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 جدول األعمال 
االستعراض/أو والبنود المقدمة للموافقة،  -أوال 

1
  

 افققاح الدورة  -0

 ]للموافقة[اعقماد جدول األعمال   -4

قيئسيرًا عةى الئسادة مماة: الدول األعضاء، ئسقوضع إلى جايب كل بيد من بيود جدول األعمال إحدى  
 العبارات القالي  لإلشارة إلى اإلجراء الواجب عةى المجةس اقخاذه 

 ]لةموافن [ 

 ]لالئسقعراض[ 

 القنييم  -7

 ]لالستعراض[ايي  والامايين قنرير رليس لجي  القنييم عن دورقها الا  (أ )

 ]لالستعراض[يجااات قجديدات موارد النيدو: إلالقنييم المؤئسئس:   (ب )

 ف: الوارد اليحو عةى باليااه ، ققعة: قحنينات إجراء بعد القأديبي  القدابير قطبي: إجراءات قينيح   (ج )
 ]للموافقة[  النيدو: ف: القنييم ئسيائس 

 ]لالستعراض[برامج الفرص االئسقراقيجي  النطري    -2

 المكئسيك  (أ )

 ميايمار (ب )

 ]للموافقة[اققراحات المشروعات/البرامج المعروض  عةى المجةس القيفيذي لةيظر فيها   -5

 أفرينيا الغربي  والوئسطى  (أ )
 غايا   بريامج االئسقامار ف: قطاع الاراع  ف: غايا

 آئسيا والمحيط الهادي  (ب )

 مشروع ئسبل العيش والونول إلى األئسوا: ( الهيد 0)
   مشروع قعايا القيشيط الاراع: ف: ميايمارميايمار( 4)

ألغراض المئساعدة القنيي   ICF Macro Incإلى الخاص ميح  مندم  بموجب يافذة ميح النطاع   -6
 ]للموافقة[ لةقنييمات الالحن  لألار

 ]للموافقة[  العام  لقمويل القيمي  الاراعي  مراجع  الشروط   -3

 ]للموافقة[ الميح المواف: عةيها والمةغاة/أو مبالغ النروض وائسقخدام ما يقعة: بمراجع  يهج النيدو: في -8

 المئسالل المالي   -9
                                                      

1
 تمت إضافة بعض البنود للعلم، وستناقش هذه البند أثناء دورة المجلس.  
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 ]لالستعراض[قنارير رليس لجي  مراجع  الحئسابات   (أ )

 قنرير عن االجقماع الاالاين بعد المال  لةجي  مراجع  الحئسابات    (0)

 ابات قنرير عن االجقماع الحادي والاالاين بعد المال  لةجي  مراجع  الحئس  (4)

 ]للموافقة[  4102 لعاماحقياجات الئسحب الخامس والاالاين من مئساهمات الدول األعضاء   (ب )

، بما ف: ذلك قنرير قندي: 4107ديئسمبر/كايون األول  70النوالم المالي  الموحدة لةنيدو: بقاريخ   (ج )
وشهادة المراجع الخارج: المئسقنل عةى فعالي  الضوابط الداخةي  عةى اإلبالغ المال:  ،اإلدارة

 ]للموافقة[

 ]للموافقة[ خط  القأمين الطب: بعد ايقهاء الخدم  ف: النيدو: (د )

 [للعلم]مع بيك القيمي  األلماي: بالديون لقمويل ااقفاقي   -01

قحديث شفه: عن إجراءات ائسقضاف  اآللي  العالمي  القفاقي  األمم المقحدة لمكافح  القنحر ف: البةدان   -00
 ]للعلم[الق: قعاي: من الجفاف الشديد و/أو القنحر وبخان  ف: أفرينيا 

 مئسالل أخرى  -04

 ]للموافقة[قعديل محاضر جةئسات الدورة العاشرة بعد المال  لةمجةس القيفيذي  (أ )

 [للعلم]وك الخان  بمماة: الدول األعضاء ف: المجةس القيفيذي مدوي  الئسة  (ب )

 ]للموافقة[ The MasterCard Foundationمنقرح بشأن اقفاقي  قمويل قكمية: مع  (ج )

 ]للموافقة[ AGREENIUM اقفاقي  شراك  مع (د )

البريامج المنقرح ومئسودة االخقنانات الخان  بايارة المجةس القيفيذي النطري  لجمهوري  قيااييا  (ه )
 ]للعلم[ 4102المقحدة لعام 

 قنرير مرحة: عن ائسقراقيجي  النطاع الخاص (و )

 

 الوثائق المعروضة للعلم -ثانيا   
ارقأت إدارة النيدو: ضرورة  فنط ف: حال المجةس ئسقياقش الواال: المعروض  لةعةم خالل دورة من دورات  

ذلك، أو ورد طةب محدد بهذا الخنوص من أحد أعضاء المجةس. عةى أن ُيرئَسل هذا الطةب كقابً  إلى 
 ئسكرقير النيدو: قبل االا  أئسابيع من ايعناد قةك الدورة.

أي البيود ولن يقضمن بريامج عمل دورة ما من دورات المجةس ئسوى البيود الق: ئسقياقش خالل هذه الدورة ) 
ها قالمعروض  لةموافن  أو االئسقعراض أو القأكيد، أو البيود المعروض  لةعةم الق: قم قةن: طةب كقاب: لمياقش

أاياء دورة المجةس(، وئسييشر بريامج عمل الدورة عةى موقع النيدو: عةى شبك  اإليقريت قبل أئسبوعين 
 من ايعنادها.
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 أيشط  المشروعات والبرامج المامع   -07

  عن وضع المئساهمات ف: القجديد القائسع لموارد النيدو:قنرير  -02

 قنرير عن الدورة األولى لهيل  المشاورات الخان  بالقجديد العاشر لموارد النيدو:  -05

  4107قنرير عن حافظ  ائسقامارات النيدو: لعام  -06

  قنرير عن وضع المقأخرات من مدفوعات ئسداد أنول النروض وفوالدها ورئسوم خدمقها  -03

يقيج  لقيفيذ إطار الندرة عةى المقياال عيها مدفوعات ئسداد أنول النروض وفوالدها ورئسوم خدمقها قنديرات  -08
  قحمل الديون 

 

 مذكرات إعالمية 
 بعد المال  لةمجةس القيفيذي ةقرقيبات الدورة الحادي  عشر   (أ )

النطري  إلى يقالج قنويت المجةس القيفيذي بالمرائسة  عةى ميح  منقرح قنديمها بموجب يافذة الميح  (ب )
 جمهوري  الفةبين من أجل بريامج االئسقجاب  الئسريع  إلعادة إحياء الاراع  ف: أعناب إعنار هيان

 )4105-4102(بالمرائسة  عةى ائسقراقيجي  الحضور النطري ف: النيدو: لةفقرة  قنويتاليقالج  (ج )

يافذة الميح و  إلقةيمي بموجب يافذة الميح العالمي /ا 4107عام  الق: واف: عةيها رليس النيدو:الميح  (د )
 النطري  

 Unilever PLCاقفاقي  شراك  مع   (ه )
 ائسقعراض يظام قخنيص الموارد عةى أئساس األداء  (و )
 جمهوري  أفغايئسقان اإلئسالمي   قنرير مرحة: عن بريامج الفرص االئسقراقيجي  النطري    (ا )
جراءات يشر واال: المجةس القيفيذي والقحةيل المقعة: بها    (ح )  قواعد وا 

 


