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 توصية بالموافقة
من النظام الداخمي لمجمس المحافظين بأن يعد رئيس الصندوق، بموافقة المجمس  7تقضي المادة  -1

التنفيذي في طمب المجمس وقد التنفيذي، جدول األعمال المؤقت لكل دورة من دورات مجمس المحافظين. 
يدة فيما يتعمق بعممية االختيار المؤدية إلى تعيين مممارسة الجلتوصيف  السادسة بعد المائة توفيردورتو 

بعد  3123دورتو المنعقدة في ديسمبر/كانون األول ل 3112/3112رئيس الصندوق المطورة في عام 
مصادقة عميو االستفادة من المناقشات مع المنسقين واألصدقاء، لعرضو الحقا عمى مجمس المحافظين لم

الصندوق طمبين إضافيين لمحصول عمى عضوية غير  ىقتم، عالوة عمى ذلك، فقد 3124في دورة عام 
وبناء عمى عمال المؤقت المعدل ىذا. تو المذين تم إدراجيما في جدول األالو وجميورية فانو اأصمية من توف

 السادسةلمدورة  المرفق المعدل ذلك، فإن المجمس التنفيذي مدعو إلى النظر في جدول األعمال المؤقت
 .ىذه البنود اإلضافيةمتضمنا  والموافقة عميو والثالثين لمجمس المحافظين

مجمس المحافظين، كما  أحداث دورةبرنامج مسودة ب اإلحاطة عمماكما أن المجمس التنفيذي مدعو إلى  -2
 ..EB 2012/107/INFفي الوثيقة  ةوارد ىي

 والثالثين لمجمس المحافظين السادسةلمدورة المعدل  المؤقتجدول األعمال 
 افتتاح الدورة -1
 اعتماد جدول األعمال -2

 عضوية غير أصمية اتطمب -3

 بيان رئيس الصندوق -4

 تقرير لجنة مخصصات رئيس الصندوق -5

 تعيين رئيس الصندوق -6

 البيانات العامة -7

 الصندوقتوصيف الممارسة الجيدة فيما يتعمق بعممية االختيار المؤدية إلى تعيين رئيس  -8
 لموارد الصندوق التاسعتقرير عن التجديد  -9

 3122لمصندوق لعام  الموحدةالقوائم المالية  -11

، وبرنامج 3124برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية والرأسمالية لمصندوق لعام  -11
وخطتو اإلشارية لمفترة  3124تو لعام عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزاني

والتقريران المرحميان عن مبادرة تخفيف ديون البمدان الفقيرة المثقمة بالديون وتنفيذ نظام  3125-3126
 تخصيص الموارد عمى أساس األداء

 سياسات اإلقراض ومعاييره في الصندوق تعديل -12

 اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر -13

 مسائل أخرى -14
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 جدول األعمال التفصيمي

 افتتاح الدورة -1
 .3124فبراير/شباط  25 والخميس 24 األربعاءوالثالثون لمجمس المحافظين يومي  السادسةستعقد الدورة 

 اعتماد جدول األعمال -2
من النظام  7يرد جدول األعمال المؤقت، الذي أعده رئيس الصندوق واعتمده المجمس التنفيذي وفقًا لممادة 

 (.GC 36/L.1الداخمي لمجمس المحافظين، في الوثيقة الحالية )
 عضوية غير أصمية طمبات -3

. تواورية فانو ومن توفالو ومن جمي من جميورية ناورو اعضوية تم تسممي اتنظر المجمس التنفيذي في طمب
بيذا الخصوص، في الوثيقة مشروعات قرارات المجمس بيذا الصدد، باإلضافة إلى توصيات وسوف تعرض 

GC 36/L.2. 

 بيان رئيس الصندوق -4

 ، ببيان أمام مجمس المحافظين.كانايو نوانزي، السيد الصندوقسوف يدلي رئيس 
 تقرير لجنة مخصصات رئيس الصندوق -5

الذي ينص عمى إعادة تشكيل لجنة  45-/د274والثالثين، تبنى مجمس المحافظين القرار  الرابعةفي دورتو 
عرضيا عمى مجمس لالستعراض المخصصات اإلجمالية لرئيس الصندوق، وغيرىا من شروط توظيفو، 

كما  توصيات ىذه المجنة، GC 36/L.3والثالثين. وبناء عميو، تتضمن الوثيقة  السادسةالمحافظين في دورتو 
 ، كي ينظر فييا مجمس المحافظين.في دورتو السادسة بعد المائة صادق عمييا المجمس التنفيذي

 تعيين رئيس الصندوق -6

من الموائح الخاصة بتسيير أعمال  3-7 بند)أ( من اتفاقية إنشاء الصندوق، وال2، البند 7وفقًا لممادة 
. وبيذا الصدد، ستوفر الوثيقة 1لمصندوق الصندوق، فإن مجمس المحافظين مدعو لمنظر في تعيين رئيس

GC 36/L.4 .لممجمس الترشيحات التي استمميا سكرتير الصندوق ليذا المنصب والسير الذاتية لممرشحين 

 العامة البيانات -7

ونشجع السادة السادة المحافظون مدعوون لإلدالء ببيانات في إطار ىذا البند من جدول األعمال، 
ناتيم اإلفرادية أو اإلعداد لبيانات مجمعة، مثال حسب اعمى تقديم أشرطة فيديو تضم بي بشدةالمحافظين 

 .قوائم الصندوق أو حسب التجمع الجغرافي لمبمدان

 تعيين رئيس الصندوقة فيما يتعمق بعممية االختيار المؤدية إلى توصيف الممارسة الجيد -8

توصيف لمممارسة الجيدة فيما يتعمق بعممية إعداد في دورتو السادسة بعد المائة، طمب المجمس التنفيذي 
المنعقدة في دورتو  ظر فيوينكي  3112/3112االختيار المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق، المطورة عام 

. 3124عام لممصادقة عميو في دورة عرضو الحقًا عمى مجمس المحافظين ل ،3123ديسمبر/كانون األول في 

                                                   

1
 .ة ثمثي مجموع األصواتأغمبيأساس االنتخاب ب سيعين مجمس المحافظين رئيس الصندوق من ضمن قائمة من المرشحين عمى  
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لممصادقة عمى الممارسة الموصوفة التي نظر فييا المجمس التنفيذي مقترحًا  GC 36/L.5وتتضمن الوثيقة 
 في دورتو السابعة بعد المائة كما ىي واردة في مشروع القرار المرفق كي ينظر المجمس فيو.

 لموارد الصندوق التاسعتقرير عن التجديد  -9

تقريرا عن وضع االلتزامات والمدفوعات  GC 36/L.6، تعرض الوثيقة 46-د/277بما يتفق مع القرار 
واإلقراض وغيرىا من المسائل ذات الصمة بالتجديد، مع مالحظات المجمس التنفيذي، إن وجدت، وتوصياتو 
بشأنيا. وسيوفر ىذا التقرير أيضا معمومات عن عدد األصوات المنشأة وتخصيصيا بموجب التجديد التاسع 

 لمموارد.

 2011لمصندوق لعام  الموحدةالقوائم المالية  -11

الصندوق،  أعمالتسيير الخاصة ب موائحالمن  2والبند  لمصندوق المالية موائحمن ال ةالثانية عشر  لالئحةوفقا 
لمصندوق الموحدة ، التي تتضمن القوائم المالية GC 36/L.7الوثيقة  لمنظر فيفإن مجمس المحافظين مدعو 

 المائة الخامسة بعد دورتوالمجمس التنفيذي في  استعرض، وتقرير المراجع الخارجي بشأنيا. وقد 2011لعام 
 وأوصى بعرضيا عمى مجمس المحافظين إلقرارىا.، 3123 أبريل/نيسانالقوائم المالية في 

 3102لعام  المستقل فيو مكتب التقييمميزانية لمصندوق و  اإلداريةو  الرأسمالية تانالميزاني -11

المستقل  مكتب التقييمميزانية و  صندوقمل إلدارية والرأسماليةتين اميزانيال GC 36/L.8سوف تتضمن الوثيقة 
مع  عمييا، بالموافقة المجمس التنفيذي مجمس المحافظين يوصي، عمى النحو الذي 3124لعام  في الصندوق

كذلك ستتضمن ىذه الوثيقة تقريرا عن تنفيذ نظام تخصيص الموارد عمى أساس األداء  .مشروع قرار بشأنيا
 ومشاركة الصندوق في مبادرة ديون البمدان الفقيرة المثقمة بالديون كي يحيط المجمس عمما بيا.

 سياسات اإلقراض ومعاييره في الصندوق تعديل -12

سياسات  تعديلبشأن  44-د/262والقرار  ،الصندوق الخاص بالتجديد الثامن لموارد 43-/د265 وفقًا لمقرار
وكما وافق عميو مجمس المحافظين خالل دورتيو الرابعة والثالثين والخامسة ، اإلقراض ومعاييره في الصندوق

دخال إل والثالثين مقترحا السادسةسيرفع المجمس التنفيذي إلى مجمس المحافظين في دورتو والثالثين، 
، بالصيغة التي نظر فييا المجمس التنفيذي خالل في الصندوقتعديالت عمى سياسات اإلقراض ومعاييره 

)قد  GC 36/L.9سوف يرد ىذا االقتراح في الوثيقة و  ،  لمموافقة عميو.3123دورتو في ديسمبر/كانون األول 
 .يعدل ىذا الشرح عقب مداوالت المجمس التنفيذي(

 تفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحراآللية العالمية ال  -13

ة المجمس التنفيذي قرارا حول تعديل مذكر  ى، تبن3123في دورتو الخاصة التاسعة المنعقدة في مايو/أيار 
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البمدان التي تعاني من "في  التفاىم المبرمة بين مؤتمر األطراف

والصندوق الدولي لمتنمية الزراعية فيما يتعمق بطرائق ، "خاصة في أفريقيابالتصحر، و أو و/الجفاف الشديد 
مجمس المحافظين  بإبالغوتبعا ليذا القرار، سوف يقوم المجمس التنفيذي . اآللية العالمية وعممياتيا اإلدارية
ر المذكور كي ينظر التقري GC 36/L.10وتتضمن الوثيقة . 3124عقدة عام نعن ىذه المسألة في دورتو الم

 .مجمس المحافظين فيو
  



 EB 2012/107/R.40 

4 

 

 مسائل أخرى -14

إضافية لم تدرج في جدول األعمال أخرى بموجب ىذا البند، سينظر مجمس المحافظين في أي مسائل 
 المؤقت، مما قد يقترحو أعضاء المجمس و/أو األمانة.


