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  وافقةتوصية بالم

 من النظام الداخلي لمجلس المحافظين بأن يعد رئيس الصندوق، بموافقة المجلس 6تقضي المادة  -1

وبناء على ذلك، فإن . التنفيذي، جدول األعمال المؤقت لكل دورة من دورات مجلس المحافظين

والثالثين  الخامسة للدورة  المرفقةالمجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في مسودة جدول األعمال المؤقت

 . والموافقة عليهالمجلس المحافظين

كما أن المجلس التنفيذي مدعو إلى مالحظة أن مجلس المحافظين سيتلقى، مع جدول األعمال المؤقت  -2

 .لألحداث المرافقة للدورةالمرفق، برنامجاً 

 

 والثالثين لمجلس الخامسةمسودة جدول األعمال المؤقت للدورة 

  المحافظين

  افتتاح الدورة -1

 اعتماد جدول األعمال -2

 انتخاب مكتب مجلس المحافظين -3

 بيان رئيس الصندوق -4

  البيانات العامة -5

 تقرير عن التجديد الثامن لموارد الصندوق -6

 التجديد التاسع لموارد الصندوق -7

 2010 للصندوق لعام الموحدةالقوائم المالية  -8

 2012لعام المستقل فيه الميزانيتان الرأسمالية واإلدارية للصندوق وميزانية مكتب التقييم  -9

 مراجعة سياسات اإلقراض ومعاييره في الصندوق -10

  اللوائح المالية للصندوقمراجعة -11

 2011 لعام برنامج اإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة في الصندوقبتقرير عن النفقات الخاصة  -12

 المناوبين وأعضائه التنفيذي المجلس أعضاء انتخاب -13

 الموارد على أساس األداءتقرير مرحلي عن تنفيذ نظام تخصيص  -14

 تقرير مرحلي عن اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر -15

 مسائل أخرى -16
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  جدول األعمال التفصيلي

  افتتاح الدورة -1

  .2012شباط /فبراير 23 والخميس 22 األربعاء والثالثون لمجلس المحافظين يومي مسةاالخستعقد الدورة 

  اعتماد جدول األعمال -2

 من 6د جدول األعمال المؤقت، الذي أعده رئيس الصندوق واعتمده المجلس التنفيذي وفقاً للمادة ير
  ).GC 35/L.1(النظام الداخلي لمجلس المحافظين، في الوثيقة الحالية 

 انتخاب مكتب مجلس المحافظين -3

 من النظام 12للمادة  لفترة السنتين القادمتين وفقا همجلس المحافظين مدعو النتخاب رئيس المجلس ونائبي

 .الداخلي للمجلس

 بيان رئيس الصندوق -4

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

 البيانات العامة -5

ونشجع السادة  المحافظون مدعوون لإلدالء ببيانات عامة في إطار هذا البند من جدول األعمال، السادة
 مثالً تقديم أشرطة فيديو تضم بياناتهم اإلفرادية أو اإلعداد لبيانات مجمعة المحافظين بشكل قوي على

  .حسب قوائم الصندوق أو حسب التجمع الجغرافي للبلدان

  لموارد الصندوقالثامنتقرير عن التجديد  -6

 .لموارد الصندوقالثامن  مجلس المحافظين بتقرير عن وضع التجديد GC 35/L.2ستزود الوثيقة 

 لموارد الصندوقتاسع الالتجديد  -7

 على مجلس المحافظين التقرير النهائي لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد GC 35/L.3تعرض الوثيقة س
كي يوافق عليه التجديد التاسع الخاص بقرار المشروع  الوثيقةكما ستتضمن  . لموارد الصندوقالتاسع
  .المجلس

 2010للصندوق لعام الموحدة القوائم المالية  -8

مجلس مدعو ال من لوائح تسيير عمل الصندوق، 9 والبند ، الماليةاللوائح من ةالثانية عشر للمادة وفقا
، وتقرير 2010 للصندوق لعام الموحدة، التي تتضمن القوائم المالية GC 35/L.4للنظر في الوثيقة 

 أيار/مايو في ةالثانية بعد المائ وقد استعرض المجلس التنفيذي في دورته. المراجع الخارجي بشأنها
  .، وأوصى بعرضها على مجلس المحافظين إلقرارهاهذه القوائم 2011
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 2012 لعام  المستقل فيهمكتب التقييمميزانية اإلدارية للصندوق ووالرأسمالية  تانالميزاني -9

  المستقل فيهالميزانية اإلدارية والرأسمالية للصندوق ولمكتب التقييم GC 35/L.5سوف تتضمن الوثيقة 
لموافقة عليها، مع مشروع بابه المجلس التنفيذي مجلس المحافظين يوصي ، على النحو الذي 2012ام لع

  .قرار بشأنها

 مراجعة سياسات اإلقراض ومعاييره في الصندوق -10

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

تأخذ بعين االعتبار جميع التطورات التي طرأت منذ المراجعة السابقة لسياسات اإلقراض ومعاييره 
معايير العريضة التي تنطبق على ، وتعبر بدقة ووضوح عن السياسات وال1998 عاماإلقراض ومعاييره 

   في الوثيقةمراجعة سياسات اإلقراض ومعاييره في الصندوق  وسترد .الصندوقالذي يقدمه التمويل 

GC 35/L.6.  

  اللوائح المالية للصندوقمراجعة -11

، إلى 2004، وعدلت آلخر مرة عام 1978 عام اعتمادهاتحتاج اللوائح الحالية للصندوق التي تم 

وهي تتعلق من بين . هدف عكس التطورات المختلفة التي طرأت على التيسير المالي للمنظمةالمراجعة ب

جملة أمور أخرى، بالميزانية الرأسمالية للصندوق وميزانية مكتب التقييم المستقل فيه ودور المجلس 

المحافظين  لمجلس GC 35/L.7التنفيذي في المسائل ذات الصلة باستثمار موارد الصندوق، وتضم الوثيقة 

  .التعديالت المقترحة كما أوصى بها المجلس التنفيذي

 2011عام  في الصندوق لبرنامج اإلنهاء الطوعي المبكر للخدمةبتقرير عن النفقات الخاصة  -12
تمويل بوافق مجلس المحافظين على النفقات الخاصة ، 2011شباط / في فبراير34-د/162بتبنيه القرار 

 GC 35/L.8وبناء على طلب المجلس، ستقدم الوثيقة . 2011لعام بكر للخدمة برنامج اإلنهاء الطوعي الم

   .تقريرا نهائيا عن النفقات المتكبدة من جراء برنامج اإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة

 انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي وأعضائه المناوبين -13
ا ثالث سنوات، خالل الدورة الحالية تنتهي فترة عضوية المدراء التنفيذيين في المجلس التنفيذي، ومدته

  قائمة مبيناًيوزع الرئيس" من النظام الداخلي لمجلس المحافظين 1-40ووفقاً للمادة . لمجلس المحافظين

فيها عدد أعضاء المجلس التنفيذي وأعضائه المناوبين الواجب انتخابهم أو تعيينهم من بين أعضاء 

 2-40وتنص المادة . GC 35/L.9مجلس المحافظين في الوثيقة وسيتم توفير هذه المعلومات ل". الصندوق

 مغلقة جلسة في المحافظون يجتمع السنوية، الدورة خالل: "من النظام الداخلي لمجلس المحافظين على أنه

" تفاقيةلال الثاني الجدول من بذلك الخاص الجزء يحددها التي لإلجراءات وفقاً االنتخابات تلك إلجراء

بمثل هذه االجتماعات من  الخاصة الترتيبات إجراء يمكن و.)GC 35/L.9ا كمرفق بالوثيقة يعاد إصداره(

  .الصندوق سكرتيرمكتب  خالل
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 تقرير مرحلي عن تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء -14

 عن تنفيذ التاسع، المعروضة على مجلس المحافظين للعلم، التقرير المرحلي GC 35/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 -15

ية  المحافظين في دورته الحادية والعشرين على اختيار الصندوق كمؤسسة تستضيف اآللمجلسوافق 

 تقريرا مرحليا عن GC 35/L.11وتتضمن الوثيقة . العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

  .2011عمليات اآللية العالمية خالل عام 

 مسائل أخرى -16
بموجب هذا البند، سينظر مجلس المحافظين في أي مسائل إضافية لم تدرج في جدول األعمال المؤقت، 

 .أو األمانة/لس ومما قد يقترحه أعضاء المج


