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 توصية بالموافقة  

من النظام الداخلي لمجلس المحافظين بأن يعد رئيس الصندوق، بموافقة المجلس  6تقضي المادة  -1
وبناء عليه، فإن المجلس   التنفيذي، جدول األعمال المؤقت لكل دورة من دورات مجلس المحافظين.

واألربعين لمجلس المحافظين،  الثانيةالتنفيذي مدعو إلى النظر في مسودة جدول األعمال المؤقت للدورة 
قرارها.  المرفقة بهذه الوثيقة، وا 

كما أن المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علمًا بأن مجلس المحافظين سيتلقى، مع جدول األعمال   -2
 .برنامجًا لألحداث المرافقة لدورتهالمؤقت المرفق، 

 ربعين واأل  الثانيةدورة مجلس المحافظين مسودة جدول األعمال المؤقت ل 
 افتتاح الدورة    -1

 اعتماد جدول األعمال  -2

 (طلب عضوية غير أصلية )يؤكد الحقا  -3

 بيان رئيس الصندوق   -4

 عشر لموارد الصندوقحادي التجديد الوضع تقرير عن   -5

 2017القوائم المالية الموحدة للصندوق لعام   -6

 مقترح لنظام تصويت مؤتمت في الصندوق  -7

، وبرنامج 2019برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام  -8
طته اإلشارية للفترة وخ 2019عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

والتقريران المرحليان عن مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ونظام تخصيص الموارد  ،2020-2021
 على أساس األداء

 تعديل سياسات التمويل ومعاييره في الصندوق  -9

 في الصندوق إطار االنتقال -11

 مسائل أخرى   -11
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 جدول األعمال التفصيلي
 افتتاح الدورة  -1

 . 2019 فبراير/شباط   15و 14، ةوالجمع الخميسيومي واألربعون لمجلس المحافظين  الثانيةستعقد الدورة  

 اعتماد جدول األعمال  -2

من النظام  6يرد جدول األعمال المؤقت، الذي أعده رئيس الصندوق واعتمده المجلس التنفيذي وفقًا للمادة  
 . (GC 42/L.1) الداخلي لمجلس المحافظين، في الوثيقة الحالية

 )طلب عضوية غير أصلية )يؤكد الحقا  -3

وترد توصية المجلس التنفيذي .  ____________  نظر المجلس التنفيذي في طلب عضوية تم تسلمه من 
 GC.L.2/42  بهذا الشأن، باإلضافة إلى مشروع القرار الخاص بها، في الوثيقة

 بيان رئيس الصندوق   -4

 .جيلبير أنغبو، ببيان أمام مجلس المحافظين سوف يدلي رئيس الصندوق، السيد  

 عشر لموارد الصندوقالحادي التجديد وضع تقرير عن   -5

 .لموارد الصندوق الحادي عشرمجلس المحافظين بتقرير عن وضع التجديد    GC 42/L.3 ستزود الوثيقة

 2017القوائم المالية الموحدة للصندوق لعام   -6

من اللوائح الخاصة بتسيير أعمال  9وفقا لالئحة الثانية عشرة من اللوائح المالية للصندوق، والبند 
، والتي تتضمن القوائم المالية    GC 42/L.4 الصندوق، فإن مجلس المحافظين مدعو للنظر في الوثيقة

الخارجي على  تقرير المراجع الخارجي بشأنها، والشهادة المستقلة للمراجع ، و 2017الموحدة للصندوق لعام 
بعد  العشرينالثالثة و وقد استعرض المجلس التنفيذي في دورته . اإلبالغ المالي فعالية الضوابط الداخلية على 

 ا.رضها على مجلس المحافظين إلقراره، وأوصى بع2018المائة، في أبريل/نيسان 

 تصويت مؤتمت في الصندوقمقترح لنظام   -7

عملية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق، أوصى مكتب الفي تقريره عن استعراض الممارسة المتبعة في 
أو غيره من أشكال العمليات  ،مجلس المحافظين األمانة العامة بتحري استخدام نظام تصويت إلكتروني

بالغ المجلس التنف ،المؤتمتة . 2019على مجلس المحافظين بهذا الشأن عام  هتتوصيايذي بإمكانية عرض وا 
 عرض إدارة الصندوق الخاص بهذا المقترح. GC 42/L.5الوثيقة  وتوفر

، 2019برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام  -8
وخطته  2019وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

، والتقريران المرحليان عن مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ونظام 2021-2020اإلشارية للفترة 
 تخصيص الموارد على أساس األداء

، على النحو 2019ميزانيتي الصندوق ومكتب التقييم المستقل فيه لعام      GC 42/L.6 سوف تتضمن الوثيقة
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وستبلغ هذه  .الذي أوصى به المجلس التنفيذي مجلس المحافظين بالموافقة عليها، مع مشروع قرار بشأنها
الوثيقة أيضا عن مشاركة الصندوق في مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وعن تنفيذ نظام 

 تخصيص الموارد على أساس األداء كي يحيط المجلس علما بهما.

 سياسات التمويل ومعاييره في الصندوق تعديل  -9

ت ح  ق  التي ن   ،إدخال تعديالت على سياسات التمويل ومعاييره في الصندوقGC 42/L.7سوف تقترح الوثيقة 
. والغرض من هذه 2018في فبراير/شباط آلخر مرة أثناء دورة مجلس المحافظين الحادية واألربعين المنعقدة 

وسياسة الصندوق  ،ضمان تنفيذ التحديثات المدخلة على شروط التمويل في الصندوقالمقترحة التعديالت 
رته الخامسة والعشرين استعرضها ووافق عليها المجلس التنفيذي في دو ر. كما يس  بشأن االقتراض غير الم  

 .2018بعد المائة المنعقدة في ديسمبر/كانون األول 

 في الصندوق إطار االنتقال -11

التنفيذي في دورته  كما صادق عليه المجلس ،إطار االنتقال في الصندوق GC 42/L.8ستتضمن الوثيقة 
علما  المحافظينجلس م ، كي يحيط2018رين بعد المائة المنعقدة في ديسمبر/كانون األول شالخامسة والع

 بها.

 مسائل أخرى   -11

بموجب هذا البند، سينظر مجلس المحافظين في أي مسائل إضافية لم تدرج في جدول األعمال المؤقت، 
 .مما قد يقترحه أعضاء المجلس و/أو األمانة


