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 جدول األعمال 

 1البنود المقدمة للموافقة أو االستعراض أو التأكيد -أوال  

 الدورةافتتاح   -1

 ]للموافقة[اعتماد جدول األعمال      -2
تيسيرًا على السادة ممثل: الدول األعضاء، ستوضع إلى جانب تل بند من بنود جدول األعمال إحدى العبارات التالية   

 لإلشارة إلى اإلجراء الواجب على المجلس اتخاذه:

 ]للموافقة[    

 لالستعراض[ ]    

 ]للتأكيد[   

 للعلم[ ]  

، وبرنامج 2018مج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام برنا  -3
وخطته اإلشارية للفترة  2018عمل متتب التقييم المستقل ف: الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

المثقلة بالديون ونظام تخصيص الموارد  ، والتقريران المرحليان عن مبادرة ديون البلدان الفقيرة2019-2020
 ]للموافقة[     على أساس األداء

 للعلم[ ]   تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها التاسعة والتسعين  -4

 ]للموافقة[الموارد المتاحة لعقد االلتزامات   -5

 ]للموافقة[اقتراحات المشروعات/البرامج المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها      -6

(أ) أفريقيا الغربية والوسطى  

 بورتينا فاسو: مشروع دعم تنمية سالسل القيم الزراعية   (1)

 غانا: برنامج المشاريع الريفية   (2)

 ف: دلتا النيجر مشروعات األسرية لتحسين سبل العيشمشروع النيجيريا:   (3)

(ب) الجنوبيةو أفريقيا الشرقية  

  المرحلة الثالثة –مشروع تنمية مجتمعات المراع: لإثيوبيا: تمويل إضاف:  (1)

  تربية األحياء المائية تنمية أعمالتينيا: برنامج  (2)

                                                           
1
 هنالك بعض البنود المعروضة للعلم في القسم أوالً من جدول األعمال، والتي ستناقش أثناء دورة المجلس.   
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 الشاملة القيمة الزراعية سلالس تنمية برنامجمدغشقر:  (3)

 ف: والمشروعات الحيازات الصغيرة وأصحاب سواقاأل لصالح المال: الوصولمالوي:  (4)
 الريفية المناطق

(ج) آسيا والمحيط الهادي 

 األساسية خالل الوصول إلى البنىالضعفاء من الترويج لصمود الستان  بنغالديش: (1)
 والمعلومات والمهارات المحسنة

الهند: تعزيز نظم الزراعة الت: تتسم بالصمود ف: وجه تغير المناخ ف: الشمال الشرق:   (2)
   )واليت: ميزورام وناغاالند(

 [لالستعراض] الشرقيةتحديث عن مشروع األعمال الزراعية ف: الواليات ميانمار:   (3)

  نيبال: برنامج تنمية القطاع الزراع:  (4)

(د) أمريتا الالتينية والتاريب:   

 األراض: والشمول : مشروع: االقتصاد االجتماع:المتسيك   

(ه) وأوروبا الشرق األدنى وشمال أفريقيا    

 الترويج للصمود ف: البيئات الصحراويةمشروع مصر:     (1)

  مشروع التنمية المتتاملة للزراعة والتسويق :السودان    (2)

  مشروع دعم الزراعة المجتمعية :طاجيتستان   (3)

  برنامج التنمية الريفية ف: المرتفعات :ترتيا     (4)

  مشروع تنويع وتحديث الزراعةأوزبتستان:     (5)

 :التبيرة المنح اقتراحات     -7

 الخضراء التتنولوجياتمن أجل  Sundanzerلشرتة  اإلقليمية/المنح العالميةمنحة بموجب نافذة  (أ )
 ف: التلف سريعة الحيوانية والمنتجات محاصيللل الشمولية القيم سالسل تنمية لتيسير المالئمة
 .]للموافقة[ والجنوبية الشرقية أفريقيا من الريفية المناطق

لتوليد النباتات ألغراض المنظمة الدولية للتنوع البيولوج:، الستخدام التنوع الوراث: والنهج التدرج:  (ب )
 [للموافقة ]EB 2017/122/R.46) ) تعزيز صمود المزارعين

 [لالستعراض] 2017بنغالديش عام إلى تقرير عن الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي ف: الصندوق   -8

 [لموافقة]لأعظم زيادة الشفافية لمساءلة  -9

 المسائل المالية      -11

(أ) ]لالستعراض[تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها السادس واألربعين بعد المائة    
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(ب) [لموافقة]ل بيان سياسة االستثمار ف: الصندوق  

(ج) [لموافقة]ل صندوقف: الالتأمين الطب: لما بعد الخدمة  بيان سياسة االستثمار لحساب أمانة خطة 

(د) الصندوق الحسابات ف: المشروعات الممولة مناإلطار المفاهيم: لإلبالغ المال: ومراجعة  
 [لموافقة]ل

(ه) [لموافقة]لإطار االنتقال  

 نهج إطار االنتقال (1)

 ف: الصندوق التمويلادخال تعديالت على سياسات ومعايير  (2)

(و) [لموافقةل على اتفاقية إنشاء الصندوق تتعديالإدخال   

(ز) ]للتأكيد[  2018خطة عمل متتب المراجعة واإلشراف ف: الصندوق لعام    

تصميم صندوق تمويل االستثمار ف: المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم ألصحاب الحيازات الصغيرة  -11
 [لموافقة]ل

 [لموافقة]ل تنقيح الممارسة الجيدة المطبقة ف: العملية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق اقتراح  -12

 مسائل أخرى   -13

(أ) [لموافقة]ل 2019عام مقترحة لدورات المجلس التنفيذي لالمواعيد ال    

(ب) ]للعلم[ مؤتمر األمم المتحدة المعن: بتغيُّر المناخ ف: بون نواتج عنتحديث   

(ج) ]للعلم[ تحديث عن المفاوضات الخاصة باتفاقية االعتماد الرئيسية مع الصندوق األخضر للمناخ 

(د) ]للعلم[تقرير مرحل: عن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:  

(ه) ]للعلم[تحديث مشترك عن التعاون بين الوتاالت الت: تتخذ من روما مقرًا لها  

(و) ]للعلم[ الخدمة إلنهاء ميةااإللز  السن بشأن المتحدة األمم قرار تنفيذ عن شفه: تحديث 

______________________________________________________________________ 

 الوثائق المعروضة للعلم ]للعلم[ -ثانيا 

ستناقش الوثائق المعروضة للعلم خالل دورة من دورات المجلس فقط ف: حال ارتأت إدارة الصندوق   
المجلس. ويتوجب إرسال مثل هذا ضرورة ذلك، أو ورد طلب محدد بهذا الخصوص من أحد أعضاء 

 الطلب تتابًة إلى سترتير الصندوق قبل أسبوع من انعقاد الدورة.

ولن يتضمن برنامج عمل دورة ما من دورات المجلس سوى البنود الت: ستناقش خالل هذه الدورة )أي  
: تم تلق: طلب تتاب: البنود المعروضة للموافقة أو االستعراض أو التأتيد، أو البنود المعروضة للعلم الت
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ها أثناء دورة المجلس(، وسينشر برنامج عمل الدورة على موقع الصندوق على شبتة اإلنترنت قبل تلمناقش
 أسبوعين من انعقادها.

الدورة الثالثة لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد   عن موجز رئيس هيئة المشاورات   -14
 الصندوق

 واألربعين لمجلس المحافظين لحاديةأحداث الدورة امسودة برنامج      -15

 2017 عام تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق للفصل الثالث من  -16

 مذترة مفاهيمية برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة )المرحلة الثانية( -17

______________________________________________________________________ 

 معلومات موفرة بموجب نهج المواءمة مع الغرض -ثالثا 

  2013تمشيا مع نهج المواءمة مع الغرض، الذي وافق عليه المجلس التنفيذي ف: دورة ديسمبر/تانون األول   
(EB 2013/110/R.4 ) ق التالية على موقع الصندوق على شبتة اإلنترنت، وعلى المنصة ، سوف تتاح الوثائ

ويجوز إدراج هذه المعلومات الواردة للمناقشة على جدول األعمال ف: حال طلب أحد    التفاعلية للدول األعضاء. 
 ممثل: الدول األعضاء ف: المجلس التنفيذي ذلك.

 وفوائدها ورسوم خدمتها تقرير عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول القروض  -18

 وضع مساهمات التجديد العاشر لموارد الصندوق    -19

 األنشطة العالمية، واإلقليمية، والقطرية المخطط لها عن تقرير  -21
 

 

 مذكرات إعالمية -بعا را

(أ) للمجلس التنفيذي ترتيبات الدورة الثانية والعشرين بعد المائة    

(ب) المتحدة  SRAMاتفاقية شراتة مع شرتة  

(ج) ة تفاهم مع منظمة هايفر الدوليةمذتر  

(د) اليوم الدول: للتحويالت األسرية 

(ه) مرفق الالجئين والمهاجرين والتهجير القسري واالستقرار الريف: تحديث عن  

(و) خطاب نوايا بين الصندوق الدول: للتنمية الزراعية والمؤسسة الدولية لألمن االجتماع: 
  


