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  فقةتوصية بالموا

 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

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

 . والموافقة عليهالمجلس المحافظين

 .ة بهذه الوثيقةألحداث المرفق ابرنامجمسودة ب اإلحاطة علماكما أن المجلس التنفيذي مدعو إلى  -2

 

 والثالثين لمجلس الخامسةمسودة جدول األعمال المؤقت للدورة 

  المحافظين

  افتتاح الدورة -1

 اعتماد جدول األعمال -2

 فظينانتخاب مكتب مجلس المحا -3

 طلب عضوية غير أصلية -4

 بيان رئيس الصندوق -5

  البيانات العامة -6

 تقرير عن التجديد الثامن لموارد الصندوق -7

 التجديد التاسع لموارد الصندوق -8

  سياسات اإلقراض ومعاييره في الصندوقمراجعة -9

 2010 للصندوق لعام الموحدةالقوائم المالية  -10

 2012لعام المستقل فيه زانية مكتب التقييم الميزانيتان الرأسمالية واإلدارية للصندوق ومي -11

  اللوائح المالية للصندوقمراجعة -12

 2011 لعام برنامج اإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة في الصندوقبتقرير عن النفقات الخاصة  -13

 المناوبين وأعضائه التنفيذي المجلس أعضاء انتخاب -14

 تقرير مرحلي عن تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء -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 6يرد جدول األعمال المؤقت، الذي أعده رئيس الصندوق واعتمده المجلس التنفيذي وفقاً للمادة 
  ).GC 35/L.1(ام الداخلي لمجلس المحافظين، في الوثيقة الحالية النظ

 انتخاب مكتب مجلس المحافظين -3

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

  .الداخلي للمجلس

 طلب عضوية غير أصلية -4

وسوف تعرض توصية . تسلمه من جمهورية جنوب السوداننظر المجلس التنفيذي في طلب عضوية تم 

 .GC 35/L.2المجلس بهذا الصدد، باإلضافة إلى مشروع قرار بهذا الخصوص، في الوثيقة 

 بيان رئيس الصندوق -5

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

 البيانات العامة -6

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

  .حسب قوائم الصندوق أو حسب التجمع الجغرافي للبلدان

  لموارد الصندوقالثامنتقرير عن التجديد  -7

 .لموارد الصندوقالثامن  مجلس المحافظين بتقرير عن وضع التجديد GC 35/L.3 الوثيقة ستزود

 لموارد الصندوقالتاسع التجديد  -8

 على مجلس المحافظين التقرير النهائي لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد GC 35/L.4تعرض الوثيقة س
كي يوافق عليه التجديد التاسع لخاص باقرار المشروع  الوثيقةكما ستتضمن  . لموارد الصندوقالتاسع
  .المجلس

  سياسات اإلقراض ومعاييره في الصندوقمراجعة -9

، سيرفع المجلس التنفيذي  سياسات اإلقراض ومعاييره في الصندوقمراجعةبشأن  33-د/158 وفقاً للقرار
 بعين التي تأخذ المراجعةومعاييره والثالثين سياسات اإلقراض  الخامسةإلى مجلس المحافظين في دورته 

، 1998 عام لسياسات اإلقراض ومعاييره ة السابقالمراجعة جميع التطورات التي طرأت منذ االعتبار
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 .الصندوقالذي يقدمه وتعبر بدقة ووضوح عن السياسات والمعايير العريضة التي تنطبق على التمويل 
  .GC 35/L.5 في الوثيقةمراجعة سياسات اإلقراض ومعاييره في الصندوق وسترد 

 2010للصندوق لعام الموحدة القوائم المالية  -10

مجلس ال من لوائح تسيير عمل الصندوق، 9 والبند ، للصندوق الماليةاللوائح من ةالثانية عشروفقا للمادة 
، وتقرير 2010 للصندوق لعام الموحدة، التي تتضمن القوائم المالية GC 35/L.6مدعو للنظر في الوثيقة 

 أيار/مايو في الثانية بعد المائة وقد استعرض المجلس التنفيذي في دورته.  بشأنهاالمراجع الخارجي
  .، وأوصى بعرضها على مجلس المحافظين إلقرارهاهذه القوائم 2011

 2012 لعام  المستقل فيهمكتب التقييمميزانية اإلدارية للصندوق ووالرأسمالية  تانالميزاني -11

  المستقل فيهنية اإلدارية والرأسمالية للصندوق ولمكتب التقييمالميزا GC 35/L.7سوف تتضمن الوثيقة 
لموافقة عليها، مع مشروع بابه المجلس التنفيذي مجلس المحافظين يوصي ، على النحو الذي 2012لعام 

  .قرار بشأنها

  اللوائح المالية للصندوقمراجعة -12

، إلى 2004ت آلخر مرة عام ، وعدل1978 عام اعتمادهاتحتاج اللوائح الحالية للصندوق التي تم 

وهي تتعلق من بين . ير المالي للمنظمةيستالمراجعة بهدف عكس التطورات المختلفة التي طرأت على ال

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

 لمجلس المحافظين GC 35/L.8 الوثيقة وتوفر .ندوقالتنفيذي في المسائل ذات الصلة باستثمار موارد الص

  .التعديالت المقترحة كما أوصى بها المجلس التنفيذي

 2011عام  في الصندوق لبرنامج اإلنهاء الطوعي المبكر للخدمةبتقرير عن النفقات الخاصة  -13
الخاصة  د النفقات اعتماتمديدوافق مجلس المحافظين على ، 2011شباط / في فبراير34-د/162بتبنيه القرار 

وبناء على طلب المجلس، ستقدم الوثيقة . 2011لعام برنامج اإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة تمويل ب

GC 35/L.9عالوة على  . تقريرا نهائيا عن النفقات المتكبدة من جراء برنامج اإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة

 بإعادة تخصيص لتنفيذي في دورته الرابعة بعد المائة،، كما نظر فيه المجلس اذلك، ستتضمن الوثيقة اقتراحاً

الرصيد المتبقي من البرنامج واستخدامه كصندوق خاص لتفعيل اإلصالح لتمويل تنفيذ مخرجات المبادرات 

  .تبنيه من قبل مجلس المحافظينل التماساًالرئيسية إلصالح الموارد البشرية، مع مشروع قرار بهذا الشأن 

 جلس التنفيذي وأعضائه المناوبينانتخاب أعضاء الم -14
، ومدتها ثالث سنوات، خالل الدورة  الحاليينتنتهي فترة عضوية المدراء التنفيذيين في المجلس التنفيذي

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

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

-40وتنص المادة . GC 35/L.10وسيتم توفير هذه المعلومات لمجلس المحافظين في الوثيقة ". الصندوق

 جلسة في حافظونالم يجتمع السنوية، الدورة خالل: " من النظام الداخلي لمجلس المحافظين على أنه2

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

بمثل هذه  الخاصة الترتيبات إجراء يمكن و.)GC 35/L.10يعاد إصدارها كمرفق بالوثيقة " (تفاقيةلال

  .الصندوق سكرتيرمكتب  االجتماعات من خالل
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  نظام تخصيص الموارد على أساس األداءتقرير مرحلي عن تنفيذ -15

 عن تنفيذ التاسع، المعروضة على مجلس المحافظين للعلم، التقرير المرحلي GC 35/L.11 الوثيقةستوفر 

نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق، كما وافق عليه المجلس التنفيذي في دورة 

  .2003أيلول /سبتمبر

 مسائل أخرى -16

بند، سينظر مجلس المحافظين في أي مسائل إضافية لم تدرج في جدول األعمال المؤقت، بموجب هذا ال

  .أو األمانة/مما قد يقترحه أعضاء المجلس و
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   والثالثين لمجلس المحافظينالخامسةبرنامج أحداث الدورة مسودة 

ما بين قد في الفترة  الذي سيع، القادم الخاص بالتنمية المستدامة20+ ريو  األمم المتحدةفي إطار مؤتمر -1

، ستركز الدورة الخامسة والثالثون لمجلس المحافظين على الموضوع 2012حزيران / يونيو6 و4

 ." لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، إطعام العالم، حماية الكوكبالدائم التخضير"الرئيسي حول 

 حول محورية زراعة  بمناقشات2012عام لسيفتتح اليوم األول من دورة مجلس محافظي الصندوق  -2

يتطرق المتحدثون وسوف . التنمية المستدامة واالقتصاد األخضرفي أصحاب الحيازات الصغيرة 

وفريق الخبراء ألكثر التحديات إلحاحاً عند تبني النظم دائمة الخضرة الخاصة بزراعة أصحاب 

لجديدة والتكنولوجيات كذلك فإنهم سيسلطون الضوء على النماذج الناجحة للنظم ا. الحيازات الصغيرة

 تغير بالفعل الطريقة التي تمارس بها زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، والتي أخذتالخضراء التي 

وبهذا الصدد، .  وتضاؤل قواعد الموارد الطبيعية وتغير المناخ، مثل تدهور البيئةلقضايابدأت بالتطرق 

 وسوف تناقش أيضا بعض . مجلس المحافظين ستعقد خالل دورةيهنالك عدد من األحداث المتعاقبة الت

وقد تمت دعوة العديد من الشخصيات .  المخصوصةاإلقليميةالمبادرات والنهج والتحديات والفرص 

 بغية ضمان  الشخصيات ومكاتبهاهذه البارزة للمشاركة في هذا النقاش، كما تم االتصال بمنظمات

 .امشاركته

 والمقترحات  الملموسةالمؤسسيةظين فسيركز على إيجاد الحلول أما اليوم الثاني من دورة مجلس المحاف -3

 فرص اتوفر لدى صناع السياستوست. ية المحددة لتبني النهج دائمة الخضرة في الزراعةاتالسياس

الوصول إلى جملة من األدوات التي تساعدهم على خلق بيئة تمكينية داعمة، وإطالق العنان إلمكانيات 

يازات الصغيرة لبناء سبل العيش المستدامة، مع مساعدة العالم على حماية المنتجين من أصحاب الح

 .موارده الطبيعية والتخفيف من آثار تغير المناخ

ضم البنود ي وهو.  لبرنامج العمل المقترحمبدئي برنامج األحداث مع جدول زمني  مسودةوتوفر -4

فريق جلس المحافظين، ومناقشات الرسمية كما هي واردة في جدول األعمال المؤقت كي ينظر فيها م

ويسعى الجدول الزمني للسماح بوقت كاف للتطرق لجدول األعمال . واألحداث الجانبيةالخبراء 

 .الرسمي مع تعظيم فرص الحوار التفاعلية بشأن قضايا معتبرة لها عالقة بأنشطة الصندوق

مع استالم تأكيدات للتغيير هذا الجدول عمال جاريا وعرضة وفي جميع األحوال، ال بد من اعتبار  -5

 .الحضور
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 برنامج األحداث مسودة 
 

   2012شباط/فبراير 22، األربعاء

  الجلسة الصباحية
 

  بعد الظهر 1.30 –صباحا  9.00الساعة 
 

  حفل االفتتاح   صباحا 9.45 – 9.00الساعة 

هج دائمة الخضرة تبني النُ: "مناقشة فريق الخبراء رفيع المستوى صباحا 11.45 – 9.45الساعة 
في حال سمحت و ("في زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 من بإشراك المشاركين منسق المناقشةالتكنولوجيا بذلك، سيقوم 

 )مجلس محافظي برنامج األمم المتحدة للبيئة

ول بنود جدمناقشة  -الدورة الخامسة والثالثون لمجلس المحافظين  بعد الظهر 1.30 – صباحا 11.45الساعة 

  األعمال

  مساء 7.00 –بعد الظهر 3.00الساعة  الجلسة المسائية
 

لألسئلة واألجوبة مع  الصدارة جلسة تفاعلية يحتل مكانحدث   بعد الظهر 4.00 –3.00الساعة 

شخصية رفيعة المستوى، تطرح عليها أسئلة محددة مركزة 

ومحفوفة بالتحديات، من كل من الصحافيين والمنسقين والسادة 

  ور حول موضوع دورة مجلس المحافظينالحض

  أحداث إقليمية حول مواضيع محددة   مساء  6.00 –بعد الظهر  4.00الساعة 

   جدول األعمال، بما فيها البيانات العامةمتابعة مناقشة بنود  مساء 7.00 – 6.00الساعة 

  حفل استقبال لجميع المندوبين  مساء 7.00الساعة 

   

  2012 شباط/فبراير 23، الخميس

  بعد الظهر 1.00 –  صباحا 9.00الساعة  الجلسة الصباحية

 البيانات العامة صباحا 00.10 – 9.00الساعة 

  حدث يحتل مكان الصدارة  صباحا 00.11 – 10.00الساعة 



  EB 2011/104/R.55  

6 

 

خلق ": مناقشة فريق الخبراء رفيع المستوى مع صنّاع السياسة   بعد الظهر 45.12 –  صباحا11.00الساعة 
إلطالق العنان إلمكانيات المزارعين من أصحاب اعدة بيئة مس

  "الحيازات الصغيرة

 المالحظات الختامية لرئيس الصندوق  بعد الظهر 1.00 – 12.45الساعة 

 غداء وداع بعد الظهر 3.00 – 1.00الساعة 


