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 جدول األعمال 

  1أو االستعراض البنود المقدمة للموافقة -أوال 
 افتتاح الدورة -1

 ]للموافقة[اعتماد جدول األعمال  -2

تيسيرًا على السادة ممثلي الدول األعضاء، ستوضع إلى جانب كل بند من بنود جدول األعمال إحدى العبارات التالية 
 لإلشارة إلى اإلجراء الواجب على المجلس اتخاذه:

 ]للموافقة[

 ]لالستعراض[

 ]للتأكيد[

 ]للعلم[

، وبرنامج عمل مكتب 2017برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام  -3
والتقريران  2019-2018وخطته اإلشارية للفترة  2017التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

ن الفقيرة المثقلة بالديون وتنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء المرحليان عن مبادرة تخفيف ديون البلدا
 ]للموافقة[

 ]للموافقة[استراتيجية الصندوق لالنخراط في البلدان التي تعاني من أوضاع هشة  -4

 ]لالستعراض[نهج استعراض نظام تخصيص الموارد على أساس األداء  -5

 ]لالستعراض[لتعاون الثالثي الجنوب واإزاء التعاون بين بلدان نهج الصندوق  -6

 التقييم  -7

  ]للعلم[الدورة الرابعة والتسعون للجنة التقييم  (أ)
 ]للعلم[الدورة الخامسة والتسعون للجنة التقييم  (ب)
 ]لالستعراض[تقييمات البرامج القطرية  (ج)

 إثيوبيا (1)
 نيجيريا (2)

  ]لالستعراض[التقييم المؤسسي لتجربة الالمركزية في الصندوق  (د)
 ]لالستعراض[مركزية في الصندوق الخطة المؤسسية لال -8

 ]لالستعراض[إطار الفعالية اإلنمائية للصندوق  -9

                                                      

 هنالك بعض البنود المعروضة للعلم والتي ستناقش أثناء دورة المجلس.    1
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 ]للموافقة[إطار قياس النتائج في فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق  التعديالت المقترح إدخالها على -10

 ]لالستعراض[برامج الفرص االستراتيجية القطرية  -11

 كولومبيا (أ)
 إثيوبيا (ب)
 مالوي (ج)
 نيجيريا (د)
 باكستان (ه)

 ]للموافقة[الموارد المتاحة لعقد االلتزامات  -12

لحساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة  التعديالت المقترحة على الصك المنشئ -13
 ]للموافقة[

 ]للموافقة[اقتراحات المشروعات/البرامج المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها  -14

 جنوبيةأفريقيا الشرقية وال (أ)
 أصحاب الحيازات الصغيرة لدىالزراعية  للنهوض بأنشطة األعمالالمعزز برنامج الامبيا: ز 

 آسيا والمحيط الهادي (ب)
 صحاب الحيازات الصغيرةأكمبوديا: مشروع تسريع إنشاء األسواق الشمولية لصالح  (1)
 براديش في أندراوطأة الجفاف التخفيف من مشروع  الهند: (2)
 بانغ فييت نام: مشروع دعم أصحاب الحيازات الصغيرة التجارية في محافظتي باك كان وكاو (3)

 أمريكا الالتينية والكاريبي (ج)
 الشراكات الشمولية في سالسل القيمة مشروعإكوادور:  (1)
 مشروع تخفيف وطأة الفقر الريفي في والية مارانهاو البرازيل: (2)

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا (د)
 الوصول إلى األسواق مشروع :قيرغيزستان

 ]للموافقة[مقترحات المنح المعروضة على المجلس التنفيذي للموافقة  -15

من أجل مشروع تحسين سبل  Transtecمنحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقليمية إلى شركة  (أ)
 تعزيز اإلنتاجيةات العيش في المناطق الجافة في جيبوتي والصومال من خالل تكنولوجي

لمركز التأمين الصغري ألغراض إدارة  القطاع الخاصمنحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح اإلقليمية/منح  (ب)
 مخاطر التنمية الريفية: الترويج لالبتكارات في التأمين الصغري

زي للصندوق في تعبئة الموارد ألغراض التحول الريفي يتعزيز الدور التحف -اإلطار المقترح لمرافق التمويل الجديدة  -16
 ]لالستعراض[

 الزيارات القطرية للمجلس التنفيذي في الصندوق -17

 ]لالستعراض[ 2016تقرير عن الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي في الصندوق للبرازيل عام   (أ)
 ]للموافقة[إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية  2017الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي لعام  تواريخ (ب)
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توسيع نطاق برنامج التنمية التشاركية للموارد الطبيعية من  (1لمبادرتين استراتيجيتين: ) "األموال األولية"مقترح لتوفير  -18
لريفي ( مشروع النمو االقتصادي ا2؛ )التابع للصندوق الدولي للتنمية الزراعيةغزة والضفة الغربية صندوق خالل 

 ]للموافقة[والعمالة في األردن من خالل مرفق الالجئين والمهاجرين والتهجير القسري واالستقرار الريفي 

 المسائل المالية -19

 ]لالستعراض[رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الثاني واألربعين بعد المائة تقرير  (أ)

 ]للموافقة[ 2021-2017الخارجي للصندوق للفترة  مراجع الحسابات اختيار (ب)
 ]للموافقة[بيان سياسة االستثمار في الصندوق  (ج)

 ]للتأكيد[ 2017خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام   (د)
 ]للعلم[إحاطة موجزة بالقضايا التقنية ذات الصلة باالقتراض من األسواق الرأسمالية  (ه)

 لدعم برنامج القروض والمنح لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوقإلبرام اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية مقترح  -20
 ]للموافقة[

 ]للموافقة[ العمل المعنية بقضايا التسييرمجموعة  -21

 التقرير النهائي لمجموعة العمل المعنية بقضايا التسيير (أ)

 هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق إنشاء  (ب)

 ]للموافقة[تقرير لجنة مخصصات رئيس الصندوق  -22

 ]للموافقة[لتنقيح الممارسة الجيدة المطبقة في العملية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق  مقترح -23

 ]لالستعراض[ 2030تنفيذ جدول أعمال التعاون بين المنظمات التي تتخذ من روما مقرًا لها:  -24

 مسائل أخرى -25

 ]للموافقة[ 2018المواعيد المقترحة لدورات المجلس التنفيذي للعام  (أ)
 ]للموافقة[معتكف المجلس التنفيذي: خطة المتابعة وتاريخ انعقاد معتكف المجلس التنفيذي القادم  (ب)
 ]للعلم[على مخرجات مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغير المناخ في مراكش تحديث  (ج)
  ]للموافقة[مبادئ السلوك الخاصة بممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي  (د)
 ]للعلم[ تأمالت الرئيس عن سنواته العشر في الصندوق (ه)
 

___________________________________________________________ 

 الوثائق المعروضة للعلم ]للعلم[-ثانيا  
ستناقش الوثائق المعروضة للعلم خالل دورة من دورات المجلس فقط في حال ارتأت إدارة الصندوق ضرورة ذلك، أو 

جب إرسال مثل هذا الطلب كتابًة إلى سكرتير ورد طلب محدد بهذا الخصوص من أحد أعضاء المجلس. ويتو 
 الصندوق قبل أسبوع من انعقاد الدورة.
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ولن يتضمن برنامج عمل دورة ما من دورات المجلس سوى البنود التي ستناقش خالل هذه الدورة )أي البنود المعروضة 
ها أثناء دورة المجلس(، تكتابي لمناقش للموافقة أو االستعراض أو التأكيد، أو البنود المعروضة للعلم التي تم تلقي طلب

 وسينشر برنامج عمل الدورة على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت قبل أسبوعين من انعقادها.

 مسودة برنامج أحداث الدورة األربعين لمجلس المحافظين -26

 وثيقة تعميم تغير المناخ في البرامج التي يمولها الصندوق تعديل -27

 2016تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق في الفصل الثالث من عام  -28

 محاضر االجتماع الرابع لمجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء -29
__________________________________________________________ 

 معلومات موفرة بموجب نهج المواءمة مع الغرض –ثالثا 
 2013تمشيا مع نهج المواءمة مع الغرض، الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في دورة ديسمبر/كانون األول 

(EB 2013/110/R.4،) لى موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت وعلى المنصة التفاعلية سوف تتاح المعلومات المحدثة ع
 في الصندوق حول ما يلي:للدول األعضاء 

 تقرير عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها -30

 وضع مساهمات التجديد العاشر لموارد الصندوق -31

 المخطط لها نشطة العالمية واإلقليمية والقطريةاأل -32

ويجوز إدراج هذه المعلومات الواردة للمناقشة على جدول األعمال في حال طلب أحد ممثلي الدول األعضاء في 
 المجلس التنفيذي ذلك.

__________________________________________________________ 

 المذكرات اإلعالمية -رابعا 
 يبعد المائة للمجلس التنفيذعشرة ترتيبات الدورة التاسعة  (أ)
 ثالث اتفاقية لقرض إفرادي بموجب االتفاقية اإلطارية مع مصرف التنمية األلمانيتوقيع تقرير عن  (ب)
 


