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 مختلطة  دورة – التنفيذي للمجلس المائة بعد والثالثين السادسة الدورة عمالأ جدول

 التنفيذي المجلس في األعضاء الدول ممثليل معلومات

 مقر الصندوقفي بعد المائة للمجلس التنفيذي في قاعة إيطاليا للمؤتمرات،  والثالثونعقد الدورة السادسة ست   -1

وستعقد  أيلول./سبتمبر 15، الخميسإلى يوم  13، الثالثاءيوم من  ،، روماVia Paolo di Dono, 44في 

غداء الوجبة لتناول من كل يوم، مع استراحة  مساء 5.30إلى الساعة  صباحا 9.30من الساعة  االجتماعات

كل دولة عضو وممثل مناوب لممثل واحد  دعىسي  وبعد الظهر.  2.30بعد الظهر إلى الساعة  1من الساعة 

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

 Zoomمتابعة الوقائع افتراضيا من خالل منصة  ن أيضا منوسيتمكن مندوبون إضافيو .اليوم نفسه وفي

لممثلي  يجوزو. 19-لتصدي لجائحة كوفيدلوسيجري ضمان كل التدابير الوقائية الفيديو.  عن طريقللتداول 

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

 .فتراضيةاالستماع االقاعة  من خالل بصفتهم مراقبين صامتين

 : التالية المجموعات فيت نظم و باأللوان األعمال جدول بنود عرضت   االجتماع، تبسيطلو -2

 ؛الدورة أثناء فيها للنظر بنود - أوال

 ؛اإلنترنتعن طريق  عليها للتعليق بنود - ثانيا

 ؛ةبالمراسل التصويت خالل من عليها للموافقة بنود – ثالثا

 .للعلم اإلنترنت على منشورة بنود - رابعا

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

 :المجلسالمطلوب اتخاذه من  اإلجراء إلى

 ]للعلم[ ]لالستعراض[؛ ]للموافقة[؛

 ثالثامن خالل التصويت بالمراسلة في القسم عليها بنود للموافقة 

 نممثلوالوالثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي، سي دعى  السادسةاألعمال المؤقت للدورة بمجرد اعتماد جدول  -4

ويمكن مناقشة أي بند من من خالل التصويت بالمراسلة.  اثالثفي القسم الواردة إجراء بشأن البنود إلى اتخاذ 

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

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

 رابعام في القسم لبنود للع

ممثلي  طلب على بناء أو ذلك،ل ضرورة دارةاإلإالّ إذا رأت  الدورةأثناء للعلم  المقدمةمناقشة الوثائق يجوز ال  -5

قبل أسبوع واحد  الصندوق سكرتير إلى كتابة اتالطلب ههذتقديم  وينبغي .التنفيذي المجلسفي  عضاءالدول األ

 الدورة. انعقاد على األقل من
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 الدورة عمل برنامج

 الدورة عمل برنامجوسي نشر  الوثائق. فيه ستناقش الذي الترتيب بالضرورة األعمال جدول بنود أرقام تعكس ال -6

 توقيت متضمنا ،الدورة انعقاد قبل األعضاء للدول التفاعلية المنصة وعلى صندوقللالشبكي  موقعال على

 .وترتيبهاالمناقشة 

 .دورة المجلس خالل شستناق   التي البنود على الدورة عمل برنامج يقتصرسو -7

 



EB 2022/136/R.1/Rev.1 األول جزءال  

3 

 األعمال جدول

 الدورةأثناء للنظر فيها  بنود - أوال

 الدورة افتتاح - 1

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

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

 ]لالستعراض[

  المؤسسية التقارير - 4

رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتين العادية الاالستعراض المسبق  (أ)

-2024 للفترة المتوسطة األجل االستراتيجية توقعات الميزانيةو، 2023والرأسمالية 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)

 استراتيجية الصندوق للعمل مع الدول الجزرية الصغيرة النامية (1)

(EB 2022/135/R.5) [للعلم] 

 (2022) وثائق عمليات القطاع الخاص غير السيادية بكشفسياسة الصندوق الخاصة  (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.1) تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق (ب)

 (EB 2022/136/R.8 + Add.1لموارد الصندوق ) عشرالحادي لتجديد لتقرير تقييم األثر  (ج)

 ]لالستعراض[المسائل التشغيلية  - 6

وعمليات القطاع الخاص  مقترحات المشروعات والبرامج والمنح، واالستراتيجيات القطريةتقرير عن  (أ)

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

من من موارد المنح العادية عتماد في الصندوق من أجل غزة والضفة الغربية االطلب تجديد موارد   (ب)

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

 المسائل المالية  - 7

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

(EB 2022/136/R.10) [لالستعراض] 

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

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

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

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

 (EB 2022/136/R.15)الزراعية 

 مسائل أخرى - 9

 [للعلم] رئيسالفي مكتب  بالمرحلة االنتقاليةتحديث بشأن األنشطة المتعلقة  (أ)
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 اإلنترنت عن طريقبنود لالستعراض  –ثانيا 

الوثائق التالية  بشأنتقديم أية تعليقات قد تكون لديهم إلى المجلس التنفيذي مدعوون الدول األعضاء في ممثلو 

 9حتى  مفتوحة ستكونالتي و ،المنصة التفاعلية للدول األعضاءمن خالل اللوحة اإللكترونية المتاحة على 

 عن طريق الواردة. وستسعى اإلدارة إلى تقديم ردود في الوقت المناسب على التعليقات 2022 سبتمبر/أيلول

بعد اإلنترنت وست نشر وثيقة تتضمن جميع التعليقات والردود على المنصة باللغات الرسمية األربع للصندوق 

 .ة المجلسدور

 ]لالستعراض[ التقارير المؤسسية - 10

تحديث عن نهج الصندوق في التطرق الستراتيجية األمم المتحدة لمنع حاالت التحرش الجنسي  (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)

 ستعراض[]لال التقييم - 11

 وتدابير اإلدارةتقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم  (أ)

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

  ةالقطريوالبرامج  القطرية اتالستراتيجيا تاتقييم (ب)

 (EB 2022/136/R.19) كمبوديا (1)

 (EB 2022/136/R.20) مالوي (2)

 ]لالستعراض[ المسائل التشغيلية - 12

تنفيذ مرفق تحفيز فقراء الريف واستجابة الصندوق التشغيلية األوسع وضع مرحلي عن التقرير ال (أ)

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

  الفرص االستراتيجية القطريةبرامج  (ب)

 آسيا والمحيط الهادي (1)

 (EB 2022/136/R.22)بنغالديش  (أ)

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

 والجنوبية الشرقيةأفريقيا  (2)

 (EB 2022/136/R.24 + Add.1) مالوي (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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 بالمراسلة التصويت خالل من التخاذ إجراءات بشأنها بنود – ثالثا

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

 األمانةوينبغي تقديم الطلبات للنظر فيها أثناء الدورة إلى  جدول األعمال للنظر فيه أثناء الدورة.

(igmr@ifad.org) .بمجرد اعتماد جدول األعمال و قبل أسبوع واحد على األقل من بدء دورة المجلس

بشأن البنود التالية  تخاذ إجراءا إلى ممثلو الدول األعضاءي دعى سوالثالثين بعد المائة،  السادسةللدورة المؤقت 

وسي دعى ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي إلى اإلدالء بأصوات من خالل التصويت بالمراسلة. 

أو ضدها أو االمتناع عن  اتمقترحمن اللصالح التوصيات الواردة في كل التي يمثلونها األعضاء الدول 

"(، في ممتنع"نعم"، أو "ال"، أو "سواء كان ) المدلى به ي حدّد التصويتكتابي وينبغي تقديم رد  .التصويت

 )توقيت روما(.  2022 أيلول/سبتمبر 30منتصف ليل  أقصاهموعد 

 .المجلس التنفيذي بنتائج التصويت بالمراسلة في الوقت المناسب وسي بلّغ

 [للموافقة]التقارير المؤسسية  - 15

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

 (EB 2022/136/R.27) الصندوق

 ةالمسائل التشغيلي - 16

 ]للموافقة[ فيه للنظر التنفيذي المجلسالمقدمة إلى  نحوالم   المشروعات/البرامج مقترحات (أ)

 يبيراأمريكا الالتينية والك (1)

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

 ]للموافقة[ عمليات القطاع الخاص غير السيادية - 17

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

 (EB 2022/136/R.29)كمبوديا  الصغر في

 ]للموافقة[ المسائل المالية - 18

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

 ]للموافقة[ الحوكمة - 19

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

 ]للموافقة[ مسائل أخرى - 20

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

(EB 2022/136/R.32)  
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 1للعلم بنود - رابعا

 ]للعلم[ التقرير المرحلي -21

 مؤتمر قمة النظم الغذائيةب لاللتزامات المتعلقةق تنفيذ الصندومرحلي بشأن التقرير ال (أ)

(EB 2022/136/R.33) 

 ]للعلم[ ةتقارير الهيئات الفرعي -22

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

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

والستين بعد المائة  الخامستقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها  (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 

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

 .الرابطالمنصة التفاعلية للدول األعضاء على هذا 

 

                                              

، ستتاح (EB 2013/110/R.4) 2013المجلس التنفيذي في دورة ديسمبر/كانون األول وفقا لنهج المواءمة مع الغرض، الذي وافق عليه  1

معلومات محدثة بشأن وضع المتأخرات ووضع المساهمات في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق على موقع الصندوق الشبكي، وعلى 

طلب أحد ممثلي الدول األعضاء في  بناء علىقشة على جدول األعمال المنصة التفاعلية للدول األعضاء. وقد تدرج المعلومات الموفرة للمنا

 المجلس التنفيذي.

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

 شروح جدول األعمال

 بنود للنظر فيها أثناء الدورة -أوال 

 افتتاح الدورة - 1

 اعتماد جدول األعمال ]للموافقة[ - 2

 يرد جدول األعمال في هذه الوثيقة.

 لالستعراض[] العالميةتحديث عن أنشطة الصندوق المتعلقة باالستجابة ألزمة الغذاء  - 3

العالمية  مبادراتالمختلف في  الصندوق ستطلع اإلدارة المجلس التنفيذي على آخر المستجدات بشأن مشاركة

التحديث الضوء  هذا . وسيسلطلصمودامن أجل حماية األمن الغذائي وبناء القدرة على لألزمات  الستجابةل

تحقيق التكامل،  لضمان أن تؤدي المبادرات إلىمحافل مختلف الفي  الصندوق التي يعمل بها كيفيةالعلى 

 بإطالعاإلدارة أيضا  وستقومواتخاذ إجراءات مجدية على أرض الواقع، واالستجابة الحتياجات البلدان. 

 االستجابة لألزمات.تنفيذ مبادرة ب على آخر المستجدات المتعلقةالمجلس 

 التقارير المؤسسية  - 4

رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتين العادية الاالستعراض المسبق  (أ)

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

كتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام واالستعراض المسبق لبرنامج عمل م

 2025-2024للفترة  وخطته اإلشارية 2023

 ]لالستعراض[

استعراضا مسبقا رفيع المستوى للعناصر الرئيسية لبرنامج عمل الصندوق  اللجنةتعرض هذه الوثيقة على 

وسيجري أيضا توفير معلومات بشأن توقعات الميزانية نظر فيه. لت 2023العادية والرأسمالية لعام  هوميزانيتي

وتتضمن الوثيقة وباإلضافة إلى ذلك  .2025-2024 للفترةللصندوق  المتوسطة األجلاالستراتيجية 

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

 2025-2024ارية للفترة ، وخطته اإلش2023

 السياسات واالستراتيجيات (ب)

 استراتيجية الصندوق للعمل مع الدول الجزرية الصغيرة النامية (1)

 ]للعلم[

ستقدّم اإلدارة الجوانب البارزة لالستراتيجية التي جرت الموافقة عليها في دورة أبريل/نيسان 

 للمجلس التنفيذي من خالل التصويت بالمراسلة.

 وثائق عمليات القطاع الخاص غير السيادية فبكشسياسة الصندوق الخاصة  (2)

 [للموافقة]

في  التي نقحت استنادا إلى التعقيبات التي قدمها أعضاء المجلس التنفيذيتحدد هذه الوثيقة، 

المطبقة  الكشف، نطاق وتعريف سياسة الدورة الخامسة والثالثين بعد المائة في أبريل/نيسان

المعلومات التي ستتاح  تصفعلى الوثائق المتعلقة بعمليات القطاع الخاص غير السيادية. و
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لكل مشروع ي نفذ في إطار عمليات القطاع الخاص غير السيادية قبل وبعد  ةروتيني بصورة

 وفقا المعلومات البيئية واالجتماعية الخاصة بهالموافقة عليه، بما في ذلك وصف المشروع و

 .إلجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي في الصندوق

 التقييم  - 5

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

بمناسبة الذكرى السنوية العشرين للتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق، تعاد تسمية 

التقييم المستقل في الصندوق، ليعكس مضمونا مطورا ونطاقا التقرير لتصبح التقرير السنوي عن 

( تقديم بيان أكثر شموال 1أوسع. والغرض من التقرير السنوي عن التقييم المستقل في الصندوق في: )

في  إلى الهيئات الرئاسية في الصندوق عن أنشطة التقييم التي يضطلع بها مكتب التقييم المستقل

( زيادة المساهمة في التعلم من 2قييمات التي لم تناقش مع لجنة التقييم؛ )، بما في ذلك التالصندوق

. ويرد رد إدارة الصندوق على التقرير السنوي عن خالل استخالص النتائج والدروس من التقييمات

 ا المجلس.هالتقييم المستقل في الصندوق في الضميمة ذات الصلة لينظر في

 ]لالستعراض[تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق  (ب)

ألداء الصندوق مقارنة بالمؤشرات واألهداف تحليال  2022للصندوق لعام  يوفر تقرير الفعالية اإلنمائية

ويركز على  .الحادي عشر لموارد الصندوق للتجديد المؤسسية في إطار إدارة النتائجالمحددة 

 لتجديدا ، مع تسليط الضوء أيضا على األثر التحويلي للصندوق خالل فترة2021اإلنجازات خالل عام 

تقرير الفعالية إعداد إدارة الصندوق  تولىوت (.2021-2019بأكملها ) عشر لموارد الصندوق الحادي

تقرير الفعالية  على لصندوقي افاإلنمائية؛ وتتضمن الضميمة ذات الصلة تعليقات مكتب التقييم المستقل 

 اإلنمائية للصندوق لينظر فيها ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي. 

 ]لالستعراض[لموارد الصندوق  عشرالتجديد الحادي  تقرير تقييم األثر لفترة (ج)

 تحققتالتي العاشر لموارد الصندوق اآلثار المؤسسية لفترة التجديد الحادي  تقييم األثريعرض تقرير 

-2019لموارد الصندوق ) عشرالحادي خالل فترة التجديد  أغلقتالتي  من خالل استثمارات الصندوق

في المائة من  25)العينة تعادل  مشروعا 24يوثق األثر على فعالية التنمية استنادا إلى وهو  (.2021

حافظة المشروعات التي أغلقت خالل التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق(. ويصف التقرير النهج 

، وتجميع آثار المشروعات، واستخالص االستنتاجات المتعلقة بالحافظة األثرتقييمات المتبع في إجراء 

ة لالسترشاد بها في تصميم وتنفيذ هذه العمليمن  م الدروس الرئيسية المستخلصةقد  وت  المؤسسية. 

الخطوات المتخذة  التقرير كما يوضحالمشروعات في المستقبل، فضال عن الحوار بشأن السياسات. 

فيما يتعلق الصندوق التجديد العاشر لموارد  األثر لفترةتقييم  لمعالجة التعليقات الواردة على تقرير

 الحساسية.بالنهج المنهجي وتحليل 

 المسائل التشغيلية - 6

وعمليات القطاع  مقترحات المشروعات والبرامج والمنح، واالستراتيجيات القطريةتقرير عن  (أ)

 ]لالستعراض[التي نوقشت في مشاورة المجلس التنفيذي  الخاص غير السيادية

مقترحات و ات القطريةاالستراتيجي بشأن سيوجز هذا التقرير المناقشات التي أجراها المجلس

دورته  فيغير السيادية المقرر تقديمها  القطاع الخاص ياتلوالمنح وعم المشروعات والبرامج

 .والثالثين بعد المائة السادسة

من عتماد في الصندوق من أجل غزة والضفة الغربية من موارد المنح العادية االطلب تجديد موارد  (ب)

 [للموافقة] مبادرة استراتيجيةأجل 
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دوالر أمريكي، من  يمليونمبلغ تخصيص  مقترحستطلب اإلدارة من المجلس التنفيذي الموافقة على 

مبادرة استراتيجية من أجل غزة والضفة الغربية كأموال أولية  العتماد من أجللالصندوق، مظروف منح 

 .المانحين المهتمينمن  بهدف جذب تمويل إضافي ،قيد اإلعداد

 المسائل المالية  - 7

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

 ]لالستعراض[

وفقا لوثيقة الموارد المتاحة لعقد االلتزامات التي وافق عليها المجلس التنفيذي في دورته الرابعة 

برنامج القروض لسيقدّم أول إعادة تقييم للموارد المتاحة لضمان مستوى مستدام والثالثين بعد المائة، 

 .للمجلس التنفيذي لالستعراضوالمنح للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق 

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

مقترح بشأن الدخول في اتفاقية إطارية مع بنك ستطلب اإلدارة من المجلس التنفيذي الموافقة على 

 االستثمار األوروبي.

 [للموافقة]الحوكمة  - 8

  عشر لموارد الصندوق الثالثإنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  (أ)

ضمانا الستمرار من اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على أنه  4من المادة  3ينص البند 

عمليات الصندوق، يستعرض مجلس المحافظين بصفة دورية وفي الفترات التي يراها مناسبة مدى 

في الوقت المالئم قبل انتهاء  المتاحة مواردال. وللسماح باستعراض كفاية الموارد المتوافرة للصندوق

ستتضمن الوثيقة مشروع قرار بشأن إنشاء هيئة ، الصندوق الثاني عشر لمواردفترة التجديد 

رئيس هيئة المشاورات  المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق واختيار

، 2023في فبراير/شباط ، المحافظينمجلس  إلىمشروع القرار بعد ذلك  وسيقدم ليستعرضها المجلس.

 .ويعتمدهإلى جانب توصيات المجلس التنفيذي بهذا الشأن، لينظر فيه مجلس المحافظين 

  2024التواريخ المقترحة لدورات المجلس التنفيذي التي ست عقد في عام  (ب)

 .2024ستتضمن هذه الوثيقة التواريخ المقترحة لدورات المجلس التنفيذي في عام 

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

 ا:مستتضمن هذه الوثيقة توصيتين لموافقة المجلس التنفيذي عليه

 ؛2026إلى عام  2024وجهات الزيارات القطرية من عام  (1)

 أوغنداإلى  2023في عام  للصندوق تواريخ الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي (2)

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

 (EB 2022/136/R.15)الزراعية 

ستوفر هذه الوثيقة معلومات متعلقة بانتخاب ممثلين لمجلس المحافظين في لجنة المعاشات التقاعدية 

 .مية الزراعيةلموظفي الصندوق الدولي للتن

 مسائل أخرى - 9

 ]للعلم[ رئيسالفي مكتب  بالمرحلة االنتقاليةتحديث بشأن األنشطة المتعلقة  (أ)
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 عن طريق اإلنترنتبنود لالستعراض  –ثانيا 

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

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

ست نشر وثيقة و .اإلنترنت عن طريقوستسعى اإلدارة إلى تقديم ردود في الوقت المناسب على التعليقات الواردة 

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

 ]لالستعراض[ التقارير المؤسسية -10

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

 2023-2022للفترة  خطة عمل: واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها

األمم المتحدة لمنع  ستراتيجيةالتطرق الث عن نهج الصندوق في يسي قدّم إلى المجلس التنفيذي تحد

  هخطة عملو حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها

 .2023-2022للفترة 

 السياسات واالستراتيجيات (ب)

 استعراض منتصف المدة –في الصندوق استراتيجية إدارة المعرفة  (1)

يهدف استعراض منتصف المدة الستراتيجية إدارة المعرفة إلى دراسة فعالية االستراتيجية 

وهو يوفر التوجيه لزيادة جهود المعارف التنظيمية لسياقات الحالية والمقبلة. مع اومالءمتها 

 عملخطة ستراتيجية ويتضمن إلى أقصى حد على مدى السنوات الثالث األخيرة من تنفيذ اال

  .2025-2022 للفترة دارة المعرفةإ

 ]لالستعراض[التقييم  -11

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

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

استنادا إلى التقييمات التي أجريت في عامي مكتب التقييم المستقل في الصندوق،  التي قدمها توصياتلل

فإن سياسة التقييم في الصندوق،  ووفقا لما تقتضيه. الصندوق والتقرير من إعداد إدارة .2021و 2020

الوثيقة، الواردة في المجلس التنفيذي مدعو أيضا إلى النظر في تعليقات مكتب التقييم المستقل على هذه 

 الضميمة ذات الصلة.

  ةالقطرية والبرامج القطري االستراتيجيات تتقييما (ب)

 كمبوديا  (1)

 مالوي  (2)

 ]لالستعراض[المسائل التشغيلية  -12

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

  19-كوفيد

تحديثا عن تنفيذ مرفق تحفيز فقراء الريف، بما في ذلك التمويل الموافق عليه والمقرر، التقرير هذا ي قدّم 

 19-وعن المجاالت األخرى الستجابة الصندوق لجائحة كوفيد
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  برامج الفرص االستراتيجية القطرية (ب)

 آسيا والمحيط الهادي (1)

 بنغالديش  (أ)

 كمبوديا  (ب)

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (2)

 مالوي  (أ)

 ]لالستعراض[ المسائل المالية -13

  2021ديسمبر/كانون األول  –تقرير كفاية رأس المال  (أ)

، بما يتماشى 2021ستقدّم اإلدارة تقرير كفاية رأس المال الذي يوفر نتائج حتى ديسمبر/كانون األول 

 مع السياسة ذات الصلة.

 ]لالستعراض[التقارير المرحلية  -14

 لجنة األمن الغذائي العالمي معمشاركة الصندوق تحديث بشأن  (أ)

 ستوفر هذه الوثيقة تحديثا بشأن مشاركة الصندوق مع لجنة األمن الغذائي العالمي.
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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 

الدورة إلى األمانة  وينبغي تقديم الطلبات للنظر فيها أثناء جدول األعمال للنظر فيه أثناء الدورة.

(igmr@ifad.org) .وبمجرد اعتماد جدول األعمال  قبل أسبوع واحد على األقل من بدء دورة المجلس

والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي، سي دعى ممثلو الدول األعضاء إلى اتخاذ إجراء  السادسةللدورة المؤقت 

د التالية من خالل التصويت بالمراسلة. وسي دعى ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي إلى بشأن البنو

أو ضدها أو  اتمقترحمن الاإلدالء بأصوات الدول األعضاء التي يمثلونها لصالح التوصيات الواردة في كل 

ء كان "نعم"، أو "ال"، أو االمتناع عن التصويت. وينبغي تقديم رد كتابي ي حدّد التصويت المدلى به )سوا

 )توقيت روما(.  2022 أيلول/سبتمبر 30منتصف ليل أقصاه "ممتنع"(، في موعد 

 .وسي بلّغ المجلس التنفيذي بنتائج التصويت بالمراسلة في الوقت المناسب

 ]للموافقة[ التقارير المؤسسية -15

 االجتماعي والبيئي والمناخي فياالمتثال إلجراءات التقدير عدم ب ةالمتعلق الشكاوى تقديم إجراءات (أ)

 الصندوق

 ديرعدم االمتثال إلجراءات التقبالمتعلقة  لتقديم الشكاوى ةالمعزز اتهذه الوثيقة اإلجراء تحدد

 الصندوق في المعمول بهاصف آلية المساءلة المستقلة ت. ولصندوقفي ااالجتماعي والبيئي والمناخي 

االتصال بالصندوق مباشرة وتقديم شكوى إذا كانوا يعتقدون من ألفراد والمجتمعات المحلية ا لتمكين

ال يمتثل  ل من الصندوقأنهم تعرضوا، أو قد يتعرضون لألذى نتيجة لمشروع أو برنامج ممو

 .االجتماعي والبيئي والمناخي ديرإلجراءات التق

 [للموافقة] المسائل التشغيلية -16

نح المقدمة إلى المجلس التنفيذي للنظر فيه اتمقترح (أ)   المشروعات/البرامج والم 

 أمريكا الالتينية والكاريبي (1)

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

باد رة:   الصندوقالمؤسسة الم 

 سنوات 6مدة المشروع: 

 مليون دوالر أمريكي 160.5 تكلفة المشروع:مجموع 

 مليون دوالر أمريكي 18قيمة قرض الصندوق: 

 الجهات المشاركة في التمويل: 

 مليون دوالر أمريكي 100 :للبلدان األمريكيةمصرف التنمية 

 مليون دوالر أمريكي 29.5حكومة: ال

 دوالر أمريكي مليون 13 :المستفيدون

 .عاديةيوصى باعتماد شروط 

 ]للموافقة[عمليات القطاع الخاص غير السيادية  -17

mailto:gb@ifad.org
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التمويل البالغ الريفية المناصرة للفقراء من خالل  تعزيز التنمية - AMK Microfinance مؤسسة (أ)

  الصغر في كمبوديا

للتمويل البالغ  AMK مؤسسة أنشطة نطاق هذه الوثيقة مقترحا للصندوق بتمويل توسيع ستتضمن

 .في سالسل القيمة المناصرة للفقراء الصغر

 [للموافقة] مسائل الماليةال -18

 ( وثيقة سريةمعامالت اإلصدارات الخاصة المقترحة في الصندوق ) (أ)

عقب الموافقة على إنشاء برنامج سندات اليورو المتوسطة األجل في الصندوق، تقدم اإلدارة في هذه 

ومعامالت إصدارات خاصة إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليها. ويمتثل  جددمستثمرين  أسماءالوثيقة 

المنصوص عليها المستثمرون والمعامالت للركائز الخمس الستراتيجية الصندوق بشأن االقتراض 

 أكثر مالءمةفي إطار االقتراض المتكامل. وسي نفذ الصندوق المعامالت عندما تكون ظروف السوق 

تمويل للتجديد الثاني عشر لموارده من خالل آلية الحصول على الموارد لتأمين الحصول على 

 .المقترضة

 لحوكمةا -19

 مسودة جدول األعمال المؤقت للدورة السادسة واألربعين لمجلس المحافظين (أ)

إلى المجلس التنفيذي  جدول األعمال المؤقت للدورة السادسة واألربعين لمجلس المحافظينست قدم مسودة 

 للموافقة عليها

 ]للموافقة[ مسائل أخرى -20

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

مصرف مذكرة تفاهم بين ستتضمن هذه الوثيقة طلبا بشأن تفويض رئيس الصندوق بالتفاوض على 

 .ووضعها في صيغتها النهائية والصندوق االقتصاديأمريكا الوسطى للتكامل 


