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 جدول األعمال 

 1البنود المقدمة للموافقة واالستعراض -أوال 

 افتتاح الدن ة     -1

 ]للموافقة[اعتماد جدنل األعمال  -2

تةئسة ًا عةى الئسادة مماة: الدنل األعضاء، ئستنضع إلى جايب كل بيد من بيند جدنل األعمال إحدى العبا ات  
 التالةة لإلرا ة إلى اإلج اء الناجب عةى المجةس اتخاذه 

 ]للموافقة[

 لالستعراض[ ]

 [للعلم ]

البةدان الت: تعاي: من أنضاع هرة ف: اليخ اط لالصيدن: لنضع ائست اتةجةة تحدةث عن يهج  -3
 ]لالستعراض[

 ]لالستعراض[ايخ اط الصيدن: مع البةدان متنئسطة الدخل عن تحدةث  -4

 ]لالستعراض[تحدةث عن الحضن  النط ي  -5

 التنةةم   -6

 ]للعلم[الدورة الحادية والتسعون للجنة التقييم  (أ )

 ]لالستعراض[ء في الصندوق التقييم المؤسسي لنظام تخصيص الموارد على أساس األدا (ب )

 ]لالستعراض[ تقييمات البرامج القطرية (ج )

 البرازيل  (3)

 جمهورية تنزانيا المتحدة  (6)

 ]لالستعراض[التجدةد التائسع لمنا د الصيدن:  تنلةفة منجزة لةد نس المئستفادة لفت ة مباد ة تنةةم األا   -7

 ]لالستعراض[ب امج الف ص االئست اتةجةة النط ةة     -8

 البرازيل    (أ )

 بوروندي   (ب )

 جمهورية تنزانيا المتحدة   (ج )

                                                      
 هيالك بعض البيند المع نضة لةعةم نالت: ئستياقش أاياء دن ة المجةس.     1
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 ]للموافقة[اقت احات المر نعات/الب امج المع نضة عةى المجةس التيفةذي لةيظ  فةها   -9

 آسيا والمحيط الهادي  (أ )

، أمنال ميحة مر نع الدعم االئست اتةج: لألمن الغذال: نالتغذةةجمهن ةة الن الدةمن اطةة الرعبةة  
 ناألمن الغذال:الب يامج العالم: لةز اعة 

 أمريكا الالتينية والكاريبي (ب )

 مر نع التيمةة المئستدامة لأل اض: بة ن  

 المئسالل المالةة    -11

 ]لالستعراض[تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها التاسع والثالثين بعد المائة  (أ )

 []للموافقة 6132ديسمبر/كانون األول  13القوائم المالية الموحدة للصندوق حتى  (ب )

 ]للموافقة[ 6132احتياجات السحب السابع والثالثين من مساهمات الدول األعضاء لعام     (ج )

 ]للموافقة[جمهن ةة الع ا: عةى  المئستحنة مئساهماتالتئسنةة منت ح  (د )
 

 ]للعلم[التئسةة  بنضاةا مجمنعة العمل المعيةة   -11

 تقرير مرحلي عن االجتماعين الثالث والرابع (أ )

 الخامستقرير شفوي عن االجتماع  (ب )

 

 ]للموافقة[المتابعة   خطة 6132معكتف المجةس التيفةذي ف: أب ةل/يةئسان  -12

 مئسالل أخ ى  -13

 ]للعلم[ معاةة  اختةا  الم رحةن لميصب  لةس الصيدن:
 _______________________________________________________ 

 الوثائق المعروضة للعلم ]للعلم[ - ثانيا    
المع نضة لةعةم خالل دن ة من دن ات المجةس فنط ف: حال ا تأت إدا ة الصيدن: ض ن ة ذلك، ئستياقش الناال:  

أن ن د طةب محدد بهذا الخصنص من أحد أعضاء المجةس. نةتنجب إ ئسال مال هذا الطةب كتابًة إلى ئسك تة  
 الصيدن: قبل االاة أئسابةع من ايعناد الدن ة.

ات المجةس ئسنى البيند الت: ئستياقش خالل هذه الدن ة )أي البيند نلن ةتضمن ب يامج عمل دن ة ما من دن   
ها أاياء تالمع نضة لةمنافنة أن االئستع اض أن التأكةد، أن البيند المع نضة لةعةم الت: تم تةن: طةب كتاب: لمياقر

 ايعنادها.دن ة المجةس(، نئسةير  ب يامج عمل الدن ة عةى منقع الصيدن: عةى ربكة اإليت يت قبل أئسبنعةن من 

 6102لعام المزمعة النط ةة يرطة األ  -14

 تن ة  عن نضع مئساهمات التجدةد العار  لمنا د الصيدن: -15

 تن ة  عن نضع مئساهمات التجدةد التائسع لمنا د الصيدن: -16
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  6132تن ة  عن حافظة ائستاما ات الصيدن: لعام  -17

  ن ئسنم خدمتهاتن ة  عن نضع المتأخ ات من مدفنعات ئسداد أصنل الن نض نفنالدها   -18

تندة ات مدفنعات ئسداد أصنل الن نض نفنالدها ن ئسنم خدمتها المتيازل عيها يتةجة لتيفةذ إطا  الند ة عةى   -19
  تحمل الدةنن

 6132الميح نالمر نعات نالب امج المناف: عةةها بمنجب إج اء اينضاء المدة لعام   -21
 

 _______________________________________________________ 

 

 مذكرات إعالمية -ثالثا   
 ترتيبات الدورة السابعة عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي (أ )

بموجب نافذتي المنح العالمية/اإلقليمية  6132المنح التي وافق عليها رئيس الصندوق عام   (ب )

 والمنح القطرية

 :6162-6102اإلطار االستراتيجي للصندوق بالمراسلة على  تصويت المجلس التنفيذينتائج   (ج )

 التمكين من التحول الريفي المستدام والشمولي 

نتائج تصويت المجلس التنفيذي بالمراسلة على مقترح إلتاحة حضور الندوات غير الرسمية  (د )

 للمجلس التنفيذي لجميع الدول األعضاء في الصندوق

 6132االستعراض رفيع المستوى للقوائم المالية للصندوق لعام  (ه )

 األرجنتينبرنامج اإلدماج االقتصادي للمنتجين األسريين في شمال  :األرجنتين (و )


