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  وافقةتوصیة بالم

من النظام الداخلي لمجلس المحافظین بأن یعد رئیس الصندوق، بموافقة المجلس 6تقضي المادة - 1

التنفیذي، جدول األعمال المؤقت لكل دورة من دورات مجلس المحافظین. وبناء على ذلك، فإن المجلس 

والثالثین لمجلس السادسةللدورة المرفقةالتنفیذي مدعو إلى النظر في مسودة جدول األعمال المؤقت

.والموافقة علیهاالمحافظین

كما أن المجلس التنفیذي مدعو إلى مالحظة أن مجلس المحافظین سیتلقى، مع جدول األعمال المؤقت - 2

.لألحداث المرافقة للدورةالمرفق، برنامجًا 

والثالثین لمجلس السادسةمسودة جدول األعمال المؤقت للدورة 

  المحافظین

  افتتاح الدورة- 1
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  جدول األعمال التفصیلي

  افتتاح الدورة- 1

  .2013رایر/شباط فب14والخمیس13األربعاءوالثالثون لمجلس المحافظین یومي السادسةستعقد الدورة 

  اعتماد جدول األعمال- 2

من النظام 6یرد جدول األعمال المؤقت، الذي أعده رئیس الصندوق واعتمده المجلس التنفیذي وفقًا للمادة 

GCالداخلي لمجلس المحافظین، في الوثیقة الحالیة ( 36/L.1.(  

طلب عضویة غیر أصلیة- 3

مهوریة ناورو. وسوف تعرض توصیة المجلس بهذا نظر المجلس التنفیذي في طلب عضویة تم تسلمه من ج

GCالصدد، باإلضافة إلى مشروع قرار بهذا الخصوص، في الوثیقة  36/L.2.

بیان رئیس الصندوق- 4

  ، ببیان أمام مجلس المحافظین.كانایو نوانزي، السید الصندوقسوف یدلي رئیس 

تقریر لجنة مخصصات رئیس الصندوق- 5

الذي ینص على إعادة تشكیل لجنة 34- /د163تبنى مجلس المحافظین القرار والثالثین، الرابعةفي دورته 

الستعراض المخصصات اإلجمالیة لرئیس الصندوق، وغیرها من شروط توظیفه، كي تعرضها على مجلس 

كما توصیات هذه اللجنة،GC 36/L.3والثالثین. وبناء علیه، تتضمن الوثیقة السادسةالمحافظین في دورته 

  ، كي ینظر فیها مجلس المحافظین.في دورته السادسة بعد المائةها المجلس التنفیذيصادق علی

تعیین رئیس الصندوق- 6

من اللوائح الخاصة بتسییر أعمال 2-6(أ) من اتفاقیة إنشاء الصندوق، والمادة 8، البند 6وفقًا للمادة 

بهذا الصدد، ستوفر الوثیقة . و 1الصندوق، فإن مجلس المحافظین مدعو للنظر في تعیین رئیس للصندوق

GC 36/L.4.للمجلس الترشیحات التي استلمها سكرتیر الصندوق لهذا المنصب والسیر الذاتیة للمرشحین

العامةالبیانات- 7

دة ونشجع السافي إطار هذا البند من جدول األعمال، السادة المحافظون مدعوون لإلدالء ببیانات 

م أشرطة فیدیو تضم بیناتهم اإلفرادیة أو اإلعداد لبیانات مجمعة، مثال المحافظین بشكل قوي على تقدی

  .قوائم الصندوق أو حسب التجمع الجغرافي للبلدانحسب 

لموارد الصندوقالتاسعتقریر عن التجدید - 8

تقریرا عن وضع االلتزامات والمدفوعات GC 36/L.5، تعرض الوثیقة 35- د/166بما یتفق مع القرار 

واإلقراض وغیرها من المسائل ذات الصلة بالتجدید، مع مالحظات المجلس التنفیذي، إن وجدت، وتوصیاته 

                                                     

  .سیعین مجلس المحافظین رئیس الصندوق من ضمن قائمة من المرشحین على أساس االنتخاب بموافقة ثلثي مجموع األصوات1
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علومات عن عدد األصوات المنشأة وتخصیصها بموجب التجدید التاسع بشأنها. وسیوفر هذا التقریر أیضا م

  للموارد.

2011للصندوق لعام الموحدةالقوائم المالیة - 9

الصندوق، فإن أعمالتسییر الخاصة بلوائحالمن 9من الالئحة المالیة والبند ةالثانیة عشر وفقا للمادة 

GCالوثیقة للنظر فيمجلس المحافظین مدعو  36/L.6 للصندوق لعام الموحدة ، التي تتضمن القوائم المالیة

المائةالخامسة بعددورتهالمجلس التنفیذي في استعرض، وتقریر المراجع الخارجي بشأنها. وقد 2011

  وأوصى بعرضها على مجلس المحافظین إلقرارها.، 2012أبریل/نیسانالقوائم المالیة في 

2013لعام المستقل فیهمكتب التقییممیزانیة صندوق و للاإلداریةو الرأسمالیةتانالمیزانی- 10

GCسوف تتضمن الوثیقة  36/L.7المستقل في ولمكتب التقییمصندوقللإلداریة والرأسمالیةتین امیزانیال

مع علیها،بالموافقةالمجلس التنفیذي مجلس المحافظینیوصي، على النحو الذي 2013لعام الصندوق

لك ستتضمن هذه الوثیقة تقریرا عن تنفیذ نظام تخصیص الموارد على أساس األداء كذ.مشروع قرار بشأنها

ومشاركة الصندوق في مبادرة دیون البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون كي یحیط المجلس علما بها.

مراجعة سیاسات اإلقراض ومعاییره في الصندوق- 11

مراجعة سیاسات بشأن 33-د/158والقرار ،الصندوقلمواردالخاص بالتجدید الثامن 32-/د154وفقًا للقرار

وكما وافق علیه مجلس المحافظین خالل دورتیه الرابعة والثالثین والخامسة ، اإلقراض ومعاییره في الصندوق

دخال إلوالثالثین مقترحاالسادسةسیرفع المجلس التنفیذي إلى مجلس المحافظین في دورته والثالثین، 

، بالصیغة التي نظر فیها المجلس التنفیذي خالل في الصندوقعاییره تعدیالت على سیاسات اإلقراض وم

(قد GC 36/L.8سوف یرد هذا االقتراح في الوثیقة و ،  للموافقة علیه.2012دورته في دیسمبر/كانون األول 

  .یعدل هذا الشرح عقب مداوالت المجلس التنفیذي)

راآللیة العالمیة التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصح- 12

، تبني المجلس التنفیذي قرارا حول تعدیل مذكرة 2012في دورته الخاصة التاسعة المنعقدة في مایو/أیار 

التفاهم المبرمة بین مؤتمر األعضاء في اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من 

للتنمیة الزراعیة فیما یتعلق بطرائق والصندوق الدوليأو التصحر، وخاصة في أفریقیا، و/الجفاف الشدید 

مجلس المحافظین بإبالغوتبعا لهذا القرار، سوف یقوم المجلس التنفیذي . اآللیة العالمیة وعملیاتها اإلداریة

GCوتتضمن الوثیقة . 2013عقدة عام نعن هذه المسألة في دورته الم 36/L.9 التقریر المذكور كي ینظر

  .مجلس المحافظین فیه

أخرىمسائل - 13

إضافیة لم تدرج في جدول األعمال أخرى بموجب هذا البند، سینظر مجلس المحافظین في أي مسائل 

المؤقت، مما قد یقترحه أعضاء المجلس و/أو األمانة.


