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 توصية بالموافقة
من النظام الداخلي لمجلس المحافظين بأن يعد رئيس الصندوق، بموافقة المجلس  1تقضي المادة  -1

موافقة المجلس التنفيذي وبعد التنفيذي، جدول األعمال المؤقت لكل دورة من دورات مجلس المحافظين. 
المعروضة على المجلس  ثامنة والثالثين لمجلس المحافظينجدول األعمال المؤقت للدورة المسودة على 

 ، تم إدخال تعديلين على جدول األعمال المؤقت:في دورته الثانية عشرة بعد المائة

 ؛3تقدمت به جمهورية الجبل األسود تحت البند  ةإدراج طلب عضوية غير أصلي -
 .يوم دولي للتحويالت األسرية إلعالنبمقترح إدراج بند يتعلق  -

وبناء عليه فإن المجلس التنفيذي مدعو للنظر في والموافقة على جدول األعمال المؤقت المعدل المرفق 
 للدورة الثامنة والثالثين لمجلس المحافظين، متضمنا هذين البندين المضافين.

لمحافظين سيتلقى، مع جدول األعمال أن مجلس اباإلحاطة علمًا كما أن المجلس التنفيذي مدعو إلى  -2
 المؤقت المرفق، برنامجًا لألحداث المرافقة للدورة.

 

 للدورة الثامنة والثالثين لمجلس المحافظينالمعدل جدول األعمال المؤقت 
 افتتاح الدورة -1
 اعتماد جدول األعمال  -2
 عضوية غير أصلية اتطلب  -3
 بيان رئيس الصندوق  -4
 بيانات عامة  -5
 التجديد التاسع لموارد الصندوقتقرير عن  -6
 التجديد العاشر لموارد الصندوق  -7
 4153القوائم المالية الموحدة للصندوق لعام  -8
، وبرنامج 4151برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام  -9

وخطته اإلشارية للفترة  4151ئج وميزانيته لعام عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتا
والتقريران المرحليان عن مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتنفيذ نظام تخصيص ، 4151-4152

 الموارد على أساس األداء 
 في الصندوق خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة -11
 وبينانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي وأعضائه المنا -11

 للتحويالت األسرية دولييوم  إلعالنمقترح  -12
 اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر -13
 مسائل أخرى -14
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 جدول األعمال التفصيلي

 افتتاح الدورة -5
 .4151فبراير/شباط  52و 51ثنين والثالثاء الدورة الثامنة والثالثون لمجلس المحافظين يومي االستعقد 

 اعتماد جدول األعمال  -4
من  1المجلس التنفيذي وفقًا للمادة ووافق عليه يرد جدول األعمال المؤقت، الذي أعده رئيس الصندوق 

 (.GC 38/L.1النظام الداخلي لمجلس المحافظين، في الوثيقة الحالية )

 عضوية غير أصلية اتطلب  -3
واليات من  اماستالمهعضوية تم  بيطلدورته الثانية عشرة بعد المائة في نظر المجلس التنفيذي في  

، ونظر في دورته الثالثة عشر بعد المائة في طلب عضوية استلمه من وجمهورية باالو ميكرونيزيا الموحدة
بها في  ةالخاص اتالقرار  اتالمجلس التنفيذي بهذا الشأن مع مشروع اتتوصي وتردجمهورية الجبل األسود. 

GC 38/L.2الوثيقة 
 . 

 بيان رئيس الصندوق  -2
 سوف يدلي رئيس الصندوق، السيد كانايو نوانزي، ببيان أمام مجلس المحافظين.

 بيانات عامة  -1
األعمال، ونشجع السادة ببيانات عامة في إطار هذا البند من جدول السادة المحافظون مدعوون لإلدالء 

تسجيل هذه البيانات في مقر  يمكنو بشدة على اختيار تسجيل فيديو لبياناتهم اإلفرادية، المحافظين 
 .اإلنترنتالصندوق ومن ثم بثها على 

 تقرير عن التجديد التاسع لموارد الصندوق -1
االلتزامات، والمدفوعات، واالقتراض تقريرا عن وضع   GC 38/L.3، تقدم الوثيقة 31-/د511وفقا للقرار  

وغير ذلك من المسائل ذات الصلة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق، مع تعليقات المجلس التنفيذي عليها، 
 في حال وجدت، وتوصياته المتعلقة بها.

 التجديد العاشر لموارد الصندوق  -2
على مجلس المحافظين التقرير النهائي لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  GC 38/L.4تعرض الوثيقة 

للموارد التماسا لموافقة  العاشر لموارد الصندوق. كما تتضمن الوثيقة مشروع القرار الخاص بالتجديد العاشر
 .المجلس عليه

 3102القوائم المالية الموحدة للصندوق لعام  -8
اللوائح الخاصة بتسيير أعمال من  9ئح المالية للصندوق، والبند ة الثانية عشرة من اللوائحوفقا لال
، التي تتضمن القوائم المالية الموحدة للصندوق GC 38/L.5، المجلس مدعو للنظر في الوثيقة الصندوق

الخارجي المستقل على فعالية الضوابط  وشهادة المراجع  ،، وتقرير المراجع الخارجي بشأنها4153لعام 
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اإلبالغ المالي. وقد استعرض المجلس التنفيذي في دورته الحادية عشرة بعد المائة القوائم  ى الداخلية عل
 ، وأوصى بعرضها على مجلس المحافظين إلقرارها.4152المالية في أبريل/نيسان 

، 3102برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام  -9
وخطته  3102ج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام وبرنام

والتقريران المرحليان عن مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون  ،3102-3102اإلشارية للفترة 
 وتنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء 

، على النحو 4151ميزانيتي الصندوق ومكتب التقييم المستقل فيه لعام  GC 38/L.6سوف تتضمن الوثيقة 
الذي أوصى به المجلس التنفيذي مجلس المحافظين بالموافقة عليها، مع مشروع قرار بشأنها. وسوف 

تنفيذ و مشاركة الصندوق في مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون تتضمن هذه الوثيقة أيضا تقريرا عن 
  ام تخصيص الموارد على أساس األداء للعلم.نظ

 في الصندوق خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة -51
تم إنشاء حساب أمانة لخطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة في الصندوق،  41-/د534وفقا للقرار 

ير االستثمار المطبقة واستثمرت موارد حساب األمانة بما يتماشى مع نفس القواعد والمبادئ التوجيهية ومعاي
ضها وصادق عليها المجلس ، التي استعر GC 38/L.7وتتضمن الوثيقة على الموارد العادية للصندوق. 

خطة التأمين الطبي لحساب أمانة  منفصل سياسة استثماربيان  ،التنفيذي في دورته الثالثة عشرة بعد المائة
 كي ينظر فيها المجلس. بعد انتهاء الخدمة، ومشروع قرار عن استثمار مواردها

 انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي وأعضائه المناوبين -55
المجلس التنفيذي الحاليين، ومدتها ثالث سنوات، خالل الدورة الحالية لمجلس أعضاء تنتهي فترة عضوية 

قائمة مبينا "، الصندوق يوزع رئيس ،من النظام الداخلي لمجلس المحافظين 5-21ووفقًا للمادة المحافظين. 
فيها عدد أعضاء المجلس التنفيذي وأعضائه المناوبين الواجب انتخابهم أو تعيينهم من بين أعضاء 

 4-21وتنص المادة  .GC 38/L.8الصندوق" وسيتم توفير هذه المعلومات لمجلس المحافظين في الوثيقة 
يجتمع المحافظون في جلسة مغلقة من النظام الداخلي لمجلس المحافظين على أنه: "خالل الدورة السنوية، 

إلجراء تلك االنتخابات وفقًا لإلجراءات التي يحددها الجزء الخاص بذلك من الجدول الثاني لالتفاقية" )يعاد 
من خالل مكتب  مغلقةال (. ويمكن إجراء ترتيبات مثل هذه االجتماعاتGC 38/L.8إصدارها كمرفق بالوثيقة 

 سكرتير الصندوق.

 وم دولي للتحويالت األسريةي مقترح إلعالن -54

للتحويالت األسرية  يوم دولي لمجلس المحافظين للنظر بإعالن امقدماقتراحا  GC 38/L.9تتضمن الوثيقة 
  .واالحتفال به. ويرد مع هذا المقترح إعالن رسمي ومشروع قرار كي يتبناه مجلس المحافظين

 التصحراآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة  -53
تقريرا عن استضافة الصندوق لآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة   GC 38/L.10تتضمن الوثيقة  

 ،4152التصحر، كما نظر فيه المجلس التنفيذي في دورته الثالثة عشرة بعد المائة في ديسمبر/كانون األول 
 كي يحيط بها مجلس المحافظين علمًا.
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 مسائل أخرى -52
هذا البند، سينظر مجلس المحافظين في أي مسائل إضافية لم تدرج في جدول األعمال المؤقت، بموجب 

 مما قد يقترحه أعضاء المجلس و/أو األمانة.


