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 جدول األعمال 

 1أو االستعراض البنود المقدمة للموافقة -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]

العادةة نال أئسمالةة  نالمةزايةتاناالئستع اض المئسب:  فةع المئستنى لب يامج عمل الصيدن: المئستيد إلى اليتالج  -3
، ناالئستع اض المئسب: لب يامج عمل مكتب التنةةم المئستنل ف: الصيدن: المئستيد إلى 2017لةصيدن: لعام 

 ]لالستعراض[ 2019-2018نخطته اإلرا ةة لةفت ة  2017اليتالج نمةزايةته لعام 
 التنةةم -4

 ]للعلم[الدن ة الاايةة نالتئسعنن لةجية التنةةم    (أ )
 ]للعلم[الدن ة الاالاة نالتئسعنن لةجية التنةةم    (ب )
 ]لالستعراض[تنةةمات الب امج النط ةة   (ج )

 الصةن (1)
 إيدنيةئسةا (2)
 ت كةا (3)

 ]لالستعراض[التن ة  الئسيني عن يتالج نأا  عمةةات الصيدن:    (د )
 ]لالستعراض[تن ة  الفعالةة اإليمالةة لةصيدن:     -5
 ]لالستعراض[ائستع اض ميتصف المدة لئسةائسة الصيدن: برأن المئساناة بةن الجيئسةن نتمكةن الم أة  -6
 ]لالستعراض[تن ة   لةس الصيدن: عن نضع تيفةذ تنصةات التنةةم نتدابة  اإلدا ة   -7
 اض[]لالستعر ب امج الف ص االئست اتةجةة النط ةة      -8

 األ جيتةن (أ )
 الصةن  (ب )
 إيدنيةئسةا (ج )
 ت كةا (د )

                                                      
 هيالك بعض البيند المع نضة لةعةم نالت: ئستياقش أاياء دن ة المجةس.     1
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منت حة عةى الصك الميرئ لحئساب أماية ب يامج التأقةم لصالح ز اعة أصحاب الحةازات التعدةالت ال -9
  ]للموافقة[الصغة ة 

 ]لالستعراض[تعمةم تغة  المياخ ف: الب امج الت: ةمنلها الصيدن:  -10
 ]للموافقة[التيفةذي لةيظ  فةها اقت احات المر نعات/الب امج المع نضة عةى المجةس    -11

 أف ةنةا الغ بةة نالنئسطى (أ )
فجنة الئسد ق ض نميحة منت ح تندةمهما إلى جمهن ةة اليةج  من أجل  مذك ة  لةس الصيدن:  

 ب يامج تيمةة الز اعة األئس ةة ف: مياط: ما ادي نتاهنا نزةيد ف:  ةةالتمنةة

 أف ةنةا الر قةة نالجينبةة (ب )
 المرحلة الثانية –التنمية التشاركية للري على نطاق صغير برنامج   إثيوبيا:  (1)

 مشروع تنمية األلبان في رواندا رواندا:  (2)

 برنامج إعادة إحياء نظم ري أصحاب الحيازات الصغيرةزمبابوي:  (3)

 الر : األديى نرمال أف ةنةا  (ج )
 المغ ب  مر نع التيمةة ال ةفةة ف: جبال األطةس 

لتمنةل الرباب ال ةف: المال: ف:  ABC Microfinanceمؤئسئسة ميحة بمنجب يافذة ميح النطاع الخاص إلى  -12
 ]للموافقة[ الرتات

 ]للموافقة[ لموارد الصندوق الحادي عشرإنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  -13
 المئسالل المالةة     -14

 ]لالستعراض[تنا ة   لةس لجية م اجعة الحئسابات    (أ )
 تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها األربعين بعد المائة  (1)

 تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الحادي واألربعين بعد المائة  (2)

 ]للموافقة[االحتةاط: العام مئستنى ائستع اض كفاةة   (ب )
 ميهجةة أئسعا  الفالدة المتغة ة ف: الصيدن: (ج )

 ]للموافقة[ أا  أئسعا  الفالدة الئسالبة 
إلى م ف: االقت اض من مص ف التيمةة األلماي: ألغ اض التجدةد العار  لمنا د  منت ح لةنصنل (د )

 ]للموافقة[الصيدن: 
 ]للعلم[ تدعمها دنل ئسةادةة ائستع اض إطا  الصيدن: لالقت اض من الدنل الئسةادةة نالمؤئسئسات الت: (ه )

 ]للموافقة[مئسندة جدنل األعمال المؤقت لةدن ة األ بعةن لمجةس المحافظةن  -15
 ]للعلم[مجمنعة العمل المعيةة بالتئسةة  عن تن ة  م حة:    -16
 ]لالستعراض[مجمنعة العمل المعيةة بيظام تخصةص المنا د عةى أئساس األداء  -17

 تن ة   لةس مجمنعة العمل المعيةة بتخصةص المنا د عةى أئساس األداء عن اجتماعها الاالث    (أ )
أئساس األداء عن اجتماعها   لةس مجمنعة العمل المعيةة بتخصةص المنا د عةىرفه: لتن ة    (ب )

 ال ابع
 مئسالل أخ ى -18
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ايتخاب مماة: مجةس المحافظةن ف: لجية المعارات التناعدةة لمنظف: الصيدن: الدنل: لةتيمةة  (أ )
 ]للموافقة[الز اعةة 

 ]للموافقة[محاض  جةئسات الدن ة  الئسابعة عر ة بعد المالة لةمجةس التيفةذي تينةح   (ب )
 ]للموافقة[ Rockefellerاقت اح بنبنل أمنال تكمةةةة من مؤئسئسة   (ج )

 ]للموافقة[بنل أمنال تكمةةةة من مؤئسئسة بةل نمةةةيدا غةتس اقت اح برأن ق (د )
 ]لالستعراض[مصفنفة متابعة لةمعتكف الااي: لةمجةس التيفةذي ف: الصيدن:  (ه )

 [لعلمل]  التعانن بةن النكاالت الت: تتخذ من  نما من ا لها (ن )

   ___________________________________________________________ 

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

ذلك، 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.

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

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

 ]للعلم[ 2016فظة ائستاما ات الصيدن: لةفصةةن األنل نالااي: من عام تن ة  عن حا -11

األنضاع الهرة، البةدان متضميًا ائستع اض لةيهج الرامل لةصيدن: لمناءمة عمةةاته لةئسةاقات النط ةة ) -20
 ]للعلم[ الالم كزةة(م تخصةص المنا د عةى أئساس األداء، ن متنئسطة الدخل، يظا

 ___________________________________________________________ 

 معلومات موفرة بموجب نهج المواءمة مع الغرض –ثالثا    
  2013تمرةا مع يهج المناءمة مع الغ ض، الذي ناف: عةةه المجةس التيفةذي ف: دن ة دةئسمب /كاينن األنل  

(EB 2013/110/R.4) الميصة إليت يت، نعةى ، ئسنف تتاح الناال: التالةة عةى منقع الصيدن: عةى ربكة ا
نةجنز إد اج هذه المعةنمات النا دة لةمياقرة عةى جدنل األعمال ف: حال طةب    التفاعةةة لةدنل األعضاء.

 أحد مماة: الدنل األعضاء ف: المجةس التيفةذي ذلك.

 تن ة  عن نضع المتأخ ات من مدفنعات ئسداد أصنل الن نض نفنالدها ن ئسنم خدمتها -21

 مئساهمات التجدةد العار  لمنا د الصيدن:تن ة  عن نضع   -22

 2018-2016 المزمعة نط ةةيرطة الاأل -23
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 مذكرات إعالمية -رابعا   
 ت تةبات الدن ة الاامية عر ة بعد المالة لةمجةس التيفةذي (أ )
 2015نالمةتزم بها نالمئستخدمة عام  ،منال التكمةةةة المئستةمةلألائستع اض   (ب )
  التيفةذي ف: الصيدن:منجز لةمعتكف الااي: لةمجةس   (ج )
 ب امج الف ص االئست اتةجةة النط ةةلاإلج اءات الترغةةةة  (د )
  م ف: الالجلةن، نالمهاج ةن، نالتهجة  النئس ي، ناالئستن ا  ال ةف: (ه )
على القروض المقدمة بشروط عادية المطبقة أسعار الفائدة ر نط نأنضاع اإلق اض ف: الصيدن:   (ن )

 2016ومتوسطة لعام 
 ياقرها المجةس التيفةذي المر نعات نالب امج نالميح الت:منجز اقت احات   (ز )


