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 المحتوياتجدول 

 1         افتتاح الدورة  -من جدول األعمال  1البند 

 1 اعتماد جدول األعمال -من جدول األعمال  2البند 

التمويل المناخي لتعزيز النظم الغذائية: فرصة  -مناقشة استراتيجية مع الرئيس  -من جدول األعمال  3البند 

 2 للصندوق ]لالستعراض[ 

 3 التقارير المؤسسية   –من جدول األعمال  4البند 

، 2023برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام  أ()

، وبرنامج عمل مكتب التقييم  2025-2024للفترة وتوقعات الميزانية االستراتيجية المتوسطة األجل 

 2025-2024وخطته اإلشارية للفترة  2023المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

والتقريران المرحليان عن مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ونظام تخصيص الموارد على 

 3 أساس األداء ]للموافقة[

 6 السياسات واالستراتيجيات ب( )

)أ(  5التقييم  –من جدول األعمال  5النسخة المنقحة من سياسة االستهداف في الصندوق ]للموافقة[ + البند  (1)

 6 التجميعية بشأن االستهداف في المشروعات التي يدعمها الصندوق ]لالستعراض[ مذكرة التقييم 

 7 الصندوق بشأن االنخراط مع الشعوب األصلية ]للموافقة[تحديث سياسة  (2)

 8 ]للموافقة[  في الصندوق استراتيجية إدماج منظور اإلعاقة (3)

 9 سياسة الصندوق بشأن حوكمة البيانات ]للموافقة[  ( 4)

 2024-2019منتصف المدة الستراتيجية الصندوق لالنخراط مع القطاع الخاص للفترة  استعراض ( 5)

 9 ض[ ]لالستعرا

 10 المسائل التشغيلية   –من جدول األعمال  6البند 

التي جرت مناقشتها خالل والمنح واالستراتيجيات القطرية مقترحات المشروعات والبرامج تقرير عن  أ()

 10[ ]لالستعراضمشاورات المجلس التنفيذي 

 11 المسائل المالية  –من جدول األعمال  7البند 

 11 ]للموافقة[ الموارد المتاحة لعقد االلتزامات  أ()

 11 الحوكمة  –من جدول األعمال  8البند 

]للموافقة[استعراض طرائق عقد الدورات الرسمية وغير الرسمية للمجلس التنفيذي وهيئاته الفرعية  أ()

 11 

 12 ]للموافقة[  استعراض الممارسة المتبعة للعملية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق  ب( )

 13 ]للموافقة[ طلب عضوية غير أصلية  ج()

 13 مسائل أخرى –األعمال من جدول  9البند 

 13 ]للعلم[  2022تقرير شفوي بشأن الزيارة القطرية لسيراليون لعام  أ()

 14 اختتام الدورة
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 المالحق

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

 للمجلس التنفيذي

 

  والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي  السابعةالدورة  إلىالمقدمة قائمة بالوثائق  الملحق الثاني 

  ةدورة مختلط –والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي  السابعةفي الدورة  الوفود قائمة  الملحق الثالث  

 كانون األول /ديسمبر  15-13  –  والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي  السابعةجدول أعمال الدورة   الملحق الرابع 

2022 
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دورة   –  للمجلس التنفيذي  والثالثين بعد المائة  السابعةمحاضر جلسات الدورة  
 مختلطة

 افتتاح الدورة  -من جدول األعمال  1البند  

  بعد  ينثالثوال  ةسابعال   الدورة  ألفرو الريو،  السيد   ،للصندوق  التنفيذي  المجلس  رئيسو  الصندوق  رئيسافتتح   -1

   .التنفيذي للمجلس المائة

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

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

المجلس    رد وي -3 لرئيس  االفتتاحي  للبيان  الكامل  بوصفه    فيالنص  األعضاء  للدول  التفاعلية   الوثيقة المنصة 

3INF./7132022/ EB. 

 اعتماد جدول األعمال  -من جدول األعمال  2البند  

 :النتائج

 لية:  اعتمد المجلس التنفيذي جدول األعمال المؤقت، مع التعديالت التا •

o  على النحو الوارد  في ليسوتو  الصوف والموهير  قيمةمشروع القدرة التنافسية لسلسلة    تأجيل مقترح ،

للمجلس التنفيذي، بسبب   لى الدورة الثامنة والثالثين بعد المائةإ،  EB 2022/137/R.32في الوثيقة  

 ؛ ظروف خارجة عن سيطرة الصندوق

o   اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات التابعة للمجلس التنفيذي  النسخة المنقحة من  تأجيل البند بشأن

الوثيقة   في  الوارد  النحو  الداخلي، على  الثامن ،  EB 2022/137/R.38ونظامها  االجتماع  إلى 

الحسابات، والدورة الثامنة والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي، والستين بعد المائة للجنة مراجعة  

 ؛كما اتفق عليه أعضاء لجنة مراجعة الحسابات

o طلب عضوية غير أصلية في الصندوق من أوكرانيا؛ إدراج بند تحت الحوكمة بشأن 

o   عام في  الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي إلى سيراليون  إدراج تحديث تحت مسائل أخرى بشأن

2022. 

للنظر فيها خالل الدورة، وبنودا لالستعراض من خالل خاصية التعليق    اتضمن جدول األعمال المؤقت بنود  •

من خالل التصويت بالمراسلة. وترد في الملحق    للموافقة عليهااإللكتروني عن طريق اإلنترنت، وبنودا  

 التصويت بالمراسلة.  األول نتائج

 (.R.1/Rev.1/1372022/ EBالتفاعلية للدول األعضاء )المنصة  علىالمنقح ن شر جدول األعمال  •

  

https://webapps.ifad.org/members/eb/137/docs/arabic/EB-2022-137-INF-3.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/137/docs/arabic/EB-2022-137-R-1-Rev-1.pdf
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  لتعزيز  المناخي التمويل  - الرئيس مع استراتيجية مناقشة  -من جدول األعمال  3البند 

 ]لالستعراض[  ندوق للص  فرصة: الغذائية النظم

 : النتيجتان

التنفيذي،   • المجلس  ودور  ى  لإالحاجة  لى  إمشيرا  تطلع  والتخفيف،  للتكيف  التمويل  بين  التوازن  تصحيح 

الصندوق في تعزيز الحلول المتكاملة وبقيادة محلية، وتوسيع النطاق من خالل شراكات استراتيجية، إلى 

 مشاوراتهيئة الأفضل السبل لدعم الميزة النسبية للصندوق في مجال المناخ خالل    بشأنمزيد من المناقشات  

 .EB 2022/137/R.2لثالث عشر لموارد الصندوق.  التجديد اب الخاصة

تضمين أمثلة إلشارة إلى المناقشات االستراتيجية أثناء دورات المجلس في المستقبل، ط لب من اإلدارة  اب •

 .تتعلق بالمشروعات، لتوضيح ما يقوم به الصندوق، وما يمكنه أن يقوم به، وما يبرر زيادة االستثمارات

  السابعةالدورة  اتفق أعضاء المجلس التنفيذي على أن الموضوع يأتي في الوقت المناسب بالنظر إلى مناقشات -4

 امؤخرا، وأهميته  تي اختتمت إلطارية بشأن تغير المناخ المؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة ال  نوالعشري

فبراير/شباط   في  تبدأ  التي  الصندوق  لموارد  الثالث عشر  التجديد  بشأن  المقبلة  للمفاوضات  . 2023بالنسبة 

وعلى وجه الخصوص، رحب ممثلو الدول األعضاء بالصالت التي أقيمت بين األمن الغذائي، وتغير المناخ،  

 زيادة التمويل المناخي للنظم الغذائية.ى لإوجي، وشددوا على الحاجة والتنوع البيول 

ومما يؤكد أهمية المناقشة أن عدة ممثلين أعلنوا إطالق مبادرات وطنية للتصدي لتحديات التكيف مع تغير   -5

المناخ على  المناخ وإدارته، بما في ذلك تنمية الزراعة الذكية مناخيا. وقد ص ممت التزامات للحد من أثر تغير  

 . المحرز التقدم وتيرة  أشد السكان ضعفا. وستعمل الحكومات مع الصندوق والشركاء اآلخرين لتسريع

يقدم التمويل المناخي حاليا اثنين ونصف في المائة فقط من المساهمة اإلجمالية لقطاع الزراعة والحراجة  و -6

التمويل المناخي الجديد واإلضافي إلى    ذهب حوالي واحد في المائة منيواالستخدامات األخرى لألراضي. و

الصغيرة   المستهلكة  النطاق  الزراعة  األغذية  ثلث  أن  من  الرغم  النطاق،  يعلى  الصغيرة  الزراعة  من  أتي 

 وبشكل رئيسي من المناطق الريفية في البلدان النامية، ويعاني التكيف من نقص التمويل مقارنة بجهود التخفيف. 

والبلدان النامية، وهي األشد معاناة من تأثيرات تغير المناخ، لم تكن تتلقى ما يكفي من التمويل المناخي وتواجه   -7

مؤتمر  ل  ن والعشري  السابعةالدورة  عقبات في الوصول إلى مثل ذلك التمويل. وقد جرى االعتراف بذلك أثناء  

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ من خالل االتفاق الهام لتقديم تمويل "الخسائر   في  األطراف

واألضرار" للبلدان الضعيفة المتأثرة بالكوارث المناخية. والواقع أن ممثلي الدول األعضاء واإلدارة اتفقوا في  

 تغير المناخ. إلى التطرق تطبيق مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة عند  بشأنالرأي 

للتمويل المناخي   اعمجم  بصفته  الصندوق دورا محوريا    يؤديوويعتبر ممثلو جميع القوائم المناخ تحديا رئيسيا،   -8

نظرا لقدرته على جمع األموال من برنامج القروض والمنح، والتمويل التكميلي، والتمويل المناخي، والتمويل  

للبلدان   يكون  أن  لضمان  القابلة المشترك  الجهات  عن  الصندوق  يميز  ما  وهذا  ومنسجمة.  متماسكة  حلول 

دور حاسم بالصندوق    ضطلعسي للمقارنة معه ويجعل تمويله جذابا بالنسبة للبلدان المقترضة. وفي المستقبل،  

في توسيع نطاق وصول المستفيدين منه إلى التمويل المناخي، والذين يحتاج معظمهم إلى موارد إضافية ليس 

لتحديات تغير المناخ وحسب، بل أيضا إلدارة تأثيراته والتخفيف من حدتها. ولكن الجميع اتفقوا على   للتصدي

واالستفادة من فرص إضافة القيمة والتكامل ضمن أنه ينبغي للصندوق مواصلة تركيزه على مهمته األساسية،  

 المبادرات وآليات التمويل العالمية العديدة. 

https://webapps.ifad.org/members/eb/137/docs/arabic/EB-2022-137-R-2.pdf
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أن الصندوق شريك ذو مصداقية معترف به دوليا بالنظر إلى خبرته المستمدة من تنفيذ    مجددا  وأكد الممثلون -9

أدت الدروس المستفادة   على مدى عشر سنوات. وقد  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  زراعة   لصالح  التأقلم  برنامج

أبعاد   مع  المناخ  تغير  تشمل  التي  المتكاملة  الحلول  نطاق  توسيع  والتغذية،  تشمل  إلى  الجنساني،  المنظور 

 التكيف أهمية  في  التكيف    المستمدة من تجربةالنتائج الرئيسية    وتمثلت إحدىوالشعوب األصلية، والشباب.  

قتراب من المجموعات المستهدفة بفضل عملية الالمركزية الا  أن   ثبتقد  ج القطاع الخاص. وادمإو  محلية  بقيادة

 في تحقيق النتائج. مفيد 

. وقد دعم الصندوق بالفعل الحكومات في وضع السياسات المحلية التي  اهام  اوكان العمل في شراكات أمر -10

قادرة على الصمود،  التمويل المناخي من أجل الزراعة الذكية مناخيا والنظم الغذائية ال  علىصول  حتعزز ال

نية للتكيف. وأشارت اإلدارة إلى عدد من المبادرات الجارية مع الشركاء، تشمل  طباإلضافة إلى وضع خطط و 

التنمية المحلية والوطنية، بما في ذلك   التنمية   بنكالصندوق األخضر للمناخ، والقطاع الخاص، ومصارف 

المتحدة    ياألفريقي، ووكالت له  انخذ تت  اللتيناألخريين  األمم  بالجهة األخيرة ممن روما مقرا  يتعلق  ا. وفيما 

وإدراكا ألهمية إدارة المخاطر، يعمل الصندوق مع برنامج األغذية العالمي، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم 

.  المناخ من قبل صغار المزارعين في أفريقيا الغربية والوسطى  في مجال  المتحدة على تعزيز اعتماد التأمين

واقترح بعض الممثلين تنظيم مناقشة بين المجلس التنفيذي للصندوق والصندوق األخضر للمناخ تحت قيادته 

 .2023الجديدة في عام 

أهمية االبتكار -11 المناخي مع صغار    اتوأكد األعضاء على  التمويل  مثل إجراء مناقشات في المستقبل بشأن 

، واالنخراط مع وزارات البيئة ،  لتحديات التي يواجهونهاالمنتجين في المناطق الريفية من أجل فهم أفضل ل

انبعاثات   من  والحد  الكربون،  أسواق  المشروعات،  الميثانواستكشاف  حجم  في  ،  وزيادة   قيد اصنوالنظر 

 وتعزيز إدارة المخاطر، والتأمين الزراعي والريفي. ، للتمويلبصفتها مصدرا  لمعاشاتا

وشكرت اإلدارة المجلس التنفيذي على دعمه وأفادت أنه في تقرير التعميم المقرر مناقشته في دورة المجلس   -12

 المناخ   وتغير  البيئة   بشأن  عمله  وخطة  الصندوق  استراتيجية، ستستعرض اإلدارة تنفيذ  2023  أيلول/سبتمبرفي  

اال2025-2019  للفترة وتحقيق  االلتزام  من  كال  االستعراض  وسيغطي  على .  التنفيذ  خالل  من  لتزامات 

األرض، ليسترشد به وضع استراتيجية جديدة للمناخ والبيئة ستشمل التنوع البيولوجي أيضا، ويقدم إلى المجلس  

 .2025للنظر فيه والموافقة عليه في عام 

ووعب   -13 المناخي،  بالتمويل  يتعلق  فيما  األكبر  الطموحات  بمناقشة  الكبير  اهتمامهم  عن  الممثلون   ديد تحر 

، والميزة النسبية للصندوق في هذا المجال خالل مفاوضات التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق.  األولويات

س   الصدد،  هذا  يمكن وفي  نحو  على  التمويل  نطاق  لتوسيع  طريقة  ألفضل  الدقيق  التحليل  على  الضوء  لط 

للمؤسسة دعمه بشكل مستدام، من حيث الخبرة التقنية والموارد على السواء. كما ستنظر مناقشة إضافية في  

ب القطاع صغيرة النطاق، وتتحرى طرقا مبتكرة الجتذاالمقدمي التمويل المناخي من القطاع الخاص للزراعة  

 الخاص.

 المؤسسية التقارير –  األعمال  جدول   من 4  البند

 للصندوق  والرأسمالية  العادية  ناوالميزانيت  النتائج   إلى  المستند  الصندوق  عمل   برنامج ( أ)

 ، 2025- 2024  للفترةاالستراتيجية المتوسطة األجل    الميزانية  وتوقعات   ،2023  لعام

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

  ديون  مبادرة  عن  المرحليان  والتقريران  2025- 2024  للفترة  اإلشارية  وخطته  2023

 [ للموافقة]  األداء  أساس  على  الموارد  تخصيص  ونظام  بالديون  المثقلة  الفقيرة  البلدان
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 النتائج:

 : على ما يليوافق المجلس التنفيذي بتوافق اآلراء ودون اعتراض  •

مليون وحدة حقوق سحب خاصة   172 1بمستوى يصل إلى    2023برنامج القروض والمنح لعام   •

مليون وحدة حقوق 145.5 1مليون دوالر أمريكي(، ويشمل ذلك برنامج إقراض بقيمة    1 548)

مليون وحدة حقوق   26.5وبرنامج منح إجمالي قدره    ،مليون دوالر أمريكي(  1 513سحب خاصة )

برنامج   35اصة )سحب خ الموافقة على  أنه جرت  إلى  اإلشارة  أمريكي(. وتجدر  دوالر  مليون 

 2023عدل حسب الحاجة خالل عام  سي  أنه القروض والمنح عند هذا المستوى ألغراض التخطيط و

 وفقا للموارد المتاحة.

لصندوق بمبلغ اعتمادات ميزانية نفقات عملية تجديد الموارد الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد ا •

 مليون دوالر أمريكي.  1.17

 كما أوصى المجلس التنفيذي بتوافق اآلراء ودون اعتراض بأن يوافق مجلس المحافظين على:   •

 الميزانية اإلدارية التي تتألف من: •

o   لعام للصندوق  العادية  جرى   175.7بمبلغ    2023الميزانية  والتي  أمريكي  دوالر  مليون 

مليون دوالر أمريكي من موارد    78.75تصنيف التكاليف والتي تشمل  إعدادها على أساس  

مليون دوالر أمريكي من موارد البرنامج    96.96اإلدارة لتغطية التكاليف غير المباشرة و

 ؛لتغطية التكاليف المباشرة

o  مليون دوالر أمريكي؛  6.5البالغة  2023الميزانية الرأسمالية للصندوق لعام 

o مليون دوالر أمريكي.  5.97البالغة  2023يم المستقل في الصندوق لعام ميزانية مكتب التقي 

 2023إلى السنة المالية    2022أنه يجوز ترحيل االعتمادات غير الملتزم بها في نهاية السنة المالية   •

 في المائة من االعتمادات المقابلة. 3حتى مبلغ ال يتجاوز 

 : جلس المحافظين في دورته السادسة واألربعين للعلماتفق المجلس التنفيذي على تقديم ما يلي إلى م •

o التقرير المرحلي بشأن مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، على النحو الوارد في   مضمون

 ؛  EB 2022/137/R.3الوثيقة 

o وآلية الحصول على الموارد    ،التقرير المرحلي عن تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء

، استنادا إلى التقرير الوارد في الجزء الرابع من الوثيقة 2023وشروط اإلقراض لعام    ،المقترضة

EB 2022/137/R.3 مها.ائوضم 

 

الوثيقة   -14 التنفيذي في  المجلس  قبل   R.3/2022/137نظر  المقدمين من  بالموجزين  وضمائمها، وأحاط علما 

والميزانيات  العمل  برامج  دعم  عن  اللجنتين  كلتا  وعب رت  التقييم.  ولجنة  الحسابات  مراجعة  لجنة  رئيسي 

لعام   بالمساعدة    2023المقترحة  المجلس  ورحب  الصندوق.  في  المستقل  التقييم  ومكتب  الصندوق  قبل  من 

وألمان بلجيكا،  في  المقدمة من  والتي ساهمت  والسويد،  وإيطاليا،  مع   الصومال  ضوقر  متأخرات  تسويةيا، 

تشكل عائقا في وجه التنمية، وجرى حث الدول األعضاء على بذل كل جهد    المفرطة  المديونيةالصندوق. ف

   لمساعدة البلدان المثقلة بالديون.

https://webapps.ifad.org/members/eb/137/docs/arabic/EB-2022-137-R-3.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/137/docs/arabic/EB-2022-137-R-3.pdf
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عملية  تحسين  للصندوق، وكذلك ب  لمتسقوا ، والشفاف،  المبرر جيدا  المجلس التنفيذي بمقترح الميزانية  بورح -15

تحديد ل  عن تقديرهم  األعضاء  أعربحوار بناء مع األعضاء. وفي حين    التي تنطوي على  وضع الميزانية

وال والمفاضالت،  التكاليف  في  وفوراتالكفاءات  واألولويات،  أنشطة  فقد  ،  على ضمان  اإلدارة  حث   جرى 

تتخذ من    اللتين  ينالبلدان، بما في ذلك التعاون بين الوكاالت مع الوكالت  داخلللمشاركة في السياسات  مناسبة  

وهو مجال دعا أعضاء المجلس في الماضي لتحقيق مشاركة أقوى    – ا من الوكاالت  ما وغيرهمروما مقرا له

الصندوق، وال سيما في ضوء السنة المقبلة    صورة  في إبرازفيه. وأشار األعضاء إلى أهمية تلك األنشطة  

 لتجديد الموارد. 

لميزانيات في ا  حقيقي  أو  اسميصفري    نمو  الرامية إلى تحقيقعلى سياسات حكوماتهم  مجددا  وأكد عدة أعضاء   -16

ة. وينبغي حد   على  حالة  كل  أساس اإلدارية للمؤسسات الدولية، مع االعتراف بإمكانية إجراء استثناءات على  

. وشكر الثالثي  والتعاون  الجنوب  بلدان  بين  التعاونبذل المزيد من الجهود لالستفادة من الشراكات، بما في ذلك  

جانب لزيادة الحقيقية في الميزانية، التي وصفها بأنها التزام قوي من  لرئيس المجلس األعضاء على دعمهم  

 المجلس التنفيذي بالصندوق ومهمته، ومساهمة قيمة في تنفيذ التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. 

قلقهم بشأن معدل  وعب   -17 ن  الشاغرة  الوظائفر األعضاء عن  . وقدمت االستشارية  الخدماتفقات  والزيادة في 

مواصلة  ، و2023إلى تخفيض معدل الشواغر بحلول عام    الراميةخطة العمل الشاملة  عن    ةعاملمحة  اإلدارة  

  بنوع   المتعلقةواألهداف  التمثيل الجغرافي المنصف،    إلى النظر فيالحاجة    مراعاة، مع  2024تطبيعه في عام  

  معدلرصد  ل  المبذولة  جهودالعلى  مجددا  . كما أكدت اإلدارة  الجدارة  أساس  على  التوظيف  عمليات، والجنس

مغادرة  ، ومراعاة االحتفاظ بالمواهب وتكوين فهم أفضل لدوافع الموظفين الذين يقررون  نيالموظفب  االحتفاظ

 الصندوق. 

عام   -18 ميزانية  في  العالية  السفر  تكاليف  إلى  األعضاء  بعض  من  2023وأشار  الرغم  على  حضور  ،  زيادة 

الصندوق في الميدان من خالل عملية الالمركزية. وردا على ذلك، سلطت اإلدارة الضوء على التكلفة المتزايدة  

بقيمة    الطيران  تذاكرل المقترحة  مليار دوالر   1.5والسفر الضروري لدعم تصميم المشروعات لاللتزامات 

 .2023أمريكي في عام  

لوية للبرامج القطرية وعملية الالمركزية في الميزانية ومواءمتها مع  ورحب المجلس التنفيذي بإعطاء األو -19

  المبالغإصالحات الصندوق واالتجاه االستراتيجي المتطور للصندوق. كما أثني على اإلدارة إلعادة مستوى  

 الصندوق. أنظمة في المائة المنصوص عليها في  3للميزانية العادية إلى ما دون عتبة الـ  المرحلة

الميزانية  بالتو -20 بتوقعات  الممثلون  رحب  المستقبل،  إلى  األجلالطلع  للتكاليف   متوسطة  المنفصل  والعرض 

الجهود لتحسين منهجيات تصنيف    مواصلة بذلالمباشرة وغير المباشرة. وشجع المجلس التنفيذي اإلدارة على  

استعراض الميزانية الجاري سينظر  التكاليف، ووضع نسب للكفاءة تيسر مقارنات التكاليف بين المنظمات. و

وتحسينات اإلجراءات الداخلية، بينما المقارنة مع وكاالت األمم المتحدة    الحقيقي  الوقت  فيفي إدارة الميزانية  

 توفر مدخالت قيمة أيضا. للمقارنة قابلة الوالمؤسسات المالية الدولية  

وإذا  ر المجلس التنفيذي عن دعمه للميزانية المقترحة وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق.  وعب   -21

أن هايتي ممكن،    ثبت  في  القطري  البرنامج  إلى    موضع  ذلكسيكون  فتقييم  بالنظر  المتردية  ترحيب  الحالة 

بتحديث    ةالراهن البلد. ورحب أعضاء المجلس  ، بما في ذلك من خالل للمكتب  الموسعة  التوعية  أنشطةفي 

  الشفافية، والمساءلة، والتعلم. لتعزيز واالستفادة من منصات التقييم  االجتماعي  التواصل وسائل
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 السياسات واالستراتيجيات  (ب)

من   5+ البند    [للموافقة]  الصندوق  في   االستهداف  سياسة  من  المنقحة  النسخة (1)

األعمال   في  )أ(  5التقييم    –جدول  االستهداف  بشأن  التجميعية  التقييم  مذكرة 

 ]لالستعراض[ المشروعات التي يدعمها الصندوق

 : النتيجتان

، على النحو الوارد في 2022كال من سياسة استهداف الفقر في الصندوق لعام    استعرض المجلس التنفيذي •

، ومذكرة التقييم التجميعية بشأن االستهداف في المشروعات التي يدعمها EB 2022/137/R.5الوثيقة  

وفيما يتعلق بالسياسة، أشير إلى أنه يلزم .  R.10 EB/2022/137الصندوق، على النحو الوارد في الوثيقة  

 وقت إضافي للتشاور مع المجلس. 

والتشاور الموضوعيين وفي الوقت المناسب، بهدف  التواصل لضمان  2023ستعود اإلدارة في أوائل عام  •

 .تقديم الوثيقة النهائية للمجلس التنفيذي في مايو/أيار للموافقة عليها

أهمية سياسة االستهداف  أكد   -22 باألعضاء على  التجميعيةعرض  ورحبوا  التقييم  الصلة. وقد كان   مذكرة  ذات 

بعض توصيات التقييم بشكل  إلى  روابط أوثق بين التقييم والسياسة ذاتها، بما في ذلك التطرق  إقامة  باإلمكان  

 أكثر وضوحا. 

الميزة النسبية للصندوق في استهداف  للتعبير بوضوح عن  على أهمية السياسة كوسيلة  مجددا  جرى التأكيد  و -23

بعض األعضاء عن قلقهم فيما  أعرب  . ومع ذلك،  الركب  خلفترك أحد    عدمواعتماد نهج    يينفقراء الريفال

  ولم يتضمنيتعلق بالتعريف المفاهيمي المحد ث، الذي لم يعد يذكر المجموعات الخاصة التي يتعين استهدافها،  

إذا   عما  األعضاء  بعض  تساءل  كما  العيش.  سبل  أو  اإلنتاج،  أو  الريفية،  التنمية  إلى  التنقيح إشارة  كان 

باالستراتيجيات المؤسسية األخرى، بما في ذلك    هاكيفية ارتباطضروريا، وسألوا عن    الموضوعي للسياسة

 الموظفين. عمل على الموارد الشحيحة وأعباءالمترتبة اآلثار هي اإلطار االستراتيجي للصندوق، وما 

و  إلى  اإلشارة  معو -24 القدرات  بناء  أهمية ضمان  على  الضوء  األعضاء  سلط  التقييم،  المناسبة   التوعيةنتائج 

وضوح فيما يتعلق باألدوار، واآلثار المباشرة وغير  ال و  القوية  ملكيةالالصندوق لضمان    ى نطاقعلبالسياسة  

المباشرة، والتحليالت، وتطبيق المبادئ. وينبغي أن تهدف السياسة إلى شرح المفاهيم المعقدة بأوضح وأبسط  

عن كيفية معالجة التغييرات   المصطلحات. وأشار بعض الممثلين إلى أن السياسة المنقحة لم تعب ر بشكل واضح

االستهداف المباشر والجغرافي، والفجوة الحالية  مسائل  كيفية معالجة    مثلالحالية،    القصور  وجهفي السياسة أل

في االستهداف في السياقات الهشة والمتأثرة بتغير المناخ، والتوتر بين استهداف أشد السكان فقرا والتركيز 

 .اإلنتاجيةعلى أصحاب القدرة 

وتنفيذها  و -25 السياسة  في وضع  المصلحة  أصحاب  مشاركة  الهام  مع  الفعالمن  الوثيق  التعاون  ذلك  في  بما   ،

  المتعددة   اإلنمائية  المصارفالمؤسسات الحكومية المحلية والوطنية، والوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها، و

ألخرى. وطلب عدة أعضاء المزيد من المعلومات ، والقطاع الخاص، والجهات اإلنمائية الفاعلة ااألطراف

 .المشترك التمويلعن التنسيق مع الشركاء، وال سيما بشأن الحماية االجتماعية وبرامج 

https://webapps.ifad.org/members/eb/137/docs/arabic/EB-2022-137-R-5.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/137/docs/arabic/EB-2022-137-R-10.pdf
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سنة، لضمان   15المطروحة، سلطت اإلدارة الضوء على أهمية تحديث السياسة، بعد    االستفساراتوردا على   -26

  ذات   مالحظة  في العالمي باإلضافة إلى التغييرات الهامة ضمن الصندوق. وأن تعكس التغييرات في السياق  

اقتراح بعض األعضاء بتضمين استعراضات دورية مسبقة للسياسات في المستقبل كوسيلة   تأييد ، جرى  صلة

أحدث   مع  والمواءمة  المالءمة  استمرار  للمجموعة  ولضمان  المنقح  التعريف  ويهدف  الممارسات.  أفضل 

، مع ضمان المرونة الضرورية لضمان التمكين  عدمو  التقاطعيةمسألة  إلى  ن الصندوق إلى التطرق  المستهدفة م

 ألعضاء لاإلدارة  وأكدت  متعددة األبعاد للفقر والضعف.  الاستيعاب عدم تجانس األشخاص الفقراء والطبيعة  

األرض  بالعمل  التزامها    على على  أثر  أكبر  لتحقيق  الشركاء  لتعزيز    –مع  الشراكات  من  االستفادة  مع 

 االستهداف القائم على األدلة، وتعبئة الموارد والتمويل المشترك. 

  حيث نظمت ،  وشفافة  منفتحةت اإلدارة عن تقديرها للتعقيبات البناءة لألعضاء، والتزمت بعملية مشاركة  بعرأو -27

المجلس    لتقديمها إلىصقل السياسة  التي أثيرت، و  لمواصلة مناقشة الشواغلمشاورات إضافية مع األعضاء  

 التي ستنعقد في مايو/أيار. في الدورة التنفيذي 

 [ للموافقة] سياسة الصندوق بشأن االنخراط مع الشعوب األصليةتحديث  (2)

 :النتيجة

، على النحو  التنفيذي على سياسة الصندوق بشأن االنخراط مع الشعوب األصلية: تحديثوافق المجلس   •

 .بتوافق اآلراء ودون اعتراض، EB 2022/137/R.6الوارد في الوثيقة 

والدروس المستفادة على األرض على مدى  رحب األعضاء بالسياسة المحدثة التي تتضمن خبرة الصندوق   -28

عقد من الزمن. وكانت السياسة ثمرة حوار مستمر مع الشعوب األصلية من خالل اللجنة التوجيهية لمنتدى 

الذي أجراه مكتب التقييم المستقل في   التجميعي  التقييم  نتائج  ، كما استفادت منفي الصندوق  الشعوب األصلية

  قمة  مؤتمر  ، والتزامات مناألصلية  الشعوب  بقضايا  المعني  الدائم  المتحدة  األمم  منتدى الصندوق، وتوصيات  

 . الغذائية النظم

مع الشعوب التعامل  الذي أشارت إليه السياسة المحدثة في    نموذجيال  تحولر المجلس التنفيذي عن دعمه للوعب   -29

البرامج والمشروعات،  ت  أن  لضمان  فقيينأ  كشركاءاألصلية   الفرص االستراتيجية بدءا  سترشد  برنامج  من 

التنفيذ والرصد، بمعرفتها التقليدية، ووجهات نظرها، واحتياجاتها، وحلولها  ب  مرورا  القطرية ومراحل التصميم

والدور المحوري   تواجهها  الشعوب األصليةال تزال  لتحسين سبل عيشها. وبالنظر إلى الفجوات العديدة التي  

قليدية غنية، للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وحملة لنظم معرفية ت   حماةبصفتهن  لنساء الشعوب األصلية  

 للشعوب األصلية أهم من أي وقت مضى. بصفته مناصرا يعتبر دور الصندوق 

كبرنامج رائد وأداة فريدة ساعدت الصندوق على    األصلية  الشعوب  مساعدة   مرفقجرى تسليط الضوء على  و -30

تعزيز شراكاته مع منظمات الشعوب األصلية. وفي هذا الصدد، شجع األعضاء على مواصلة دعم المرفق. 

األصلية الشعوب  بمنتدى  األعضاء  قبل  من  االعتراف  جرى  التعاون    للصندوق   كما  يوفر  رئيسي  كمنتدى 

 المباشر مع الشعوب األصلية. 

اجتماعات بعوعمل   -31 لحضور  األصلية  الشعوب  ممثلي  دعوة  باقتراح  ترحيبهم  معرض  في  األعضاء،  ض 

اإلدارة على السعي على تشجيع  الهيئات الرئاسية التي تنظر في مسائل ذات صلة مباشرة بالشعوب األصلية،  

دوق من أجل  المجتمع المدني في عملية التجديد الثالث عشر لموارد الصنمنظمات  إلشراك الشعوب األصلية و

  ان تتخذ اللتين    ييناألخر  الوكالتينسلط األعضاء الضوء على أهمية تعزيز التعاون مع    اإثراء المداوالت. كم

 .األصلية للشعوب الغذائية بالنظم المعني التحالفا، ومع ممن روما مقرا له

https://webapps.ifad.org/members/eb/137/docs/arabic/EB-2022-137-R-6.pdf
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للصندوق لكونه في طليعة ر رئيس اللجنة التوجيهية لمنتدى الشعوب األصلية في الصندوق عن تقديره  وعب   -32

 ع إلى االستمرار المثمر للتعاون والشراكة. وكاالت األمم المتحدة التي تدمج الشعوب األصلية في عملها، وتطل  

 [ للموافقة] في الصندوق اإلعاقة منظور إدماج  استراتيجية (3)

 : النتيجتان

، على 2027-2022الصندوق للفترة  وافق المجلس التنفيذي على استراتيجية إدماج منظور اإلعاقة في   •

 .بتوافق اآلراء ودون اعتراض /7R./137EB 2022 النحو الوارد في الوثيقة

الرسمي على نهج على نطاق المؤسسة بشأن مشاركة أصحاب المصلحة في د عيت اإلدارة إلضفاء الطابع   •

تصميم واستعراض االستراتيجيات والسياسات، مع التركيز على نهج أكثر تكرارا يتيح إدماج التعقيبات  

من أصحاب المصلحة )بمن فيهم ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي( في الوثائق النهائية في الوقت 

 .المناسب

واإلدماج   -33 المشاركة  تعزيز  الصندوق  المجديين  ي عتبر  لمهمة  بالنسبة  محوريا  أمرا  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 

. وأقر  األعضاء بالروابط الواضحة بين اإلعاقة وانعدام 2030لضمان إحراز تقدم بشأن خطة عام    وأساسيا

تعميم والتقاطعية. وستشكل االستراتيجية الذي سينفذ إلى جانب ال  المزدوج  المسار  األمن الغذائي، ورحبوا بنهج

 .أساسا للتغيير المستدام والتحويلي ضمن عمليات الصندوق وفي مكان العمل

مع   -34 االستراتيجية  بمواءمة  ذلك اإلعاقة  منظور  إلدماج  المتحدة  األمم  استراتيجيةورحب األعضاء  في  بما   ،

  المساعدة   لجنةالخاص ب  اإلعاقة  مؤشر  اإلدارة على النظر في تطبيق  وش جعتااللتزام بأنشطة اإلبالغ والرصد.  

ن الصندوق من التعلم أيضا، حيث أن هذا سيمك    االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  لمنظمة  التابعة  اإلنمائية

بالعكس. واقترح بعض الممثلين تصنيف  العكس  االت الثنائية وبشكل منهجي من الممارسة الجيدة ضمن الوك

للتنوع  وفقا  لالحتياجات  أفضل  فهم  لضمان  واإلعاقة،  الجنس  نوع  إلى  باإلضافة  السن،  بحسب  البيانات 

عينة المتعلقة باإلنتاجية الزراعية  الديموغرافية  الخصائصو . كما ينبغي استكشاف إمكانات التكنولوجيات الم 

 مجموعات المستهدفة من ذوي اإلعاقة.بالنسبة لل

للمضي قدما. وفي هذا   أساسياكان تعزيز التعاون مع الشركاء اإلنمائيين اآلخرين في تنفيذ االستراتيجية أمرا  و -35

اجتماعات   في  الصندوق  يشارك  بالتنسيق    جهات الصدد،  ،  المتحدة   األممفي    اإلعاقة  منظور  إدماجالمعنية 

، إلى جانب عدة مؤسسات مالية دولية ووكاالت لألمم المتحدة.  اإلعاقة  بشأن  العالمي  العمل  شبكةباإلضافة إلى  

كما وفرت التبادالت المنتظمة بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها ومع المنظمات المعنية باألشخاص  

ى لإ. واإلدارة تدرك الحاجة  المقررة  القدراتذوي اإلعاقة مدخالت قيمة لنهج التعلم المؤسسي وجهود بناء  

دليل   مثل  األدوات  من  عدد  ن فذ  وقد  االستراتيجية،  لتفعيل  للموظفين  المناسبين  والتوعية  التدريب  ضمان 

الممارسين بشأن إدماج منظور اإلعاقة في العمليات المدعومة من الصندوق، ومكتب مخصص للمساعدة، 

 .تدريبية وحدةو

التنفيذ، باإلضافة إلى الموارد غير المالية المطلوبة.  المترتبة على  تكلفة  الأعضاء معلومات تتعلق بطلب عدة  و -36

االعتبارات المتعلقة به في  رشد  ستوأفادت اإلدارة بأن العمل جار على خطة عمل، وأن نهج التنفيذ التدريجي سي

والقدرات. وش    من  باحتياجات  التزامات  جع األعضاء على وضع خطة عمل  الموارد  للرصد، وتحديد  قابلة 

 ملموسة من هذه االستراتيجية ينبغي النظر فيها من أجل التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق. 

الذي عرض خالل الدورة، وجرى تشجيع الصندوق على مواصلة استخدام    الفيديو شريط  باألعضاء  ورحب   -37

  ة هذه. المثالي  لاصتاالوسيلة 

https://webapps.ifad.org/members/eb/137/docs/arabic/EB-2022-137-R-7.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ss1f4FjaPUs&feature=youtu.be
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 ]للموافقة[   سياسة الصندوق بشأن حوكمة البيانات (4)

 النتيجة:

البيانات   • حوكمة  بشأن  الصندوق  سياسة  على  التنفيذي  المجلس  فوافق  الوارد  النحو  الوثيقة على   ي 

 EB 2022/137/R.8 توافق اآلراء ودون اعتراض.ب 

عن تقديرهم ألنها تستند إلى عملية مقارنة  وعب روا  رحب األعضاء بسياسة الصندوق بشأن حوكمة البيانات،   -38

األعضاء  ة التي يستخدم بها الصندوق البيانات، ويعالجها، وينشرها. وسلط  الطريق  السياسة   ستوجهشاملة. و

وتفعيل   تصميم  من  كل  وتحسين  القرار،  صنع  أجل  من  بالبيانات  المدفوعة  الثقافة  أهمية  على  الضوء 

 وفورات دها، والمساءلة، واالستفادة من  االمشروعات، باإلضافة إلى الحوكمة الرشيدة، والشفافية في جميع أبع

ج، وتنشر بين الوكاالت التي تتخذ من روما  ، وتعالجمعتتي  ال  البيانات  في  التشابه  أوجه . وبالنظر إلى  الحجم

لنظر في التعلم من وكاالت األمم المتحدة األخرى. وعالوة على ذلك،  ى ا لإمقرا لها، أكد األعضاء على الحاجة  

البيانات   تكون  أن  في    استشرافيةينبغي  الفاعلة  الجهات  قبل  من  المستخدمة  واألدوات  الطرق  مع  ومتوافقة 

 القطاع الخاص. 

بشأن  الوضوحو ،التكلفة على المترتبة اآلثارر ألهمية التنفيذ، جرى التماس المزيد من المعلومات عن  وبالنظ -39

األدوار، والمسؤوليات، والمساءالت، ووضع خطة العمل ذات الصلة، واألساس المنطقي لفترة التنفيذ التي 

بالتوافق مع متطلبات يتعلق  فيما  أثيرت تساؤالت  تنفيذ و  الخصوصية  تستغرق سنة. كما  السرية. وسيستفيد 

أن يوفر ، طلب األعضاء من الصندوق  صلة  ذات  مالحظة  فيالسياسة من المقارنة واالستعراض المنتظمين. و

التنفيذي   التي  ب   إشعارا مسبقا للمجلس  تحديثها السياسات  تيسير   يلزم  بهدف  المستقبل،  تخطيط، ال  تحسين  في 

و الو وال مشاركة،  األعضاء.  مع  أنتشاور  على  اإلدارة  السياسات    وافية  خالصة  إعداد   اتفقت  لجميع 

س مفيد يواالستراتيجيات  على  لل  اكون  تتالسياسات    تحديد مساعدة  واستعراضا،التي  تحديثا  وسيجري   طلب 

 . من خالل خطة العمل في تنفيذ السياسة  هذاى لإ التطرق 

إلتاحة   2023  مبالكامل بحلول الفصل الرابع من عاوأشارت اإلدارة إلى أن السياسة ستكون نافذة المفعول   -40

وضمان  الرئيسيةداخلية  الوثائق  التحديث   الموظفين  ،  في صفوف  داخلي  أي  ب  واالضطالعالوعي  تدريب 

السياسة. وستوضح    فور تفعيل  بوضع خطة عمل  إدارة الصندوق  ستقومفي السياسة،  هو مبين  مطلوب. وكما  

  والقدرات العامة، ولوحات دة والنهج التدريجي من حيث تحسين األنظمة،  الخطة األدوار والمسؤوليات المحد 

البيانات    كشفالدولية بشأن    والمعايير  القواعد . وأكدت اإلدارة للمجلس التنفيذي أن الصندوق يلتزم بالمتابعة

ومعالجتها،  تهاوسري واإلدارية،  التشغيلية  للبيانات  الصندوق  استخدام  كيفية  على  الحالية  السياسة  وتركز   .

وفيما يتعلق باآلثار سياسة منفصلة.  في إطار  والصحية    ،لتعريفيةوا الشخصية،  ونشرها، بينما تغطى البيانات  

ضعت عدة سيناريوهات لطموح ومتطلبات الميزانية من الفة  استنادا إلى مستويات مخت  المترتبة على التكلفة، و 

 المقابلة.

 الخاص   القطاع  مع  لالنخراط  الصندوق  الستراتيجية   المدة  منتصف  استعراض (5)

 ]لالستعراض[ 2024-2019 للفترة

 :النتيجة

التنفيذي   • المجلس  الوثيقة  استعرض  وفرتها  التي  استعراض   EB 2022/137/R.9المعلومات  بشأن 

 .2024-2019منتصف المدة الستراتيجية الصندوق لالنخراط مع القطاع الخاص للفترة 

الصندوق مع القطاع الخاص، وعن تقديره الستعراض منتصف لعمل  ر المجلس التنفيذي عن دعمه المستمر  عب   -41

، اقترح بعض ممثلي الدول األعضاء في  المحتمل  "جذريللتأثير "الالمدة، وأيد التوصيات الواردة فيه. ونظرا  

https://webapps.ifad.org/members/eb/137/docs/arabic/EB-2022-137-R-8.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/137/docs/arabic/EB-2022-137-R-9.pdf
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في   الرئيس  مع  استراتيجية  لمناقشة  كموضوع  فيه  النظر  يمكن  الخاص  القطاع  مع  االنخراط  أن  المجلس 

 المستقبل.

  ذلك   يزع  و.  للمشروعات السيادية   لتمويل المشترك من القطاع الخاصانسبة    انخفاض  عضاء علىوعلق األ -42

العالية  اإلى   التيلمخاطر  بالمناطق  واجتذاب    المرتبطة  تعبئة  الصعب  من  يجعل  مما  الصندوق،  فيها  يعمل 

الخاص.   القطاع  من  المفيد  التمويل  من  القطاع   مخاطر  قليل لت  المبذولة  جهود ال  تكثيفوسيكون  استثمارات 

يتعلق.  الخاص هيكلي   لدى  اتالقدرب  وفيما  استعراض  إجراء  األعضاء  أحد  اقترح  داخليا،  وربما  الشركاء 

 ة ذكرت اإلدارو مع األولويات المؤسسية. بما يتماشى  الغرض مع امتوائمالصندوق  ونيك لضمان أن تنظيمي

من أصحاب الخبرة يجري تعيين خبراء  أنه  الداخلية و   اتلتعزيز القدر  يةوضع وحدات ومواد تدريبأنه جرى  

 في القطاع الخاص لملء الوظائف الشاغرة. 

اإلدارة -43 ب  واتفقت  الرأي  القطاع    برنامج  استدامةأن  مع  للمجلس    الخاصتمويل  وأكدت  النهائي،  الهدف  هي 

 . األولىفي مراحله  ال يزال البرنامج أن النتائج مشجعة على الرغم من أنالتنفيذي 

  بمعنىهو اإلضافية،    في العمليات غير السيادية  لتدخل الصندوق  التوجيهية  المبادئ وذك رت اإلدارة بأن أحد   -44

ويضيف هذا إلى التحديات والفرص .  أخرىيحظون بدعم جهات فاعلة  أن الصندوق يعمل مع أولئك الذين ال  

اآلخرين. والواقع أن المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف والمؤسسات المالية الدولية    للتعاون معالمحدودة  

، مما حد من  لتي يعمل معها الصندوقمع تلك ا   للمقارنة  ةقابلتعمل مع مجموعات مستهدفة  حجما لم  األكبر  

 فرص التمويل المشترك.

توسيع -45 األعضاء  بعض  ما. وشملت    ليتجاوزالتركيز    نطاق  واقترح  بلد  تقدير ضعف  عند  الدخل  مستويات 

عالي المستوى، وبالتالي في عدد من البلدان  الالعام  الدين  المقترحات النظر في التوازن الجغرافي، والبلدان ذات  

طويلة  الاالستدامة  تحقيق  الدروس ويساهم في   نطاقا أن يولد  هذا المنظور األوسع  ومن شأن المتوسطة الدخل.  

 تراتيجية.األجل لالس

مساهمات    تلقيمناقشة    يجرأنه تفي البرنامج و  قد ساهمتالدول األعضاء  بعض  أن  وكان من المشجع مالحظة   -46

فإن  لل  واستشرافاإضافية.   س  طبيعةمستقبل،  األعضاء  من  المقدم  تدخالت تالتمويل  وتكلفة  نوع  على  ؤثر 

مناقشتها  في  اإلدارة  توسع  حاسمة وستطموحات الصندوق. وكانت هذه نقاطا    فضال عن  غير السيادية  الصندوق

 خالل مشاورات التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق. 

  التشغيليةالمسائل  – من جدول األعمال  6البند  

التي جرت  والمنح واالستراتيجيات القطرية  مقترحات المشروعات والبرامج    تقرير عن ( أ)

 ]لالستعراض[مناقشتها خالل مشاورات المجلس التنفيذي 

 :النتيجة

للموافقة  • المقدمة  والبرامج  المشروعات  مقترحات  بشأن  المشاورات  بنتائج  علما  التنفيذي  المجلس  أحاط 

وتقييمات االستراتيجية القطرية والبرامج القطرية باإلضافة إلى برامج الفرص االستراتيجية القطرية    ،عليها

 .)EB 2022/137/R.11) لالستعراض إلى المجلس التنفيذي المقدمة

https://webapps.ifad.org/members/eb/137/docs/arabic/EB-2022-137-R-11.pdf
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في  األأعرب   -47 انعقدت  التي  المشاورات  الصندوق خالل  أفرقة  مع  المشاركة  لفرصة  تقديرهم    2عضاء عن 

، وكذلك لمشاركة ممثلين عن الشركاء الحكوميين. وش جعت اإلدارة على مواصلة  2022ديسمبر/كانون األول  

 .من خالل برامجها الثالثي والتعاون الجنوب  بلدان بين الفعال  التعاونتعزيز القدرات المؤسسية وتعزيز 

  100للتمويل بالمنح بنسبة  "، وبالتالي غير مؤهلة  مؤهال للتمويل المختلطفي حين أن زمبابوي تعتبر بلدا "و -48

. كما الدين  تحمل  على  القدرةفي المائة، جرى التعبير عن القلق بشأن تقديم قرض للبلد نظرا العتبارات تتعلق ب

تناولت اإلدارة استفسارات تتعلق بتعزيز نظم التوريد ومراجعة الحسابات، باإلضافة إلى استهداف الشباب في  

 المشروع. 

 وأخيرا، شدد األعضاء على أهمية إتاحة الوثائق في الوقت المناسب للسماح باستعراض شامل. -49

 المسائل المالية  – من جدول األعمال  7البند  

 [للموافقة] لعقد االلتزاماتالموارد المتاحة  ( أ)

 :النتيجة

والناجم    ، وضع صافي النقدية الحالي والمستقبلي التقديري في الصندوقعلما ب  المجلس التنفيذي بعد أن أحاط  •

الحالية   الداخلة  النقدية  التدفقات  مقابل  المالية(  االلتزامات  )نتيجة  المتوقعة  الخارجة  النقدية  التدفقات  عن 

ترحة والوضع الرأسمالي المستقبلي، على النحو الوارد  والمستقبلية المتوقعة، بما في ذلك خطة التمويل المق

لرئيس الصندوق صالحية عقد   وعلى هذا األساس، يفوض المجلس  EB 2022/137/R.12  في الوثيقة

مليار دوالر أمريكي ليوافق عليها المجلس في عام    1.555اتفاقيات لتقديم قروض ومنح بقيمة تقديرية تبلغ 

  بتوافق اآلراء ودون اعتراض.، 2023

 ميز التي توروا عن تقديرهم للمنهجية المحدثة للموارد المتاحة لعقد االلتزامات،  رحب األعضاء بالوثيقة وعب   -50

االلتزام، ولخطط    أوضح  بشكل التمويل وقدرة  قدرة  في سياق   للتمويل واالقتراض  الحصيفةالصندوق  بين 

 أسواق متقلبة.

طار االقتراض المتكامل في  إل استجابة لمدخالت األعضاء، أشارت اإلدارة إلى عزمها على اقتراح تنقيحات  و -51

، والدورة  2023في أبريل/نيسان    المقرر عقدهاالجتماع الثامن والستين بعد المائة للجنة مراجعة الحسابات  

أمور   جملة  في ، فيما يتعلق،  2023في مايو/أيار    المقرر عقدهاالمائة للمجلس التنفيذي    ثين بعد الثامنة والثال

في المائة، وتفويض اإلدارة بقرارات المستثمرين لتيسير إدارة    35  البالغ  رأس المال  إلى  الدين  حد ب  ،أخرى

 أفضل للتقلبات الجارية للسوق، مع اإلبالغ الالحق والحوكمة من قبل المجلس. 

وأكد رئيس المجلس  رصد نمو األرصدة غير المصروفة عن كثب.  ى  لإوسلط األعضاء الضوء على الحاجة   -52

في جزء منها  للمجلس التنفيذي أنه ستتاح فرصة لمناقشة مسألة األرصدة غير المصروفة، والتي أشار إلى أنها  

، في سياق المشاورات المقبلة الخاصة 2019مسألة هيكلية تتعلق بإصالح إطار القدرة على تحمل الديون لعام  

 بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق. 

 الحوكمة  – من جدول األعمال  8البند  

 وهيئاته   التنفيذي  للمجلس  الرسمية  وغير  الرسمية  الدورات  عقد  طرائق  استعراض ( أ)

 ]للموافقة[  الفرعية

https://webapps.ifad.org/members/eb/137/docs/arabic/EB-2022-137-R-12.pdf
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 :النتيجة

 مفاده   عن رأي  وأعرب،  R.13 EB/2022/137استعرض المجلس التنفيذي المقترحات الواردة في الوثيقة   •

طرائق عقد الدورات الرسمية وغير الرسمية للمجلس وهيئاته الفرعية. واتفقت  في    بتللأنه يلزم وقت إضافي  

 المجلس التنفيذي  لتقديمه إلىإلدارة على المشاركة في تواصل إضافي مع األعضاء، والعودة باقتراح منقح  ا

 .في دورته الثامنة والثالثين بعد المائة

، وتقييم مفاضالت وفوائد 19-الممثلون عن تقديرهم لحصيلة الدروس المستفادة منذ بداية جائحة كوفيد   رعب   -53

الطرائق المختلفة، بهدف زيادة كفاءة اجتماعات الهيئات الرئاسية للصندوق. وقدمت المقترحات مادة للتفكير، 

توافق اآلراء. بوصل إلى توصيات  تتحري الخيارات وال  لمواصلةوقت إضافي  ى  لإوات فق على أن هناك حاجة  

لى المجلس التنفيذي للموافقة عليه في دورته الثامنة إاقتراح منقح    تقديم، وافقت اإلدارة على  النحو   هذا  وعلى

 المجلس.  اإلضافي مع أعضاء التواصلوالثالثين بعد المائة، بعد 

هذه الممارسة،   مواصلةاألعضاء عن تفضيلهم  أعرب  ،  اإلنترنت  شبكةوفيما يتعلق باستعراض الوثائق عبر   -54

الوقت الكافي لالستعراض والتشاور مع العواصم.  إلتاحة الوثائق في الوقت المناسب  نشرمشيرين إلى أهمية 

زمنية    عمومااألعضاء    أيد كما   مهلة  مراعاة  ،  للمداخالتتطبيق  سلطة  رئلأن  مع  المجلس    من   حد اليس 

 المداوالت ذلك.  إذا اقتضت المداخالت

المتاحة للمجلس التنفيذي، أقر األعضاء بأن استخدام إجراء التصويت بالمراسلة الموافقة    أساليبوفيما يتعلق ب -55

 "المجموعات  أساس  على"  الموافقةاقتراح اعتماد  وفيما يتعلق بالمداوالت أثناء الدورة.  إلى حد كبير  ط  قد بس  

الوثائق  إلى نشر    الحاجة  مرة أخرىاألعضاء    أبرز،  المجلس  أعمال  جدول  في  المحددة  البنود   على   الدورة  أثناء

في اعتماد   النظر يمكن، وال سيما بالنسبة لدورة ديسمبر/كانون األول. وبفعالية ذلكيعمل لفي الوقت المناسب 

للنظر فيها بشكل    المقترحات بدورات المجلس الرسمية، وتوزيع البنود نهج جار في الموافقات، بدال من ربط  

 أكثر تجانسا على اجتماعات الهيئة الرئاسية خالل السنة. 

المشاركة وإدراكا بأن  ية.  الحضورر عدة ممثلين عن تفضيلهم لالجتماعات  ب  ع،  جتماعالا  طرائقومن حيث   -56

  االجتماعات   طريقة  إتاحةأهمية مواصلة  جرى التشديد على  بالحضور الشخصي قد ال تكون ممكنة دائما،  

. وأشار األعضاء أيضا إلى أن االقتصار على طريقة االجتماعات  النطاق  لضمان مشاركة واسعة  المختلطة

، مثل دورة سبتمبر/أيلول للمجلس  للدورات الرسمية الجتماعات الهيئات الرئاسيةمستصوب  االفتراضية غير  

يحد   هذا  أن  إلى  نظرا  وع   اآلراء  في  التوافق  بناء فرص  من  التنفيذي،  الشخصية.  سلط موموالتفاعالت  ا، 

دم  التقرير بشأن طرائق اجتماع المجلس وهيئاته الفرعية. كما ق  لمرونة في إلى االممثلون الضوء على الحاجة 

تنظيم   بمواصلة  مؤسسيةطلب  توجيهية  إلى   افتراضية  حلقات  باإلضافة  روما،  في  المقيمين  غير  للممثلين 

 .الحضورية االجتماعات

 ]للموافقة[   الصندوق  رئيس  تعيين  إلى  المؤدية  للعملية  المتبعة  الممارسة  استعراض (ب)

 النتيجة:

إلى مجلس   R.14 EB/2022/137  تقديم الوثيقةوافق المجلس التنفيذي بتوافق اآلراء ودون اعتراض على   •

فبراير/شباط   في  مجلس  2023المحافظين  يكلف  والذي  فيها،  الوارد  القرار  مشروع  باعتماد  وأوصى   ،

بموجبه مكتب مجلس المحافظين بإجراء استعراض للعملية الحالية المؤدية إلى تعيين رئيس المحافظين  

  محافظين إلدراج هذا البندالصندوق. وسيعدل جدول األعمال المؤقت للدورة السادسة واألربعين لمجلس ال

 . فيه

https://webapps.ifad.org/members/eb/137/docs/arabic/EB-2022-137-R-13.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/137/docs/arabic/EB-2022-137-R-14.pdf
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األولى لمجلس المحافظين، التي جرى النظر فيها  االستثنائية للدورة  الفعالر الممثلون عن تقديرهم للتنظيم عب   -57

ل تعيين رئيس الصندوق، وقدموا شكرهم  ، ومكتب سكرتير الصندوق، ومكتب المحافظين  مجلس  مكتبفي 

. ورحب األعضاء بالوثيقة مشيرين إلى أن العملية المؤدية إلى تعيين  ليةالمستشار العام على الدعم المقدم للعم

المتحدة   األمم  وكاالت  في  المماثلة  بالعمليات  ومقارنتها  استعراضها  من  تستفيد  أن  يمكن  الصندوق  رئيس 

 والمؤسسات المالية الدولية األخرى.

الوثيقة، سينظم مكتب سكرتير الصندوق اجتماعات وعند اعتماد مجلس المحافظين لمشروع القرار الوارد في   -58

الستعراض العملية الحالية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق بهدف تقديم    المحافظين  مجلس  مكتب منتظمة ل

لى المجلس التنفيذي إوثيقة تتضمن هذه التوصيات    قدموست  رة.  وتوصيات من أجل زيادة تعزيز العملية المذك

 . 2024د المائة الستعراضها وتقديمها الحقا لمجلس المحافظين في عام في دورته األربعين بع

 ]للموافقة[  طلب عضوية غير أصلية (ج )

 النتيجة:

وافق المجلس التنفيذي بتوافق اآلراء ودون اعتراض على تقديم طلب أوكرانيا للحصول على عضوية غير  •

إلى مجلس المحافظين في  ،  EB 2022/137/R.49، على النحو الوارد في الوثيقة  أصلية في الصندوق

ل جدول األعمال المؤقت للدورة  وسيعد ، وأوصى باعتماد مشروع القرار الوارد فيها.  2023فبراير/شباط  

 السادسة واألربعين لمجلس المحافظين إلدراج هذا البند فيه. 

رحب الممثلون بطلب أوكرانيا االنضمام إلى الصندوق، وأعادوا التأكيد على الميزة النسبية للصندوق في دعم  -59

وجرى التشديد على أهمية احترام مبدأ الحياد السياسي، ودعا األعضاء صغار المنتجين والقطاع الزراعي.  

ال األمم  ووكاالت  أوكرانيا  حكومة  مع  وثيق  تعاون  في  للعمل  الدولية  الصندوق  المالية  والمؤسسات  متحدة 

 في تخطيط العمليات المستقبلية. األخرى 

المستلمة من أوكرانيا   مستنداترت اإلدارة بإجراء طلب عضوية غير أصلية في الصندوق، وأكدت أن الذك  و -60

. وعلى البلدان الراغبة في االنضمام لعضوية الصندوق تقديم نظمة وإجراءات الصندوقومتوافقة مع أسليمة  

طلب موقع إما من رئيس الدولة، أو رئيس الحكومة، أو وزير الشؤون الخارجية. ويقدم هذا الطلب إلى المجلس  

تقديمه لمجلس المحافظين للموافقة عليه. وبعد موافقة مجلس المحافظين وإيداع  وإقراره لالتنفيذي الستعراضه  

في نيويورك، تعتبر    المتحدة  األمم   في  المعاهدات  قسملدى    الصندوق   إنشاء  اتفاقية   إلى  هانضمام  صكلبلد  ال

 العضوية نافذة المفعول.

 مسائل أخرى  – من جدول األعمال  9البند  

 ]للعلم[  2022تقرير شفوي بشأن الزيارة القطرية لسيراليون لعام  ( أ)

 : تانالنتيج

 .2022بالتقرير الشفوي بشأن الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي لسيراليون لعام  أحاط المجلس التنفيذي علما   •

نوفمبر/تشرين الثاني إلى    27وغندا من  ألستكون    2023وأ بلغ المجلس بأن زيارة المجلس التنفيذي في عام   •

 ديسمبر/كانون األول.  1

االتحادية في المجلس والمتحدث باسم المجموعة على شكر أعضاء المجلس التنفيذي ممثل جمهورية نيجيريا   -61

دوره القيادي خالل الزيارة لسيراليون في نوفمبر/تشرين الثاني. وأكد الممثلون على أهمية الزيارات القطرية 

 للمجلس التنفيذي.

https://webapps.ifad.org/members/eb/137/docs/arabic/EB-2022-137-R-49.pdf
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 ءإجرا  وفرت زيارة هذا العام فرصة للتفاعل مع المستفيدين من الصندوق في مجموعات صغيرة، مما يس رو -62

استثمارات ب  األعضاء   وخرج.  هادفحوار   بأن  أقوى  وقناعة  األرض  على  الصندوق  لتحديات  أفضل  فهم 

 حدث فارقا كبيرا. الصندوق، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ت  

الستثمار في بناء القدرات المؤسسية، وتوحيد ورقمنة ا  إلى  الزيارة الحاجة  التي تمخضت عنهاوشملت النتائج   -63

جميعالخدمات   وتكثيف    أنحاء   في  الريفية،  والمسؤولية  بشأن  حوار  الالمناطق  الملكية  وتعزيز  السياسات، 

النطاق، وتعزيز  بيئ  لتهيئةالجماعية، وذلك   بتوسيع  تمكينية تسمح  بين   على نحو  تعاونالتنسيق والة  أفضل 

 الشركاء، وال سيما بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها.

، واستذكارا للقرار الذي اتخذه المجلس في دورته 2023وفيما يتعلق بزيارة المجلس التنفيذي ألوغندا في عام   -64

ل اإلدارة تحديد تواريخ تلك الزيارة، أ بلغ الممثلو ن بأن الزيارة ستكون السادسة والثالثين بعد المائة عندما خو 

 .2023ديسمبر/كانون األول  1نوفمبر/تشرين الثاني و 27بين 

 اختتام الدورة 

ر رئيس المجلس عن شكره للمجلس التنفيذي على التزامه برسالة الصندوق ومهمته، والذي أدى إلى دورة  عب   -65

مثمرة كانت األولى في دوره كرئيس للصندوق ورئيس للمجلس. وقد قدم المجلس لإلدارة توجيها قيما بشأن 

بشأن  الصندوق    سياسةو  بشأن االنخراط مع الشعوب األصلية  الصندوق  ةمثل سياس مسائل مؤسسية هامة،  

البيانات الصندوق  حوكمة  الستراتيجية  المدة  منتصف  واستعراض  اإلعاقة،  منظور  إدماج  واستراتيجية   ،

و الخاص،  القطاع  مع  من  لالنخراط  المنقحة  في  سياسة  النسخة  ستستمر  الصندوقاالستهداف  والتي   ،

 المشاورات بشأنها في األشهر القادمة.

للبيان    ويتاح -66 الكامل  المجلس  النص  لرئيس  الوثيقة  علىالختامي  بوصفه  األعضاء  للدول  التفاعلية   المنصة 

4.INF/137EB 2022/. 

في يومها الثاني، قبل يوم واحد من الموعد    التنفيذي  والثالثون بعد المائة للمجلس  السابعةتمت الدورة  واخت   -67

 المحدد. 

https://webapps.ifad.org/members/eb/137/docs/arabic/EB-2022-137-INF-4.pdf


EB/137  الملحق األول 

15 

 المقدمة للموافقة عليهاالتصويت بالمراسلة على البنود 

 في الدورة السابعة والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي

رقم بند جدول  

 األعمال 

عدد األصوات   مرجع الوثيقة  البند 

 المدلى بها

األصوات 

 *% 
 عدد األصوات 

 "نعم"

 نعم

**% 

عدد 

 األصوات 

 "ال"

 ال

**% 

 امتناع 

 + EB 2022/137/R.30 الزراعية من أجل اقتصاد ريفي وتجارة زراعية شاملين كمبوديا: برنامج الخدمات  ()أ( 1)أ() 16

Sup.1 

5893.431 93.8 5893.431 100 - - - 

 + EB 2022/137/R.31 إثيوبيا: برنامج الزراعة التشاركية والتحول المناخي  ()أ( 2)أ() 16

Add.1 + Sup.1  

5491.955 87.4 5491.955 100 - - - 

مدغشقر: برنامج تعزيز ريادة األعمال المستدامة ودعم اإلدماج االقتصادي لشباب  ()ب( 2)أ() 16

 الريف 

EB 2022/137/R.33 + 

Sup.1 

5893.431 93.8 5893.431 100 - - - 

 + EB 2022/137/R.34 زمبابوي: مشروع تعزيز مشاريع البستنة  ()ج( 2)أ() 16

Sup.1 

5893.431 93.8 5449.190 100 - - 444.242 

 + EB 2022/137/R.35 الكاميرون: برنامج دعم تنمية ريادة األعمال في قطاع تربية األحياء المائية  ()أ( 3)أ() 16

Add.1 + Sup.1 

5893.431 93.8 5893.431 100 - - - 

جمهورية الكونغو الديمقراطية: التمكين من خالل تعزيز ريادة األعمال الزراعية   ()ب( 3)أ() 16

 والريفية المراعية للتغذية والشاملة والقادرة على الصمود 

EB 2022/137/R.36 + 

Sup.1 

5893.431 93.8 5893.431 100 - - - 

 + EB 2022/137/R.37 مالي: المشروع الثاني لدعم التدريب المهني، والعمالة وريادة األعمال لشباب الريف  ()ج( 3)أ() 16

Add.1 + Sup.1 

5738.351 91.3 5738.351 100 - - - 

 - - - EB 2022/137/R.39 5893.431 93.8 5893.431 100 2023خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام  )أ( 17

 + EB 2022/137/R.40 2023االستعراض السنوي لبيان سياسة االستثمار في الصندوق لعام  )ب( 17

Add.1 + Add.2 

5893.431 93.8 5893.431 100 - - - 
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 + EB 2022/137/R.41 تعديالت على الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية  )ج( 17

Add.1 

5893.431 93.8 5893.431 100 - - - 

  

في المجلس التنفيذي. فاألصوات المطلوبة للتثبت من صحة التصويت بالمراسلة تبلغ    المتاحة(  283.511 6من مجموع عدد األصوات )  "ال"، أو "امتناع"(  أو   )أي، "نعم"،المستلمة  * تشير األعداد إلى النسبة المئوية لألصوات  

 . .( مجموع عدد األصوات المتاحة189.008 4ما ال يقل عن ثلثي ) 

ويلزم الحصول على أغلبية  وتعني األصوات المدلى بها األصوات اإليجابية واألصوات السلبية، وليس االمتناعات.  .  المدلى بها تشير األعداد إلى النسبة المئوية لألصوات "نعم" واألصوات "ال" من مجموع عدد األصوات    **

   .( مجموع عدد األصوات المتاحة في المجلس التنفيذي141.756 3غالبية من أكثر من نصف ) ثالثة أخماس من األصوات "نعم" المدلى بها، شرط أن تتألف هذه ال
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 للموافقة عليهاالبنود المقدمة على التصويت بالمراسلة نتائج 

 التنفيذي   والثالثين بعد المائة للمجلس السابعةفي الدورة  

 المسائل التشغيلية -16

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

 آسيا والمحيط الهادي (1)

الخدمات   (أ) برنامج  زراعية كمبوديا:  وتجارة  ريفي  اقتصاد  أجل  من  الزراعية 

 شاملين

 ، واتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها، والموافقةEB 2022/137/R.30في الوثيقة  إلى النظرالمجلس التنفيذي مدعو 

 :على التمويل المقترح بموجب القرار التالي

مختلطة بقيمة أحد عشر مليونا ومائتي ألف قرر: أن يقدم الصندوق إلى مملكة كمبوديا قرضا بشروط "

دوالر أمريكي(، على أن يخضع ألية شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو  000 200 11دوالر أمريكي ) 

 أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة. 

ن دوالر وقرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى مملكة كمبوديا قرضا بشروط عادية بقيمة أربعة عشر مليو

دوالر أمريكي(، على أن يخضع ألية شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو  000 000 14أمريكي )

 أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة. 

للغاية بقيمة اثنين وعشرين مليونا  وقرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى مملكة كمبوديا قرضا بشروط تيسيرية

دوالر أمريكي(، على أن يخضع ألية شروط وأحكام تكون  000 700 22وسبعمائة ألف دوالر أمريكي )

 مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة."

 أفريقيا الشرقية والجنوبية  (2)

 خيإثيوبيا: برنامج الزراعة التشاركية والتحول المنا (أ)

، وضميمتها، واتفاقية التمويل المتفاوض EB 2022/137/R.31المجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في الوثيقة 

 :على التمويل المقترح بموجب القرار التالي بشأنها، والموافقة

تحمل قرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية منحة بموجب إطار القدرة على "

، على أن  دوالر أمريكي( 000 200 78الديون بقيمة ثمانية وسبعين مليونا ومائتي ألف دوالر أمريكي )

 تخضع ألية شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة." 

مدغشقر: برنامج تعزيز ريادة األعمال المستدامة ودعم اإلدماج االقتصادي  (ب )

 باب الريف لش

 ، واتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها، والموافقةEB 2022/137/R.33في الوثيقة  إلى النظرالمجلس التنفيذي مدعو 

 :على التمويل المقترح بموجب القرار التالي

"قرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية مدغشقر قرضا بشروط فائقة التيسيرية بقيمة تسعة وخمسين مليونا 

يورو(، على أن يخضع ألية شروط وأحكام تكون مطابقة على  000 880 59ة وثمانين ألف يورو )وثمانمائ

 نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة.
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قرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية مدغشقر قرضا بشروط تيسيرية للغاية بقيمة أربعة عشر مليونا 

يورو(، على أن يخضع ألية شروط وأحكام تكون مطابقة على  000 970 14وتسعمائة وسبعين ألف يورو )

 .نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

قرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية مدغشقر قرضا بشروط عادية بقيمة سبعة ماليين وتسعمائة  

نحو  وأحكام تكون مطابقة علىيورو(، على أن يخضع ألية شروط  000 930 7وثالثين ألف يورو )

 ".أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

 زمبابوي: مشروع تعزيز مشاريع البستنة  (ج)

 ، واتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها، والموافقةEB 2022/137/R.34في الوثيقة  إلى النظرالمجلس التنفيذي مدعو 

 على التمويل المقترح بموجب القرار التالي:

"قرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية زمبابوي قرضا بشروط تيسيرية للغاية بقيمة سبعة وثالثين مليونا 

دوالر أمريكي(، على أن يخضع ألية شروط وأحكام  000 140 37ومائة وأربعين ألف دوالر أمريكي )

 ."واألحكام الواردة في هذه الوثيقةتكون مطابقة على نحو أساسي للشروط 

 أفريقيا الغربية والوسطى (3)

 الكاميرون: برنامج دعم تنمية ريادة األعمال في قطاع تربية األحياء المائية (أ)

، وضميمتها، واتفاقية التمويل المتفاوض EB 2022/137/R.35في الوثيقة  إلى النظرالمجلس التنفيذي مدعو 

 على التمويل المقترح بموجب القرار التالي: بشأنها، والموافقة

"قرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية الكاميرون قرضا بشروط مختلطة بقيمة ثمانية وأربعين مليونا 

يورو(، على أن يخضع ألية شروط  48 736 072وسبعمائة وستة وثالثين ألف واثنين وسبعين يورو )

 ط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة."وأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشرو 

األعمال  ( ب) ريادة  تعزيز  خالل  من  التمكين  الديمقراطية:  الكونغو  جمهورية 

 الزراعية والريفية المراعية للتغذية والشاملة والقادرة على الصمود

 ا، والموافقة، واتفاقية التمويل المتفاوض بشأنهEB 2022/137/R.36في الوثيقة  إلى النظرالمجلس التنفيذي مدعو 

 على التمويل المقترح بموجب القرار التالي:

قرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية قرضا بشروط فائقة التيسيرية بقيمة اثنين "

(، على أن يخضع ألية دوالر أمريكي 000 560 32وثالثين مليونا وخمسمائة وستين ألف دوالر أمريكي )

 تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة.شروط وأحكام 

قرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية قرضا بشروط تيسيرية للغاية بقيمة ثمانية  

دوالر أمريكي(، على أن يخضع ألية شروط  000 140 8ماليين ومائة وأربعين ألف دوالر أمريكي )

 . تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقةوأحكام 

قرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية قرضا بشروط عادية بقيمة أربعة ماليين 

دوالر أمريكي(، على أن يخضع ألية شروط وأحكام تكون  000 500 4وخمسمائة ألف دوالر أمريكي ) 

  ."مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة
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مالي: المشروع الثاني لدعم التدريب المهني، والعمالة وريادة األعمال لشباب  (ج)

 الريف

، وضميمتها، واتفاقية التمويل المتفاوض EB 2022/137/R.37في الوثيقة  إلى النظرالمجلس التنفيذي مدعو 

 على التمويل المقترح بموجب القرار التالي: بشأنها، والموافقة

قرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية مالي قرضا بشروط تيسيرية للغاية بقيمة سبعة ماليين وسبعمائة  "

ألية شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو (، على أن يخضع  يورو 000 733 7وثالثة وثالثين ألف يورو )

 أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة. 

قرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية مالي قرضا بشروط فائقة التيسيرية بقيمة ثالثين مليونا 

ون يورو(، على أن يخضع ألية شروط وأحكام تك 30 932 000وتسعمائة واثنين وثالثين ألف يورو )

 .مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

 المسائل المالية  -17

 ]لإلقرار[  2023خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام  (أ)

خطة عمل مكتب المراجعة ، وإقرار EB 2022/137/R.39في الوثيقة  إلى النظرالمجلس التنفيذي مدعو 

 .، على النحو الوارد في الوثيقة2023الصندوق لعام واإلشراف في 

 ]للموافقة[  2023االستعراض السنوي لبيان سياسة االستثمار في الصندوق لعام  ( ب)

، وضميمتيها، والموافقة على بيان سياسة EB 2022/137/R.40المجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في الوثيقة 

 الوارد في الوثيقة.  ، على النحو2023االستثمار في الصندوق لعام 

 تعديالت على الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية ]للموافقة[ (ج)

على  ، وضميمتها، والموافقة على التعديالتEB 2022/137/R.41في الوثيقة  إلى النظرالمجلس التنفيذي مدعو 

 النحو الوارد في الوثيقة.
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 والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي  السابعةقائمة بالوثائق المقدمة إلى الدورة 

 رمز الوثيقة 
بند جدول  
 األعمال 

 عنوان الوثيقة 

 بنود لالستعراض أثناء الدورة 

EB 2022/137/R.1 + 

Add.1/Rev.2 
 جدول األعمال المؤقت  2

EB 2022/137/R.2 3  التمويل المناخي لتعزيز النظم الغذائية: فرصة للصندوق 

EB 2022/137/R.3 + Add.1 

+ Add.2 
 )أ( 4

برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق 

 ، وتوقعات الميزانية  2023لعام 

، وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى  2025-2024للفترة  

 وخطته اإلرشادية  2023النتائج وميزانيته لعام 

 2025-2024للفترة  

EB 2022/137/R.4 4 )أ( 

برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج  تقرير لجنة مراجعة الحسابات بشأن 

، وتوقعات الميزانية للفترة  2023والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام  

، وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج  2025- 2024

والتقريران المرحليان   2025- 2024وخطته اإلرشادية للفترة  2023وميزانيته لعام  

عن مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ونظام تخصيص الموارد على أساس  

 األداء 

EB 2022/137/R.5 4 ()2022سياسة استهداف الفقر في الصندوق لعام  ( 1)ب 

EB 2022/137/R.6 4 ()خراط مع الشعوب األصلية: تحديثسياسة الصندوق بشأن االن ( 2)ب 

EB 2022/137/R.7 4 ()2027- 2022للفترة  في الصندوق  استراتيجية إدماج منظور اإلعاقة ( 3)ب 

EB 2022/137/R.8 4 ()سياسة الصندوق بشأن حوكمة البيانات  ( 4)ب 

EB 2022/137/R.9 4)( 54)ب 
  القطاع الخاص للفترةاستعراض منتصف المدة الستراتيجية الصندوق لالنخراط مع 

2019 -2024 

EB 2022/137/R.10 5 )مذكرة التقييم التجميعية بشأن االستهداف في المشروعات التي يدعمها الصندوق )أ 

EB 2022/137/R.11 6 )أ( 
موجز مقترحات المشروعات والبرامج التي جرت مناقشتها خالل مشاورات  

 2022ديسمبر/كانون األول  2المجلس التنفيذي التي ع قدت في 

EB 2022/137/R.12 7 )الموارد المتاحة لعقد االلتزامات  )أ 

EB 2022/137/R.13 8 )أ( 
استعراض طرائق عقد الدورات الرسمية وغير الرسمية للمجلس التنفيذي وهيئاته  

 الفرعية 

EB 2022/137/R.14 8 )تعيين رئيس الصندوق استعراض الممارسة المتبعة للعملية المؤدية إلى  )ب 

EB 2022/137/R.49 8 )طلب عضوية غير أصلية  )ج 

 بنود لالستعراض على اإلنترنت

EB 2022/137/R.15 10 )أ( 
استراتيجية األمم المتحدة لمنع حاالت  ى لإتحديث عن نهج الصندوق في التطرق 

 التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها 

EB 2022/137/R.16 10 )ب( 
تحديث عن الجهود التي يبذلها الصندوق لمكافحة خطاب الكراهية والعنصرية 

 وأشكال التمييز األخرى 

EB 2022/137/R.17 11 ()تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري جمهورية إندونيسيا:  ( 1)أ 

EB 2022/137/R.18 + 

Add.1  
 تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري جمهورية باكستان اإلسالمية:  ( 2)أ() 11

EB 2022/137/R.19 11 ()تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري جمهورية أوزبكستان:  ( 3)أ 

EB 2022/137/R.20 + 

Add.1 
 2027- 2023القطرية للفترة  برنامج الفرص االستراتيجية جمهورية إندونيسيا:  ()أ( 1)أ() 12

EB 2022/137/R.21 + 

Add.1 
 ()ب( 1)أ() 12

- 2023برنامج الفرص االستراتيجية القطرية للفترة  جمهورية باكستان اإلسالمية: 

2027 
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EB 2022/137/R.22 + 

Add.1 
 2027- 2023برنامج الفرص االستراتيجية القطرية للفترة  جمهورية أوزبكستان:  ()أ( 2)أ() 12

EB 2022/137/R.23 13 )أ( 
تحديث عن تنفيذ سياسة الصندوق لمكافحة غسل األموال والتصدي لتمويل  

 اإلرهاب، ووظيفة الرقابة 

EB 2022/137/R.24 13 )تحديث بشأن تنفيذ إطار االقتراض المتكامل في الصندوق  )ب 

EB 2022/137/R.25 14 )2022يونيو/حزيران  –تقرير كفاية رأس المال   )أ 

EB 2022/137/R.26 14 )تحديث بشأن تفعيل إطار إدارة األصول والخصوم في الصندوق )ب 

EB 2022/137/R.27 15 )لتقرير المرحلي عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لهاا )أ 

EB 2022/137/R.28 15 )ب( 

إصالحات األمم المتحدة واستجابة  تحديث بشأن مشاركة الصندوق في تنفيذ 

الصندوق العتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة لالستعراض الشامل للسياسات الذي  

 يجري كل أربع سنوات 

EB 2022/137/R.29 15 )ج( 
 تقرير مرحلي بشأن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي 

 2022-2021للفترة  

 خالل التصويت بالمراسلةبنود التخاذ إجراء بشأنها من 

EB 2022/137/R.30 + 
1Sup.1 

 ()أ( 1)أ() 16
برنامج الخدمات الزراعية من أجل اقتصاد ريفي وتجارة زراعية  مملكة كمبوديا: 

 شاملين 

EB 2022/137/R.31 + 
1Add.1 + Sup.1 

 ()أ( 2)أ() 16
برنامج الزراعة التشاركية والتحول  جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية: 

 المناخي

EB 2022/137/R.33 + 
2Sup.1 

 ( ب ()2)أ() 16
برنامج تعزيز ريادة األعمال المستدامة ودعم اإلدماج  جمهورية مدغشقر: 

 االقتصادي لشباب الريف 

EB 2022/137/R.34 + 
1Sup.1 

 مشروع تعزيز مشاريع البستنة جمهورية زمبابوي:  ج( ()2)أ() 16

EB 2022/137/R.35 + 
2Add.1 + Sup.1 

 ()أ( 3)أ() 16
رنامج دعم تنمية ريادة األعمال في قطاع تربية األحياء ب: جمهورية الكاميرون

 المائية 

EB 2022/137/R.36 + 
2Sup.1 

 ()ب( 3)أ() 16
عزيز ريادة األعمال الزراعية  التمكين من خالل تجمهورية الكونغو الديمقراطية: 

 والريفية المراعية للتغذية والشاملة والقادرة على الصمود 

EB 2022/137/R.37 + 
2Add.1 + Sup.1 

 ()ج( 3)أ() 16
المشروع الثاني لدعم التدريب المهني، والعمالة وريادة األعمال  جمهورية مالي: 

 لشباب الريف 

EB 2022/137/R.39 17( أ )  2023المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام خطة عمل مكتب 

EB 2022/137/R.40 + 

Add.1 + Add.2 
 2023بيان سياسة االستثمار في الصندوق لعام  ( ب)17

EB 2022/137/R.41 + 

Add.1 
 تعديالت على الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية  ( ج )17

 بنود للعلم/للمواءمة مع الغرض

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

 .الرابطعلى األعضاء  

 

 

 
 .قدمت هذه الوثيقة باللغة اإلنكليزية فقط  1
 .ية فقطفرنسقدمت هذه الوثيقة باللغة ال  2

https://webapps.ifad.org/members/eb/137
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والثالثين بعد المائة للمجلس    السابعة الدورة  قائمة الوفود في  

 التنفيذي 

 

Delegations at the 137th session 
of the Executive Board 

Délégations à la cent trente-
septième session du Conseil 

d’administration 
 

Delegaciones en el 137.o período 

de sesiones de la Junta Ejecutiva 
 

 والثالثون بعد المائة السابعةالدورة  –المجلس التنفيذي 

 2022 كانون األول/ديسمبر 15-13روما، 
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ALGERIA 
 

  Ali TERRAK  

Chef de l'Inspection Générale 
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Ministère des finances de 
  la République algérienne 

  démocratique et populaire 
Alger  

   
  Lamia BEN REDOUANE  

Conseillère 

Représentant permanent suppléant 
  de la République algérienne 

  démocratique et populaire auprès 
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 دورة مختلطة    –جدول األعمال للدورة السابعة والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي 

 معلومات لممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي

 في مقر الصندوقللمؤتمرات،  ست عقد الدورة السابعة والثالثون بعد المائة للمجلس التنفيذي في قاعة إيطاليا   -1

ديسمبر/كانون األول.    15إلى يوم الخميس،    13يوم الثالثاء،  ، روما، من  Via Paolo di Dono, 44في  

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

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

مناوب في المجلس التنفيذي للمشاركة شخصيا، ويجوز للدول األعضاء تناوب الممثل الذي تختاره خالل مدة  

متابعة الوقائع افتراضيا   وسيتمكن مندوبون إضافيون أيضا منليوم نفسه.  االجتماع على أساس يومي وفي ا

وسيجري ضمان كل التدابير الوقائية للتصدي لجائحة للتداول عن طريق الفيديو.    Zoomمن خالل منصة  

لممثلي الدول األعضاء الذين ليسوا أعضاء في المجلس التنفيذي، والذين قد يرغبون في  ويجوز  .  19-كوفيد 

الشبكي لالجتماع على متاب البث  التنفيذي بصفتهم مراقبين صامتين، االطالع على  المجلس  عة وقائع دورة 

 المنصة التفاعلية للدول األعضاء.

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

 بنود للنظر فيها أثناء الدورة؛ -أوال 

 للتعليق عليها عن طريق اإلنترنت؛ بنود  -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

 مجلس: إلى اإلجراء المطلوب اتخاذه من ال

 ]للموافقة[؛ ]لالستعراض[؛ ]للعلم[؛ ]لإلقرار[ 

 بنود للموافقة عليها من خالل التصويت بالمراسلة في القسم ثالثا 

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

ويمكن مناقشة أي بند من  إلى 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 

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

 بنود للعلم في القسم رابعا 

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

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

 على األقل من انعقاد الدورة. 

 برنامج عمل الدورة

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

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

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

 الدورة بنود للنظر فيها أثناء  -أوال 

 افتتاح الدورة  -1

 ]للموافقة[   (EB 2022/137/R.1) اعتماد جدول األعمال -2

الرئيس   -3 مع  استراتيجية  للصندوق   -مناقشة  فرصة  الغذائية:  النظم  لتعزيز  المناخي   التمويل 

(EB 2022/137/R.2)  ]لالستعراض[ 

 التقارير المؤسسية  -4

، وتوقعات 2023والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام  برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج   (أ)

للفترة   األجل  المتوسطة  االستراتيجية  في    2025-2024الميزانية  المستقل  التقييم  مكتب  عمل  وبرنامج 

لعام   وميزانيته  النتائج  إلى  المستند  اإلشارية  2023الصندوق  والتقريران 2025-2024للفترة   وخطته   ،

المرحليان عن مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء  

(EB 2022/137/R.3 + Add.1 + Add.2 + EB 2022/137/R.4) ]للموافقة[ 

 السياسات واالستراتيجيات  ( ب)

 ]للعلم[  (EB 2022/137/R.5)النسخة المنقحة من سياسة االستهداف في الصندوق  (1)

  (EB 2022/137/R.6)  تحديث عن سياسة الصندوق بشأن االنخراط مع الشعوب األصلية (2)

 [  للموافقة]

 ]للموافقة[ (EB 2022/137/R.7)استراتيجية الصندوق إلدماج منظور اإلعاقة  (3)

 ]للموافقة[   (EB 2022/137/R.8)سياسة الصندوق بشأن حوكمة البيانات  (4)

استعراض منتصف    –  2024-2019استراتيجية الصندوق لالنخراط مع القطاع الخاص للفترة   (5)

 ]لالستعراض[  (EB 2022/137/R.9)المدة 

 التقييم ]لالستعراض[  -5

يدع (أ) التي  المشروعات  في  االستهداف  بشأن  التجميعية  التقييم  الصندوق مذكرة   مها 

(EB 2022/137/R.10 ) 

 المسائل التشغيلية  -6

تقرير عن مقترحات المشروعات والبرامج والمنح واالستراتيجيات القطرية التي نوقشت في مشاورة   (أ)

 ]لالستعراض[  (EB 2022/137/R.11)المجلس التنفيذي 

 المسائل المالية   -7

 ]للموافقة[ (EB 2022/137/R.12) عقد االلتزاماتالموارد المتاحة ل (أ)

 [ للموافقة]الحوكمة  -8

عقد   (أ) طرائق  الفرعيةاستعراض  وهيئاته  التنفيذي  للمجلس  الرسمية  وغير  الرسمية   EB)  الدورات 

2022/137/R.13)  
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 (EB 2022/137/R.14)استعراض الممارسة المتبعة للعملية المؤدية إلى انتخاب رئيس الصندوق  (ب)

 (EB 2022/137/R.49طلب عضوية غير أصلية ) (ج )

 مسائل أخرى -9

 [ للعلم] 2022التنفيذي إلى سيراليون لعام تقرير بشأن الزيارة القطرية للمجلس  (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  

على   المتاحة  اإللكترونية  اللوحة  خالل  مفتوحة من  ستكون  والتي  األعضاء،  للدول  التفاعلية   المنصة 

األول    9حتى   ف2022ديسمبر/كانون  ردود  تقديم  إلى  اإلدارة  التعليقات  . وستسعى  المناسب على  الوقت  ي 

الواردة عن طريق اإلنترنت وست نشر وثيقة تتضمن جميع التعليقات والردود على المنصة باللغات الرسمية 

 األربع للصندوق بعد دورة المجلس.

 ]لالستعراض[ التقارير المؤسسية  - 10

التحرش الجنسي ى  لإتحديث عن نهج الصندوق في التطرق   (أ) المتحدة لمنع حاالت  استراتيجية األمم 

  (EB 2022/137/R.15)واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها

 تحديث عن الجهود التي يبذلها الصندوق لمكافحة خطاب الكراهية والعنصرية وأشكال التمييز األخرى   ( ب)

(EB 2022/137/R.16) 

 ]لالستعراض[ التقييم  - 11

 تيجيات القطرية والبرامج القطرية تقييمات االسترا (أ)

 (EB 2022/137/R.17)إندونيسيا  (1)

 (EB 2022/137/R.18 + Add.1)باكستان  (2)

 (EB 2022/137/R.19أوزبكستان ) (3)

 ]لالستعراض[المسائل التشغيلية  - 12

  برامج الفرص االستراتيجية القطرية (أ)

 آسيا والمحيط الهادي (1)

 (EB 2022/137/R.20 + Add.1)إندونيسيا  (أ)

 (EB 2022/137/R.21 + Add.1)باكستان  ( ب)

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا (2)

 (EB 2022/137/R.22 + Add.1أوزبكستان ) (أ)

 ]لالستعراض[   المسائل المالية - 13

تنفيذ سياسة الصندوق لمكافحة غسل األموال والتصدي لتمويل اإلرهاب، ووظيفة الرقابة    تحديث (أ) عن 

(EB 2022/137/R.23) 

 (EB 2022/137/R.24يذ إطار االقتراض المتكامل في الصندوق )بشأن تنف تحديث ( ب)

 ]لالستعراض[  إدارة المخاطر المؤسسية - 14

 (EB 2022/137/R.25) 2022يونيو/حزيران  –تقرير كفاية رأس المال  (أ)

 (EB 2022/137/R.26)تقرير بشأن مخاطر إدارة األصول والخصوم   ( ب)
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 ]لالستعراض[ التقارير المرحلية  - 15

  (EB 2022/137/R.27) المرحلي عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لهاالتقرير  (أ)

اإلنمائية   ( ب) المتحدة  األمم  منظومة  إصالح  في  الصندوق  مشاركة  بشأن  مرحلي  تقرير 

(EB 2022/137/R.28) 

الجنوب  ( ج) بلدان  بين  والتعاون  الثالثي  التعاون  في  الصندوق  مشاركة  بشأن  مرحلي   تقرير 

 (EB 2022/137/R.29) 2022-2021للفترة 
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 بنود التخاذ إجراءات بشأنها من خالل التصويت بالمراسلة –ثالثا 

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

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

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

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

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

ونها لصالح التوصيات الواردة في كل من المقترحات أو ضدها أو  اإلدالء بأصوات الدول األعضاء التي يمثل

"ال"،  أو  "نعم"،  كان  )سواء  به  المدلى  التصويت  ي حد د  كتابي  رد  تقديم  وينبغي  التصويت.  عن   االمتناع 

 )توقيت روما(.   2022ديسمبر/كانون األول  27أو "ممتنع"(، في موعد أقصاه منتصف ليل 

 

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

 

 المسائل التشغيلية -16

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

 آسيا والمحيط الهادي (1)

اقتصاد ريفي وتجارة زراعية شاملين  (أ) الزراعية من أجل  الخدمات  برنامج   كمبوديا: 

(EB 2022/137/R.30 + Sup.1) 

 أفريقيا الشرقية والجنوبية  (2)

برنامج الزراعة التشاركية والتحول المناخي  -إثيوبيا  (أ)

(EB 2022/137/R.31 + Add.1 + Sup.1) 

برنامج تعزيز ريادة األعمال المستدامة ودعم اإلدماج االقتصادي لشباب  -مدغشقر  ( ب)

  (EB 2022/137/R.33 + Sup.1)الريف 

 (EB 2022/137/R.34 + Sup.1)تعزيز مشاريع البستنة  مشروع -زمبابوي  ( ج)

 أفريقيا الغربية والوسطى (3)

مشروع دعم تنمية ريادة األعمال في قطاع تربية األحياء المائية   -الكاميرون  (أ )

(EB 2022/137/R.35 + Add.1 + Sup.1) 

التمكين من خالل تعزيز ريادة األعمال الزراعية  –جمهورية الكونغو الديمقراطية  (ب)

والريفية المراعية للتغذية والشاملة والقادرة على الصمود  

(EB 2022/137/R.36 + Sup.1) 

المشروع الثاني لدعم التدريب المهني، والعمالة وريادة األعمال لشباب  –مالي  (ج )

  (EB 2022/137/R.37 + Add.1 + Sup.1)الريف 

 المسائل المالية   -17

 ]لإلقرار[(  EB 2022/137/R.39)   2023خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام   (أ)

الصندوق  (ب) في  االستثمار  سياسة  لبيان  السنوي   االستعراض 

(EB 2022/137/R.40 + Add.1 + Add.2 ) ]للموافقة[ 

mailto:igmr@ifad.org
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]للموافقة[( EB 2022/137/R.41 + Add.1التعديالت على الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية )
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 1بنود للعلم -رابعا 

 التقارير المؤسسية  -18

  خطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا: تنفيذ استثمار موجه في قدرات الصندوق (أ)

(EB 2022/137/R.42) 

 المسائل التشغيلية -19

كوفيد  (أ) لجائحة  نطاقا  األوسع  التشغيلية  الصندوق  واستجابة  الريف  فقراء  تحفيز   19-مرفق 

(EB 2022/137/R.43) 

 تقارير الهيئات الفرعية -20

 (EB 2022/137/R.44)محاضر الدورة التاسعة عشرة بعد المائة للجنة التقييم   (أ)

ال ( ب) بعد  والستين  السابع  اجتماعها  عن  الحسابات  مراجعة  لجنة  رئيس  مائة  تقرير 

(EB 2022/137/R.45) 

اإلدارة المالية للمشروعات: تقرير مرحلي سنوي يتضمن استعراض اإلطار المفاهيمي لإلبالغ المالي  -21

  (EB 2022/137/R.46) ومراجعة الحسابات للمشروعات الممولة من الصندوق

 (EB 2022/137/R.47)سياسة المنح العادية المنقحة  -22

 (EB 2022/137/R.48)مسودة برنامج أحداث الدورة السادسة واألربعين لمجلس المحافظين  -23

 للعلم –خامسا 

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

 .الرابط المنصة التفاعلية للدول األعضاء على هذا  

 

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

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

المعلومات الموفرة للمناقشة على جدول األعمال بناء على طلب أحد ممثلي  الشبكي والمنصة التفاعلية للدول األعضاء. وقد تدرج  

 الدول األعضاء في المجلس التنفيذي. 

https://webapps.ifad.org/members/eb/137

