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  توصية بالموافقة

لس المحافظين بأن يعد رئيس الصندوق، بموافقة المجلس التنفيذي،  من النظام الداخلي لمج6تقضي المادة  - 1
وبناء على ذلك، فإن المجلس التنفيذي . جدول األعمال المؤقت لكل دورة من دورات مجلس المحافظين

 والثالثين لمجلس المحافظينالرابعة  للدورة  المرفقةمدعو إلى النظر في مسودة جدول األعمال المؤقت
 .اوالموافقة عليه

كما أن المجلس التنفيذي مدعو إلى مالحظة أن مجلس المحافظين سيتلقى، ومع جدول األعمال المؤقت  - 2
 .المرفق، برنامجاً ألنشطته

 

   والثالثين لمجلس المحافظينالرابعةمسودة جدول األعمال المؤقت للدورة 

  افتتاح الدورة - 1

 اعتماد جدول األعمال - 2

 غير أصليةطلب عضوية  - 3

 بيان رئيس الصندوق - 4

  البيانات العامة - 5

 تقرير عن التجديد الثامن لموارد الصندوق - 6

 التجديد التاسع لموارد الصندوق - 7

 2009 للصندوق لعام الموحدةالقوائم المالية  - 8

   النظام المالي للصندوقتعديل - 9

 2011كتب التقييم لعام الميزانيتان الرأسمالية واإلدارية للصندوق وميزانية م - 10

-2009الطوعي المبكر للخدمة في الصندوق للفترة اإلنهاء  برنامج تقرير عن النفقات الخاصة بشأن - 11
2010 

 مراجعة سياسات اإلقراض ومعاييره في الصندوق - 12

 تقرير مرحلي عن تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء - 13

  عن اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحرتقرير مرحلي - 14

 مخصصات رئيس الصندوق - 15

 مسائل أخرى - 16
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  جدول األعمال التفصيلي

  افتتاح الدورة -1

  .2011شباط /فبراير 20و 19السبت واألحد  والثالثون لمجلس المحافظين يومي الرابعةستعقد الدورة 

  اد جدول األعمالاعتم -2

 من 6يرد جدول األعمال المؤقت، الذي أعده رئيس الصندوق واعتمده المجلس التنفيذي وفقاً للمادة 
  ).GC 34/L.1(النظام الداخلي لمجلس المحافظين، في الوثيقة الحالية 

 طلب عضوية غير أصلية -3

. أوزبكستانوق من جمهورية نظر المجلس التنفيذي في طلب العضوية غير األصلية المقدم إلى الصند
 .GC 34/L.2 الوثيقة توصية المجلس التنفيذي بهذا الشأن مع مشروع القرار الخاص بها فيوترد 

 بيان رئيس الصندوق -4

  .، ببيان أمام مجلس المحافظينكانايو نوانزي، السيد الصندوقسوف يدلي رئيس 

 البيانات العامة -5

يانات عامة في إطار هذا البند من جدول األعمال، والتعليق على  المحافظون مدعوون لإلدالء ببالسادة
  .، حسب االقتضاءهالبنود األخرى من

  لموارد الصندوقالثامنتقرير عن التجديد  -6

 .لموارد الصندوقالثامن  مجلس المحافظين بتقرير عن وضع التجديد GC 34/L.3ستزود الوثيقة 

 لموارد الصندوقالتاسع التجديد  -7

من اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية قيام مجلس المحافظين باستعراض  3-4 المادة تتضمن
  وستعرض الوثيقة . دوري لمدى كفاية الموارد المتاحة للصندوق بهدف ضمان استمرار عملياته

GC 34/L.4تضمن كما ست.  على المجلس لتيسير النظر في متطلبات الصندوق من الموارد في المستقبل
  . لموارد الصندوقالتاسعمشروع قرار حول إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  

 2009للصندوق لعام الموحدة القوائم المالية  -8

 من لوائح تسيير عمل الصندوق، فإن مجلس 9 من الالئحة المالية والبند ةالثانية عشروفقا للمادة 
 للصندوق لعام الموحدة، التي تتضمن القوائم المالية GC 34/L.5المحافظين مدعو للنظر في الوثيقة 

التسعين والتاسعة  وقد استعرض المجلس التنفيذي في دورته. ، وتقرير المراجع الخارجي بشأنها2009
  .، وأوصى بعرضها على مجلس المحافظين إلقرارها2010نيسان /القوائم المالية في أبريل
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  تعديل النظام المالي للصندوق -9

، نظرا لدمج اعتماد  على النظام المالي للصندوقةمقترحت  تعديالGC 34/L.6تضمن الوثيقة سوف ت
، كما أوصى المجلس التنفيذي بها إلى مجلس 2010تمويل تجهيز البرامج في الميزانية اإلدارية في عام 

  .المحافظين للموافقة عليها

 2011كتب التقييم لعام مميزانية اإلدارية للصندوق ووالرأسمالية  تانالميزاني -10

، 2011الميزانية اإلدارية والرأسمالية للصندوق ولمكتب التقييم لعام  GC 34/L.7سوف تتضمن الوثيقة 
على النحو الذي يرفعها به المجلس التنفيذي إلى مجلس المحافظين للموافقة عليها، مع مشروع قرار 

 .بشأنها

-2009 في الصندوق للفترة نهاء الطوعي المبكر للخدمةبشأن برنامج اإلعن النفقات الخاصة تقرير  -11

2010 
وافق مجلس المحافظين على النفقات الخاصة لتمويل ، 2009شباط /فبرايرفي  32- د/156 القرار يهتبنب

وبناء على طلب . 2010 و2009لفترة سنتين خالل السنتين الماليتين برنامج اإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة 
 تقريرا نهائيا عن النفقات المتكبدة من جراء برنامج اإلنهاء الطوعي GC 34/L.8لوثيقة المجلس، ستقدم ا
، وأوصى بعرضه على مجلس ) GC 34/L.8كما يرد في الوثيقة(ومشروع القرار الخاص به المبكر للخدمة، 

  .المحافظين لينظر فيه

 مراجعة سياسات اإلقراض ومعاييره في الصندوق -12

، سيرفع المجلس التنفيذي مراجعة سياسات اإلقراض ومعاييره في الصندوقبشأن  33-د/158 وفقاً للقرار
والثالثين مقترحات بشأن إدخال تعديالت على سياسات الرابعة إلى مجلس المحافظين في دورته 

تأخذ بعين االعتبار جميع التطورات التي طرأت منذ المراجعة السابقة لسياسات اإلقراض ومعاييره 
، وتعبر بدقة ووضوح عن السياسات والمعايير العريضة التي تنطبق على 1998ومعاييره في اإلقراض 

   في الوثيقةمراجعة سياسات اإلقراض ومعاييره في الصندوق  وسترد .التمويل من قبل الصندوق

GC 34/L.9.  

 تقرير مرحلي عن تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء -13

 عن تنفيذ الثامن، المعروضة على مجلس المحافظين للعلم، التقرير المرحلي GC 34/L.10 الوثيقةستوفر 
نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق، كما وافق عليه المجلس التنفيذي في دورة 

  .2003أيلول /سبتمبر

 تقرير مرحلي عن اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر -14

 المحافظين في دورته الحادية والعشرين على اختيار الصندوق كمؤسسة تستضيف اآللية مجلسوافق 
 تقريرا مرحليا عن GC 34/L.11وتتضمن الوثيقة . العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

  .2010عمليات اآللية العالمية خالل العام 

  الصندوقمخصصات رئيس -15

س التنفيذي، ينبغي إعادة تشكيل لجنة مخصصات رئيس الصندوق من قبل مجلس بناء على توصية المجل
 المبادئ التوجيهية ذات الصلة بمخصصات رئيس ح لزيادة توضي2011شباط /المحافظين في فبراير

وعلى لجنة مخصصات رئيس الصندوق رفع تقرير إلى مجلس المحافظين في دورته الخامسة . الصندوق
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مشروع قرار بهذا الخصوص لكي  GC 34/L.12يرد في الوثيقة سو. 2012شباط /والثالثين في فبراير
  .ينظر فيه المجلس

 مسائل أخرى -16

بموجب هذا البند، سينظر مجلس المحافظين في أي مسائل إضافية لم تدرج في جدول األعمال المؤقت، 
 .أو األمانة/مما قد يقترحه أعضاء المجلس و


