقييم المستقل في الصندوق لعام  )أ(5

EB 2022/136/R.7 + 
Add.1 

 2022تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام  )ب(5

EB 2022/136/R.8 + 
Add.1 

 الحادي عشر لموارد الصندوقتقرير تقييم األثر لفترة التجديد  )ج(5

EB 2022/136/R.9 6)أ( 
موجز مقترحات المشروعات والبرامج واالستراتيجيات القطرية والعمليات غير 

 31السيادية التي جرت مناقشتها خالل مشاورات المجلس التنفيذي التي ع قدت في 
 2022أغسطس/آب 

EB 2022/136/R.39 6)ب( 

بقطاع غزة والضفة الغربية التابع للصندوق  طلب تجديد موارد الصندوق الخاص

من موارد المنح العادية من أجل مبادرة استراتيجية: مشروع الشمول المالي الريفي 
 في فلسطين

EB 2022/136/R.10 + 
Corr.1 

 )أ(4
تحديث بشأن وضع موارد التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق والقدرة على 

 االلتزام

EB 2022/136/R.11 7)ب( 
مقترح بشأن الدخول في اتفاقية إطارية لالقتراض مع بنك االستثمار األوروبي وفي 

 اتفاقيتي قروض فردية بموجبه

EB 2022/136/R.12 8)إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق )أ 

EB 2022/136/R.13 8)2024التي ست عقد في عام  التواريخ المقترحة لدورات المجلس التنفيذي )ب 

EB 2022/136/R.14 8)ج( 
وتاريخ  2026-2024الزيارات القطرية للمجلس التنفيذي في الصندوق للفترة 

 الزيارة إلى أوغندا

EB 2022/136/R.15 8)د( 
انتخاب ممثلين لمجلس المحافظين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي الصندوق 

 الدولي للتنمية الزراعية

 بنود لالستعراض على اإلنترنت

EB 2022/136/R.16 10)أ( 
تحديث عن نهج الصندوق في التطرق الستراتيجية األمم المتحدة لمنع حاالت 

 التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها

EB 2022/136/R.17 10)ب( 
  استعراض منتصف المدة الستراتيجية إدارة المعرفة في الصندوق

 : تحديث الستراتيجية المعرفة2025-2019للفترة 

+  2EB 2022/136/R.18

Add.1 + Add.2 
 )أ(11

 2022تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام 

 المجلد األول: التقرير الرئيسي

                                         
 أ صدرت هذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية فقط. 2
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EB 2022/136/R.19 11()ية والبرنامج القطري: تقييم االستراتيجية القطرمملكة كمبوديا (1)ب 

EB 2022/136/R.20 11()تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطريجمهورية مالوي (2)ب : 

EB 2022/136/R.21 + 
Add.1 

 تحديث بشأن تنفيذ مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف )أ(12

EB 2022/136/R.22 12()االستراتيجية القطرية: برنامج الفرص جمهورية بنغالديش الشعبية ()أ(1)ب  

EB 2022/136/R.23 + 

Add.1 
 برنامج الفرص االستراتيجية القطريةمملكة كمبوديا:  ()ب(1)ب()12

EB 2022/136/R.24 + 
Add.1 

 برنامج الفرص االستراتيجية القطريةجمهورية مالوي:  ()أ(2)ب()12

EB 2022/136/R.25 13)2021األول  ديسمبر/كانون –تقرير كفاية رأس المال  )أ 

EB 2022/136/R.26 14)تحديث بشأن مشاركة الصندوق في لجنة األمن الغذائي العالمي )أ 

 بنود التخاذ إجراء بشأنها من خالل التصويت بالمراسلة

EB 2022/136/R.27 15)أ( 
إجراءات الشكاوى المعززة لعدم االمتثال المزعوم إلجراءات التقدير االجتماعي 

 والمناخي في الصندوقوالبيئي 

EB 2022/136/R.28 + 
3Add.1 + Sup.1 

 المشروع الشامل والمستدام في بياويجمهورية البرازيل االتحادية:  ()أ(1)ب()16

EB 2022/136/R.29 + 
Add.1 

 )أ(17
تعزيز التنمية الريفية المناصرة للفقراء من  -AMK Microfinance  مؤسسة

 خالل التمويل البالغ الصغر

EB 2022/136/R.30 18)معامالت اإلصدارات الخاصة المقترحة في الصندوق )أ 

EB 2022/136/R.31 19)مسودة جدول األعمال المؤقت للدورة السادسة واألربعين لمجلس محافظي الصندوق )أ 

EB 2022/136/R.32 20)مذكرة تفاهم بين الصندوق ومصرف أمريكا الوسطى للتكامل االقتصادي )أ 

 للعلم/للمواءمة مع الغرضبنود 

ستنشر الوثائق اإلضافية المعروضة للعلم، بما في ذلك المعلومات الموف رة بموجب نهج المواءمة مع الغرض، على المنصة التفاعلية للدول 
 .الرابطاألعضاء على 

 

 

                                         
 صدرت هذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية فقط.أ 3

https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/arabic/EB-2022-136-INF-7.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/136/docs/arabic/EB-2022-136-INF-7.pdf
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 دورة مختلطة  –جدول أعمال الدورة السادسة والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي 

 معلومات لممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي

 في مقر الصندوقست عقد الدورة السادسة والثالثون بعد المائة للمجلس التنفيذي في قاعة إيطاليا للمؤتمرات،  -1

سبتمبر/أيلول. وستعقد  15إلى يوم الخميس،  13يوم الثالثاء، ، روما، من Via Paolo di Dono, 44في 

مع استراحة لتناول وجبة الغداء  مساء من كل يوم، 5.30صباحا إلى الساعة  9.30االجتماعات من الساعة 

بعد الظهر. وسي دعى ممثل واحد لكل دولة عضو وممثل مناوب  2.30بعد الظهر إلى الساعة  1من الساعة 

ويجوز للدول األعضاء تناوب الممثل الذي تختاره خالل مدة االجتماع  .في المجلس التنفيذي للمشاركة شخصيا

 Zoomمتابعة الوقائع افتراضيا من خالل منصة  فيون أيضا منوسيتمكن مندوبون إضاوفي اليوم نفسه. 

لممثلي ويجوز . 19-وسيجري ضمان كل التدابير الوقائية للتصدي لجائحة كوفيدللتداول عن طريق الفيديو. 

الدول األعضاء الذين ليسوا أعضاء في المجلس التنفيذي الراغبين في متابعة وقائع الدورة أن يفعلوا ذلك 

 اقبين صامتين من خالل قاعة االستماع االفتراضية.بصفتهم مر

 ولتبسيط االجتماع، ت عرض بنود جدول األعمال باأللوان وت نظم في المجموعات التالية:  -2

 بنود للنظر فيها أثناء الدورة؛ -أوال 

 بنود للتعليق عليها عن طريق اإلنترنت؛ -ثانيا 

 بنود للموافقة عليها من خالل التصويت بالمراسلة؛ –ثالثا 

 بنود منشورة على اإلنترنت للعلم. -رابعا 

وتسهيال لسير االجتماع، ستوضع إلى جانب كل بند من بنود جدول األعمال إحدى العبارات التالية لإلشارة  -3

 إلى اإلجراء المطلوب اتخاذه من المجلس:

 ]للموافقة[؛ ]لالستعراض[؛ ]للعلم[

 بنود للموافقة عليها من خالل التصويت بالمراسلة في القسم ثالثا

بمجرد اعتماد جدول األعمال المؤقت للدورة السادسة والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي، سي دعى الممثلون  -4

بند من  ويمكن مناقشة أيإلى اتخاذ إجراء بشأن البنود الواردة في القسم ثالثا من خالل التصويت بالمراسلة. 

هذه البنود أثناء الدورة بناء على طلب ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي. وينبغي تقديم هذه الطلبات 

 كتابة إلى سكرتير الصندوق قبل أسبوع واحد على األقل من انعقاد الدورة. 

 بنود للعلم في القسم رابعا

إال  إذا رأت اإلدارة ضرورة لذلك، أو بناء على طلب ممثلي يجوز مناقشة الوثائق المقدمة للعلم أثناء الدورة ال  -5

الدول األعضاء في المجلس التنفيذي. وينبغي تقديم هذه الطلبات كتابة إلى سكرتير الصندوق قبل أسبوع واحد 

 على األقل من انعقاد الدورة.

 برنامج عمل الدورة

ناقش فيه الوثائق. وسي نشر برنامج عمل الدورة ال تعكس أرقام بنود جدول األعمال بالضرورة الترتيب الذي ست -6

على الموقع الشبكي للصندوق وعلى المنصة التفاعلية للدول األعضاء قبل انعقاد الدورة، متضمنا توقيت 

 المناقشة وترتيبها.

 وسيقتصر برنامج عمل الدورة على البنود التي ستناق ش خالل دورة المجلس. -7
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 جدول األعمال

 بنود للنظر فيها أثناء الدورة -أوال 

 افتتاح الدورة -1

 ]للموافقة[ (EB 2022/136/R.1) اعتماد جدول األعمال -2

 (EB 2022/136/R.2)تحديث عن أنشطة الصندوق المتعلقة باالستجابة ألزمة الغذاء العالمية  -3

 ]لالستعراض[

 التقارير المؤسسية   -4

االستعراض المسبق الرفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتين العادية  (أ)

-2024نية االستراتيجية المتوسطة األجل للفترة ، وتوقعات الميزا2023والرأسمالية للصندوق لعام 

واالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج  2025

 2025-2024للفترة  وخطته اإلشارية 2023وميزانيته لعام 

(EB 2022/136/R.3) ]لالستعراض[ 

 السياسات واالستراتيجيات (ب)

 للعمل مع الدول الجزرية الصغيرة الناميةاستراتيجية الصندوق  (1)

(EB 2022/135/R.5) ]للعلم[ 

 (2022سياسة الصندوق الخاصة بكشف وثائق عمليات القطاع الخاص غير السيادية ) (2)

(EB 2022/136/R.5) [للموافقة ] 

 التقييم ]لالستعراض[ -5

 (EB 2022/136/R.6 + Add.1) 2022التقرير السنوي عن التقييم المستقل في الصندوق لعام  (أ)

 (EB 2022/136/R.7 + Add.1تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق ) (ب)

 (EB 2022/136/R.8 + Add.1تقرير تقييم األثر للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق ) (ج)

 ]لالستعراض[المسائل التشغيلية  -6

تقرير عن االستراتيجيات القطرية، ومقترحات المشروعات والبرامج والمنح وعمليات القطاع الخاص  (أ)

 (EB 2022/136/R.9)غير السيادية التي نوقشت في مشاورة المجلس التنفيذي 

طلب تجديد موارد االعتماد في الصندوق من أجل غزة والضفة الغربية من موارد المنح العادية من   (ب)

 [للموافقة] (EB 2022/136/R.39)أجل مبادرة استراتيجية 

 المسائل المالية  - 7

 عقد االلتزاماتتحديث بشأن وضع موارد التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق والقدرة على  (أ)

(EB 2022/136/R.10) ]لالستعراض[ 

 مقترح بشأن الدخول في اتفاقية إطارية لالقتراض مع بنك االستثمار األوروبي (ب)

(EB 2022/136/R.11) [للموافقة] 
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 [للموافقة]الحوكمة  - 8

  (EB 2022/136/R.12)إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق  (أ)

 (EB 2022/136/R.13) 2024التواريخ المقترحة لدورات المجلس التنفيذي التي ست عقد في عام  (ب)

وتاريخ الزيارة القطرية إلى أوغندا  2026-2024الزيارات القطرية للمجلس التنفيذي للصندوق للفترة  (ج)

(EB 2022/136/R.14) 

في الصندوق الدولي للتنمية انتخاب ممثلين لمجلس المحافظين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظ (د)

 (EB 2022/136/R.15)الزراعية 

 مسائل أخرى - 9

 [للعلمتحديث بشأن األنشطة المتعلقة بالمرحلة االنتقالية في مكتب الرئيس ] (أ)
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 بنود لالستعراض عن طريق اإلنترنت –ثانيا 

ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي مدعوون إلى تقديم أية تعليقات قد تكون لديهم بشأن الوثائق التالية من خالل 

. 2022سبتمبر/أيلول  9المنصة التفاعلية للدول األعضاء، والتي ستكون مفتوحة حتى اللوحة اإللكترونية المتاحة على 

المناسب على التعليقات الواردة عن طريق اإلنترنت وست نشر وثيقة تتضمن  وستسعى اإلدارة إلى تقديم ردود في الوقت

 جميع التعليقات والردود على المنصة باللغات الرسمية األربع للصندوق بعد دورة المجلس.

 ]لالستعراض[التقارير المؤسسية  - 10

لجنسي تحديث عن نهج الصندوق في التطرق الستراتيجية األمم المتحدة لمنع حاالت التحرش ا (أ)

  (EB 2022/136/R.16)واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها

 السياسات واالستراتيجيات (ب)

 (EB 2022/136/R.17)استعراض منتصف المدة  –استراتيجية إدارة المعرفة في الصندوق  (1)

 ]لالستعراض[التقييم  - 11

 تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة (أ)

(EB 2022/136/R.18 + Add.1 + Add.2) 

 تقييمات االستراتيجيات القطرية والبرامج القطرية  (ب)

 (EB 2022/136/R.19)كمبوديا  (1)

 (EB 2022/136/R.20)مالوي  (2)

 ]لالستعراض[المسائل التشغيلية  - 12

تقرير المرحلي عن وضع تنفيذ مرفق تحفيز فقراء الريف واستجابة الصندوق التشغيلية األوسع ال (أ)

  (EB 2022/136/R.21 + Add.1) 19-لجائحة كوفيد

  برامج الفرص االستراتيجية القطرية (ب)

 آسيا والمحيط الهادي (1)

 (EB 2022/136/R.22)بنغالديش  (أ)

 (EB 2022/136/R.23 + Add.1)كمبوديا  (ب)

 الشرقية والجنوبيةأفريقيا  (2)

 (EB 2022/136/R.24 + Add.1مالوي ) (أ)

 ]لالستعراض[ المسائل المالية - 13

 (EB 2022/136/R.25) 2021ديسمبر/كانون األول  –تقرير كفاية رأس المال  (أ)

 ]لالستعراض[التقرير المرحلي  - 14

 (EB 2022/136/R.26)مشاركة الصندوق في لجنة األمن الغذائي العالمي تحديث بشأن  (أ)
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 بنود التخاذ إجراءات بشأنها من خالل التصويت بالمراسلة –ثالثا 

بناء على طلب من أيٍ من ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي، يمكن إدراج أي بند من هذه البنود في جدول 

قبل  (igmr@ifad.orgوينبغي تقديم الطلبات للنظر فيها أثناء الدورة إلى األمانة ) فيه أثناء الدورة.األعمال للنظر 

للدورة السادسة والثالثين بعد وبمجرد اعتماد جدول األعمال المؤقت  أسبوع واحد على األقل من بدء دورة المجلس.

الدول األعضاء إلى اتخاذ إجراء بشأن البنود التالية من خالل التصويت بالمراسلة. وسي دعى  المائة، سي دعى ممثلو

ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي إلى اإلدالء بأصوات الدول األعضاء التي يمثلونها لصالح التوصيات 

يم رد كتابي ي حد د التصويت المدلى به الواردة في كل من المقترحات أو ضدها أو االمتناع عن التصويت. وينبغي تقد

 )توقيت روما(.  2022سبتمبر/أيلول  30)سواء كان "نعم"، أو "ال"، أو "ممتنع"(، في موعد أقصاه منتصف ليل 

 وسي بل غ المجلس التنفيذي بنتائج التصويت بالمراسلة في الوقت المناسب.

 ]للموافقة[التقارير المؤسسية  - 15

لمتعلقة بعدم االمتثال إلجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي في إجراءات تقديم الشكاوى ا (أ)

 (EB 2022/136/R.27)الصندوق 

 المسائل التشغيلية - 16

 ]للموافقة[مقترحات المشروعات/البرامج والِمنح المقدمة إلى المجلس التنفيذي للنظر فيه  (أ)

 أمريكا الالتينية والكاريبي (1)

 (EB 2022/136/R.28)المشروع المستدام والشامل في بياوي البرازيل:  (أ)

 ]للموافقة[عمليات القطاع الخاص غير السيادية  - 17

الريفية المناصرة للفقراء من خالل التمويل البالغ  تعزيز التنمية - AMK Microfinanceمؤسسة  (أ)

 (EB 2022/136/R.29)الصغر في كمبوديا 

 المسائل المالية ]للموافقة[ - 18

 ( EB 2022/136/R.30( )وثيقة سريةاإلصدارات الخاصة المقترحة في الصندوق )معامالت  (أ)

 ]للموافقة[ الحوكمة - 19

 (EB 2022/136/R.31)مسودة جدول األعمال المؤقت للدورة السادسة واألربعين لمجلس المحافظين  (أ)

 ]للموافقة[ مسائل أخرى - 20

مذكرة تفاهم بين مصرف أمريكا الوسطى للتكامل االقتصادي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية  (أ)

(EB 2022/136/R.32)  
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 4بنود للعلم -رابعا 

 التقرير المرحلي ]للعلم[ -21

بمؤتمر قمة النظم الغذائية  الصندوق لاللتزامات المتعلقةتنفيذ تقرير المرحلي بشأن ال (أ)

(EB 2022/136/R.33) 

 تقارير الهيئات الفرعية ]للعلم[ -22

 (EB 2022/136/R.34)محاضر الدورة السابعة عشرة بعد المائة للجنة التقييم  (أ)

 (EB 2022/136/R.35)محاضر الدورة الثامنة عشرة بعد المائة للجنة التقييم  (ب)

جنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الخامس والستين بعد المائة تقرير رئيس ل (ج)

(EB 2022/136/R.36) 

تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها السادس والستين بعد المائة  (د)

(EB 2022/136/R.37) 

 للعلم–خامسا 

ست نشر وثائق المعلومات اإلضافية بما في ذلك المعلومات المقدمة بموجب نهج المواءمة مع الغرض، على المنصة 

 .الرابطالتفاعلية للدول األعضاء على هذا 

 

                                         
، (EB 2013/110/R.4) 2013ورة ديسمبر/كانون األول وفقا لنهج المواءمة مع الغرض، الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في د 4

ستتاح معلومات محدثة بشأن وضع المتأخرات ووضع المساهمات في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق على موقع الصندوق 

بناء على طلب أحد  الشبكي، وعلى المنصة التفاعلية للدول األعضاء. وقد تدرج المعلومات الموفرة للمناقشة على جدول األعمال

 ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي.

https://webapps.ifad.org/members/eb/136
https://webapps.ifad.org/members/eb/136

