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  جدول األعمال
 فيها للنظربنود  -أوال 

 افتتاح الدورة  - 1

 ]للموافقة[ اعتماد جدول األعمال - 2

 التقارير المؤسسية - 3

 الئسةائسات ناالئست اتةجةات   (أ )

االئستع اض المئسب:  فةع المئستنى لب يامج عمل الصيدن: المئستيد إلى اليتالج، نالمةزايةتان  (1)
، ناالئستع اض المئسب: لب يامج عمل مكتب التنةةم 2020العادةة نال أئسمالةة لةصيدن: لعام 

نخطته اإلرا ةة لةفت ة  2020المئستنل ف: الصيدن: المئستيد إلى اليتالج نمةزايةته لعام 
 ]لالستعراض[ 2021-2022

 ]للموافقة[ 2024-2019النطاع الخاص مع  يخ اطلالائست اتةجةة الصيدن:  (2)

 ]لالستعراض[ إطا  الر اكات ف: الصيدن: (3)

 ]للموافقة[   التن ة  اليهال:األا  لفت ة التجدةد العار  لمنا د الصيدن: تندة تن ة   (ب )

 [للموافقة] المبادئ التنجةهةة الترغةةةة المعّدلة الخاصة باالئستهداف (ج )

 ]للعلم[ منت ح إليراء مجةس لةرباب ف: الصيدن: (د )

 إدارة المخاطر المؤسسية ]لالستعراض[ - 4

 تحدةث برأن التندم المح ز ف: إدا ة المخاط  المؤئسئسةة نخا طة ط ة:/خطة لةم احل المتتابعة ( أ)

  تن ة  م حة:  لنحة المخاط  المؤئسئسةة ف: الصيدن: ( ب)

 التقييم - 5

 للعلم[ ]   لةس لجية التنةةم  اتن ة   (أ )

   الدن ة الخامئسة بعد المالة لةجية التنةةم (1)

 الدن ة الئسادئسة بعد المالة لةجية التنةةم (2)

 ]لالستعراض[ التنةةم المؤئسئس: اليخ اط الصيدن: ف: تيمةة ئسالئسل النةمة المياص ة لةفن اء (ب )

 ]لالستعراض[ ةالنط ةنالب امج النط ةة االئست اتةجةات تنةةمات  (ج )

  الكامة نن (1)

  الكنيغن الدةمن اطةةجمهن ةة  (2)
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 ]لالستعراض[ نظةفة التنةةم ف: الصيدن:لتن ة  ائستع اض األق ان الخا ج:  (د )
 ]لالستعراض[ 2019ت الصيدن: لعام االتن ة  الئسيني عن يتالج نأا  عمةة (ه )

 ]لالستعراض[ (EB 2019/127/R.15) تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق - 6

 ]لالستعراض[ اإلدارة تقييم وتدابيرتوصيات ال تنفيذس الصندوق عن وضع تقرير رئي - 7

 المسائل التشغيلية - 8

 ]لالستعراض[ العمةةاتعن إطا  لةتغذةة ال اجعة من أصحاب المصةحة  (أ )

]لالستعراض[     ب امج الف ص االئست اتةجةة النط ةة (ب )

 ب امج الف ص االئست اتةجةة النط ةةب الخاصةالمجةس التيفةذي مران ة  يتالج تن ة  عن

 آئسةا نالمحةط الهادي (1)

 فةةت يام

 ا نأن نبانرمال أف ةنةالر : األديى    (2)

  طاجةكئستان
 أف ةنةا الغ بةة نالنئسطى (3)

  الكامة نن (أ )
  جمهن ةة الكنيغن الدةمن اطةة (ب )

 ]للعلم[ 2019تن ة  عن الزةا ة النط ةة لةمجةس التيفةذي لعام     (ج )

 [للموافقة]     التيفةذي لةيظ  فةهامنت حات المر نعات/الب امج المع نضة عةى المجةس  (د )

 آئسةا نالمحةط الهادي  (1)

 مر نع تحنةل المر نعات الصغ ى ال ةفةة بيغالدةش  (أ )
 األصنل المئستدامة لألئسنا: الز اعةة ناألعمال نالتجا ةمر نع كمبندةا   (ب )

تنئسةع يطا: التكينلنجةات الز اعةة لصالح المزا عةن ًاصحاب مر نع الهيد  
 الحةازات الصغة ة

 إيدنيةئسةا  مر نع اإليتاجةة الز اعةة ناألئسنا: ف: الم تفعات  (ج )

 أف ةنةا الر قةة نالجينبةة (2)

  أيغنال  ب يامج تعزةز صمند أصحاب الحةازات الصغة ة (أ )

  إاةنبةا  مر نع صمند ئسبل العةش ف: األ اض: الميخفضة (ب )

  منزامبة:  مر نع الت نةج لت بةة األحةاء المالةة عةى يطا: صغة  (ج )

 األديى نرمال أف ةنةا نأن نباالر :  (3)
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 ئسبل العةشن ب يامج المنا د الطبةعةة المئستدامة الئسندان  
 أف ةنةا الغ بةة نالنئسطى (4)

  فت ة المر نعتمدةد  –بن كةيا فائسن  مر نع دعم تعزةز ئسالئسل النةمة الز اعةة  (أ )

 – ب يامج ترجةع المر نعات الز اعةة ال عنةة لةرباب -الكامة نن  مذك ة ال لةس  (ب )
 تمدةد لةحد األقصى لةتنقةع عةى تعدةل اتفاقةة التمنةل

عادة تيرةطأصحاب الحةازات الصغة ة  تحنةل ز اعةلةب ةا  مر نع  (ج ) األعمال  نا 
 الز اعةة 

 تعزةز صمند المجتمعات ال ةفةة ألغ اض األمن الغذال: نالتغذني  مر نعاليةج    (د )

 ربابدعم بزنغ  ّناد األعمال ال ةفةةن ال مر نع الئسيغال  (ه )

 ]للعلم[محاداة مع  ؤئساء الم اكز اإلقةةمةة  -أصنات من المةدان (ه )

 
 المسائل المالية  - 9

 ]لالستعراض[  لةس لجية م اجعة الحئسابات اتن ة      (أ )

  الاالث نالخمئسنن بعد المالةاجتماع لجية م اجعة الحئسابات  (1)

  اجتماع لجية م اجعة الحئسابات ال ابع نالخمئسنن بعد المالة (2)
 [ستعراض]لال الند ة عةى تحمل الدةنن تحدةث عن إطا  (ب )

 [مقيد] ]لالستعراض[ إطا  كفاةة  أس المال  (ج )

 ]للموافقة[  الداخةةة ف: الصيدن:الضنابط إطا   (د )

  مسائل التسيير - 11

 ]للموافقة[ مجةس المحافظةن (أ )

 ]للموافقة[ االاة ناأل بعةن لمجةس المحافظةنمئسندة جدنل األعمال المؤقت لةدن ة ال (1)

 ]للموافقة[إيراء هةلة المران ات الخاصة بالتجدةد الااي: عر  لمنا د الصيدن:  (2)

 [للعلم] اآلل:لةتصنةت تحدةث عن مئسندة منت ح ليظام  (3)

 ]لالستعراض[ تقرير مرحلي - 11

تحدةث برأن يهج الصيدن: ف: التط : الئست اتةجةة األمم تن ة  عن مران ة المجةس التيفةذي حنل 
 التح ش الجيئس: ناالئستغالل ناالعتداء الجيئسةةن نالتصدي لها حاالت المتحدة لميع 

 مسائل أخرى  - 12



EB 2019/127/R.1/Rev.3 

4 

لةتيمةة  الدنل: ايتخاب مماةةن لمجةس المحافظةن ف: لجية المعارات التناعدةة لمنظف: الصيدن: (أ )
 ]للموافقة[ الز اعةة

 ]للموافقة[ ةة م اقبضعطةب ن  (ب )

 ]للموافقة[ مؤئسئسة بةل نمةةةيدا غةتس نبنل أمنال تكمةةةة من منت ح ل (ج )

 ]للموافقة[قبنل أمنال تكمةةةة من حكنمة أئست الةا  (د )

 الوثائق المعروضة للعلم ]للعلم[ -ثانيا 
   2019تن ة  عن حافظة ائستاما ات الصيدن: لةفصةةن األنل نالااي: من عام       - 13

 مذكرات إعالمية   -ثالثا
 2018عام ف:  نالمئستخدمةئستةمة، نالمةتزم بها، ائستع اض لألمنال التكمةةةة الم (1)
 تن ة  عن نقالع المعتكف الخامس لةمجةس التيفةذي ف: الصيدن: (2)
 2019أئسعا  الفالدة المطبنة ف: الصيدن: ف: الفصةةن الااي: نالاالث من عام  (3)
ئسةني لالئستاما  اآل المص فمنت ح لمذك ة تفاهم مع  عةى يتالج تصنةت المجةس التيفةذي بالم ائسةة (4)

 التحتةة البيىف: 
 ال ةف: لالقتصادالكن ي  المعهدمذك ة تفاهم مع  (5)
 مذك ة تفاهم مع المص ف اآلئسةني لالئستاما  ف: البيةة التحتةة  (6)

 المعلومات الموفرة بموجب نهج المواءمة مع الغرض -رابعا
 تن ة  عن نضع المتأخ ات من مدفنعات ئسداد أصنل الن نض نفنالدها ن ئسنم خدمتها 

 تن ة  عن نضع مئساهمات التجدةد الحادي عر  لمنا د الصيدن: 
 تن ة  عن األيرطة العالمةة ناإلقةةمةة نالنط ةة المزمعة

 1،2قالمة تنا ة  الم اجعة الداخةةة

                                                      

" ةتم إبالغ 3)هـ( الحارةة 1-4( الفن ة EB 2018/123/R.21/Rev.1كما هن نا د ف: تينةح مةاا: مكتب الم اجعة ناإلر اف ف: الصيدن: ) 1
أعضاء لجية م اجعة الحئسابات نمماة: الدنل األعضاء ف: الصيدن: بتنا ة  الم اجعة الداخةةة الصاد ة حدةاا قبل ايعناد اجتماعات 

 الحئسابات".لجية م اجعة 
 نالخمئسةن بعد المالة عةى الميصة التفاعةةة لةدنل األعضاء. ال ابع لجية م اجعة الحئساباتاجتماع ة عةى صفحة متاح 2


