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 جدول األعمال
1أو االستعراض  البنود المقدمة للموافقة -أوال

 

-1 افتتاح الدورة 

-2 ]للموافقة[اعتماد جدول األعمال  

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

 ]للموافقة[    

 لالستعراض[ ]    

 للعلم[ ]  

والميزانيتان العادية  ،االستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج  3-
، واالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق 2018والرأسمالية للصندوق لعام 

 ]لالستعراض[ 2020-2019وخطته اإلشارية للفترة  2018المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

-4 نظام تخصيص الموارد على أساس األداء 

 [للموافقة]ام تخصيص الموارد على أساس األداء معادلة نظ تعزيز(أ) 

 [للعلم] نظام تخصيص الموارد على أساس األداءقضايا يس مجموعة العمل المعنية برئ تقارير(ب) 

نظام تخصيص الموارد على أساس األداء عن قضايا تقرير رئيس مجموعة العمل المعنية ب  
 اجتماعها السابع

نظام تخصيص الموارد على أساس األداء عن قضايا تقرير رئيس مجموعة العمل المعنية ب  
 اجتماعها الثامن

-5 التقييم 

 [للعلم] رئيس لجنة التقييم تقارير(أ) 

  تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها السابعة والتسعين 

  تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها الثامنة والتسعين   

 ]لالستعراض[ فلبينللتقييم البرنامج القطري (ب) 

 ]لالستعراض[ 2017لعام  وقالتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصند(ج) 

-6 ]لالستعراض[تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق     

                                           
 .هنالك بعض البنود المدرجة للعلم والتي ستناقش أثناء دورة المجلس 1
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-7 ]لالستعراض[تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة    

-8 ]لالستعراض[الفرص االستراتيجية القطرية  برامج      

 الجمهورية الدومينيكية(أ) 

 الفلبين(ب) 

-9 ]للموافقة[اقتراحات المشروعات/البرامج المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها      

 أفريقيا الغربية والوسطى(أ) 

 إضافي تمويل – الرعوية الزراعية الشباب لمبادرات الترويج  برنامج الكاميرون:
(EB 2017/121/R.14 ) 

 آسيا والمحيط الهادي(ب) 

 مبادرة توسيع نطاق التمكين الريفي والتنمية الزراعية  :إندونيسيا    

 قرض إضافي -مشروع األعمال الزراعية في الواليات الشرقية   :ميانمار    

 من الفقر للتخرجالبرنامج الوطني   :باكستان    

 مزارعين القرويينسوق ال غينيا الجديدة: مشروع بابوا   

 أمريكا الالتينية والكاريبي(ج) 

مشروع التنمية الريفية المستدامة ألغراض  :مذكرة رئيس الصندوق :فنزويال البوليفاريةجمهورية 
تمديد الفترة  :المرحلة الثالثة –األمن الغذائي في المناطق شبه القاحلة في واليتي الرا وفالكون 

 التمويلالقصوى لتوقيع اتفاقية 

-10 [لالستعراض ]     زيادة الشفافية لمساءلة أكبر 

-11 ائل الماليةالمس      

 ]لالستعراض[تقارير رئيس لجنة مراجعة الحسابات (أ) 

 واألربعين بعد المائة الرابعتقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها   

 تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الخاص األول   

 المائةتقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الخامس واألربعين بعد   

 ]للموافقة[استعراض كفاية مستوى االحتياطي العام (ب) 

استعراض إطار الصندوق لالقتراض من الدول السيادية والمؤسسات التي تدعمها دول سيادية (ج) 
 ]للعلم[

 [لالستعراض] إطار قروض الشركاء الميّسرةمقترح (د) 

 [للعلم] تحديث عن اقتراض الصندوق من األسواق الرأسمالية(ه) 
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-12 ]للموافقة[ربعين ل األعمال المؤقت لدورة مجلس المحافظين الحادية واألمسودة جدو   

-13 مسائل أخرى   

 ]للموافقة[ منظمة هايفر الدوليةتفاهم مع  بشأن إبرام مذكرةمقترح (أ) 

 ]للموافقة[ مارس المتحدةكة مع امقترح التفاقية شر (ب) 

المعتكف الثالث للمجلس التنفيذي: مصفوفة القضايا واإلجراءات الرامية إلى تعزيز تسيير (ج) 
 ]للموافقة[الصندوق 

 ]للموافقة[إطار التعاون المتبادل بين رئيس الصندوق والمجلس التنفيذي في الصندوق (د) 

 [للعلم]تحديث عن عملية التميز التشغيلي إلحراز النتائج (ه) 

ويل االستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم تحديث عن تصميم صندوق تم(و) 
 [للعلم]ألصحاب الحيازات الصغيرة 

 ]للموافقة[ العالمي تحديث شفوي عن الصندوق ولجنة األمن الغذائي(ز) 
 

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

ذلك، أو ورد طلب محدد بهذا الخصوص من أحد أعضاء المجلس. ويتوجب إرسال مثل هذا الطلب كتابًة 
 إلى سكرتير الصندوق قبل أسبوع من انعقاد الدورة.

 

د ولن يتضمن برنامج عمل دورة ما من دورات المجلس سوى البنود التي ستناقش خالل هذه الدورة )أي البنو  
ها تالمعروضة للموافقة أو االستعراض أو التأكيد، أو البنود المعروضة للعلم التي تم تلقي طلب كتابي لمناقش

أثناء دورة المجلس(، وسينشر برنامج عمل الدورة على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت قبل أسبوعين 
 من انعقادها.

 

-14 إدارة المخاطر لخلق الفرص :خيإجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمنا  تحديث 

عن دورتها  هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوقرئيس  الموجز الذي أدلى به  15-
 الثانية

-16 2017 عام تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق للفصل األول والثاني من  
 

 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)  سوف تتاح الوثائق التالية على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت، وعلى المنصة ،
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قشة على جدول األعمال في حال طلب ويجوز إدراج هذه المعلومات الواردة للمنا   التفاعلية للدول األعضاء. 
 أحد ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي ذلك.

-17 تقرير عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها  

-18 تقرير عن وضع مساهمات التجديد العاشر لموارد الصندوق   

-19 المخطط لهاتقرير األنشطة العالمية، واإلقليمية، والقطرية   

 مذكرات إعالمية -رابعا
 ترتيبات الدورة الحادية والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي(أ) 

 2016استعراض لألموال التكميلية المستلمة، والملتزم بها والمستخدمة عام (ب) 

 الثالث للمجلس التنفيذي في الصندوق لمداوالت المعتكفموجز (ج) 

أسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة بشروط  شروط وأوضاع اإلقراض في الصندوق:(د) 
 2017عادية ومتوسطة لعام 

 المقعد الشاغر في لجنة مراجعة التقييم لملءنتائج تصويت المجلس التنفيذي بالمراسلة (ه) 

-2007 انخراط الصندوق مع الشعوب األصليةعقد من عمل الصندوق مع الشعوب األصلية: (و) 
2017 

 


