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 توصية بالموافقة

مف النظاـ الداخمي لمجمس المحافظيف بأف يعد رئيس الصندوؽ، بموافقة المجمس  6تقضي المادة  -1
التنفيذي، جدوؿ األعماؿ المؤقت لكؿ دورة مف دورات مجمس المحافظيف. وبناء عمى ذلؾ، فإف المجمس 
 التنفيذي مدعو إلى النظر في مسودة جدوؿ األعماؿ المؤقت لمدورة السابعة والثبلثيف لمجمس المحافظيف،

قرارىا.  المرفؽ بيذه الوثيقة، وا 

كما أف المجمس التنفيذي مدعو إلى مبلحظة أف مجمس المحافظيف سيتمقى، مع جدوؿ األعماؿ المؤقت  -2
 المرفؽ، برنامجًا لؤلحداث المرافقة لمدورة.

 

 جدول األعمال المؤقت لمدورة السابعة والثالثين لمجمس المحافظين مسودة

 افتتاح الدورة -1

 األعماؿ اعتماد جدوؿ -2

 انتخاب مكتب مجمس المحافظيف -3

 1طمب عضوية غير أصمية -4

 بياف رئيس الصندوؽ -5

 بيانات عامة -6

 تقرير عف التجديد التاسع لموارد الصندوؽ -7

 التجديد العاشر لموارد الصندوؽ -8

 2012القوائـ المالية الموحدة لمصندوؽ لعاـ  -9

، وبرنامج 2014ية والرأسمالية لمصندوؽ لعاـ برنامج عمؿ الصندوؽ المستند إلى النتائج، والميزانيتاف العاد -11
وخطتو اإلشارية لمفترة  2014عمؿ مكتب التقييـ المستقؿ في الصندوؽ المستند إلى النتائج وميزانيتو لعاـ 

والتقريراف المرحمياف عف مبادرة ديوف البمداف الفقيرة المثقمة بالديوف وتنفيذ نظاـ تخصيص  ،2015-2016
 داءالموارد عمى أساس األ

 تقرير عف اإلنفاؽ الخاص بتفعيؿ اإلصبلح -11

 اآللية العالمية التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر -12

 مسائؿ أخرى -13
 

                                                   

ٌؤكد هذا البند فً حال استالم طلبات عضوٌة غٌر أصلٌة ونظر المجلس التنفٌذي فٌها. أما فً حال عدم تسلم أي طلب، فسوف سوف  1

 ٌلغى هذا البند من جدول األعمال المؤقت.
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 جدول األعمال التفصيمي

 افتتاح الدورة -1
 .2014فبراير/شباط  20و 19ستعقد الدورة السابعة والثبلثوف لمجمس المحافظيف يومي األربعاء والخميس 

 اعتماد جدول األعمال -2
مف النظاـ  6يرد جدوؿ األعماؿ المؤقت، الذي أعده رئيس الصندوؽ واعتمده المجمس التنفيذي وفقًا لممادة 

 (.GC 37/L.1)الداخمي لمجمس المحافظيف، في الوثيقة الحالية 

 انتخاب مكتب مجمس المحافظين -3
مف النظاـ  12مجمس المحافظيف مدعو النتخاب رئيس المجمس ونائبيو لفترة السنتيف القادمتيف وفقا لممادة 

 الداخمي لممجمس.

 طمب عضوية غير أصمية -4
نظر المجمس التنفيذي في طمب عضوية تـ تسممو مف ____. وترد توصية المجمس التنفيذي بيذا الشأف 

 GC 37/L.2.. 2مع مشروع القرار الخاص بيا في الوثيقة 

 بيان رئيس الصندوق -5
 سوؼ يدلي رئيس الصندوؽ، السيد كانايو نوانزي، ببياف أماـ مجمس المحافظيف.

 بيانات عامة -6
المحافظوف مدعووف لئلدالء ببيانات عامة في إطار ىذا البند مف جدوؿ األعماؿ، ونشجع السادة السادة 

المحافظيف بشكؿ قوي عمى تقديـ أشرطة فيديو تضـ بياناتيـ اإلفرادية أو اإلعداد لبيانات مجمعة مثبًل 
 حسب قوائـ الصندوؽ أو حسب التجمع الجغرافي لمبمداف.

 موارد الصندوقتقرير عن التجديد التاسع ل -7
تقريرا عف وضع االلتزامات، والمدفوعات، واالقتراض وغير  GC 37/L.3، تقدـ الوثيقة 35-/د166وفقا لمقرار 

ذلؾ مف المسائؿ ذات الصمة بالتجديد، مع تعميقات المجمس التنفيذي عمييا، في حاؿ وجدت، وتوصياتو 
 المتعمقة بيا.

 التجديد العاشر لموارد الصندوق -8

 اورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق: إنشاؤها واختيار رئيسهاهيئة المش (أ)

مف اتفاقية إنشاء الصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية قياـ مجمس المحافظيف  3-4تتضمف المادة 
وسوؼ و. ػػػاف استمرار عممياتػػػباستعراض دوري لمدى كفاية الموارد المتاحة لمصندوؽ بيدؼ ضم

المعروضة عمى مجمس المحافظيف مشروع قرار حوؿ إنشاء ىيئة  GC 37/L.4ػػػػة تتضمف الوثيقػػػ
 .ؽالمشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندو 

                                                   

سوف ٌؤكد هذا البند فً حال استالم طلبات عضوٌة غٌر أصلٌة ونظر المجلس التنفٌذي فٌها. أما فً حال عدم تسلم أي طلب، فسوف  2

 ٌلغى هذا البند من جدول األعمال المؤقت.



 EB 2013/109/R.29/Rev.1 

3 

 3موارد الصندوقبعميات تجديد لنفقات الخاصة اوضع ميزانية  )ب(

مشاورات بإنشاء ميزانية خاصة باألنشطة ذات الصمة مقترحا ب GC 37/L.5سوؼ تعرض الوثيقة 
موارد الصندوؽ يتـ تجديدىا بصورة منتظمة لتمويؿ جميع أنشطتو المستقبمية ذات الصمة  تجديد

 الموارد. بمشاورات تجديد

 2012القوائم المالية الموحدة لمصندوق لعام  -9
مف الموائح الخاصة بتسيير عمؿ الصندوؽ،  9وفقا لممادة الثانية عشرة مف الموائح المالية لمصندوؽ، والبند 

، التي تتضمف القوائـ المالية الموحدة لمصندوؽ لعاـ GC 37/L.6مدعو لمنظر في الوثيقة  المحافظيف مجمس
وشيادة المراجع الخارجي المستقؿ عمى الضوابط الداخمية عمى اإلببلغ ، وتقرير المراجع الخارجي 2012
ىذه القوائـ،  2013تنفيذي في دورتو الثامنة بعد المائة في أبريؿ/نيساف وقد استعرض المجمس ال المالي.

 وأوصى بعرضيا عمى مجمس المحافظيف إلقرارىا.

، 2014برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية والرأسمالية لمصندوق لعام  -10
وخطته  2014ى النتائج وميزانيته لعام وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إل

، والتقريران المرحميان عن مبادرة ديون البمدان الفقيرة المثقمة بالديون وتنفيذ نظام 2016-2015اإلشارية 
 تخصيص الموارد عمى أساس األداء

، عمى النحو 2014لصندوؽ ومكتب التقييـ المستقؿ فيو لعاـ ا تينيميزا GC 37/L.7سوؼ تتضمف الوثيقة 
وسوؼ الذي يوصي بو المجمس التنفيذي مجمس المحافظيف بالموافقة عمييا، مع مشروع قرار بشأنيا. 

تتضمف ىذه الوثيقة أيضا تقريرا عف تنفيذ نظاـ تخصيص الموارد عمى أساس األداء ومشاركة الصندوؽ في 
 مبادرة ديوف البمداف الفقيرة المثقمة بالديوف لعمـ المجمس.

 عن اإلنفاق الخاص بتفعيل اإلصالحتقرير  -11
عمى إعادة توجيو رصيد اإلنفاؽ ، وافؽ مجمس المحافظيف 2012في فبراير/شباط  35-/د169بتنبيو القرار 

الخاص ببرنامج اإلنياء الطوعي المبكر لمخدمة إلى تفعيؿ اإلصبلحات لتمويؿ تنفيذ نتائج المبادرات 
التقرير النيائي  GC 37/L.8عمى طمب المجمس، ستتضمف الوثيقة وبناء  الرئيسية إلصبلح الموارد البشرية.

 . في ىذا الشأفعف النفقات المتكبدة 

 اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر -12
، لعمـ مجمس المحافظيف، تقريرا عف استضافة الصندوؽ لآللية العالمية GC 37/L.9ستتضمف الوثيقة 

ة لمكافحة التصحر، كما نظر فيو المجمس التنفيذي في دورتو العاشرة بعد المائة في التفاقية األمـ المتحد
 .2013ديسمبر/كانوف األوؿ 

 مسائل أخرى. -13
بموجب ىذا البند، سينظر مجمس المحافظيف في أي مسائؿ إضافية لـ تدرج في جدوؿ األعماؿ المؤقت، 

 مما قد يقترحو أعضاء المجمس و/أو األمانة.

                                                   

3
ٌن فً فبراٌر/شباط سوف ٌؤكد هذا البند ما أن ٌنظر فٌه المجلس التنفٌذي فً سبتمبر/أٌلول وٌوافق على عرضه على مجلس المحافظ  

2014. 


