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 2019 كانون األول/ديسمبر 10، الثالثاء

البند من جدول 
 األعمال

 مساء   6.00 – ظهرا   2.00
 مساء   4.45 - 4.30 :استراحة قهوة
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 مسائل التسيير
 (دقيقة 15) ]للموافقة[( EB 2019/128/R.49 + Add.1الثاني عشر لموارد الصندوق ) إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد)ب( 

 التقارير المرحلية
 دقيقة( 30) ]لالستعراض[ (EB 2019/128/R.51) تحديث بشأن نهج الصندوق في التطرق الستراتيجية األمم المتحدة لمنع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها ( أ)

 1المسائل المالية
 )ساعة( ]للموافقة[ (EB 2019/128/R.44إصالح إطار القدرة على تحمل الديون ) (ي )

 )تكملة( التقارير المؤسسية
 السياسات واالستراتيجيات (ب )

 (دقيقة 45) ]للموافقة[( EB/2019/128/R.5استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية ) (1)
 (دقيقة 45) ]لالستعراض[( EB 2019/128/R.6المتكامل لتنفيذ النهج التحولية للقضايا المعّممة )المناخ والبيئة، والتمايز بين الجنسين، والتغذية، والشباب( )اإلطار  (2)

 (دقيقة 45]لالستعراض[ )( EB 2019/128/R.7األنشطة االقتصادية لألشخاص الذين يعانون من إعاقات في المناطق الريفية: دالئل وفرص جديدة النخراط الصندوق ) (ج )
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 لخامس والخمسين بعد المائة.سوف يتشاطر رئيس لجنة مراجعة الحسابات تقريره عن مداوالت اللجنة بالتزامن مع النظر في البنود التي استعرضتها اللجنة في اجتماعها ا 
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 2019 كانون األول/ديسمبر 11، األربعاء
البند من جدول 

 األعمال
 ظهرا   1.00 – صباحا   9.00

 صباحا   11.15- 11.00 :استراحة قهوة

 )تكملة( التقارير المؤسسية 4
وخطته  2020، وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 2020برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام  ( أ)

 ]لالستعراض[ )ساعة واحدة(( EB 2019/128/R.4+ ) ]للموافقة[( EB 2019/128/R.3) 2022-2021اإلشارية للفترة 
 التقييم 6
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 دقيقة( 15) [للعلم]( EB 2019/128/R.10المائة )تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها السابعة بعد  (أ )
 )ساعة واحدة( ]لالستعراض[ (EB 2019/128/R.11 + Add.1خطة العمل الخاصة بمتابعة استعراض األقران الخارجي لوظيفة التقييم في الصندوق ) (ب )

 المسائل التشغيلية
 )ساعة واحدة( ]للموافقة[( EB 2019/128/R.13إطار للتغذية الراجعة من أصحاب المصلحة حول المسائل التشغيلية ) (أ )
 دقيقة( 45) ]لالستعراض[برامج الفرص االستراتيجية القطرية  (ب )

 تقرير عن نتائج مشاورة المجلس التنفيذي الخاصة ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية التالية:
 أفريقيا الغربية والوسطى (1)

 (EB 2019/128/R.14جمهورية أفريقيا الوسطى ) (أ )
 (EB 2019/128/R.15 + Add.1) الكونغو (ب )
 (EB 2019/128/R.16 + Add.1غانا ) (ج )
 (EB 2019/128/R.17ليبريا ) (د )

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (2)
 (EB 2019/128/R.18 + Add.1ليسوتو ))ب( 

 :]لالستعراض[)ج( تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية 6+  تقرير ينظر فيه المجلس أثناء الدورة
 الشرقية والجنوبية أفريقيا (3)

 (EB 2019/128/R.19 + Add.1 + EB 2019/128/R.12كينيا ) ( أ)
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 2019 كانون األول/ديسمبر 11، األربعاء
البند من جدول 

 األعمال
 مساء   6.00 – ظهرا   2.00

 مساء   4.45- 4.30 :استراحة قهوة

 المسائل التشغيلية )تكملة( 7
 )ساعة واحدة( ]للموافقة[مقترحات المشروعات/البرامج المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها  (ج )

 :]لالستعراض[ (EB 2019/128/R.57تقرير عن نتائج مشاورة المجلس التنفيذي بشأن المقترحات التالية )
 آسيا والمحيط الهادي (1)

 (EB 2019/128/R.20أركانداب )التنمية المتكاملة لموارد المياه في  مشروعأفغانستان:  (أ )
 (EB 2019/128/R.22 + Add.1 + Sup.1إندونيسيا: مشروع اإلنتاجية الزراعية في المرتفعات واألسواق ) (ب )
 (EB 2019/128/R.24 + Add.1 + Sup.1سري النكا: مشروع األعمال الزراعية وصمود أصحاب الحيازات الصغيرة ) (ج )

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (2)
 (EB 2019/128/R.25 + Add.1 + Add.2 + Sup.1تحويل الزراعة من خالل التنويع وريادة األعمال )مالوي:  (أ )
 (EB 2019/128/R.26 + Add.1 + Sup.1الشمولية )قيمة األغذية الزراعية موزامبيق: برنامج تنمية سالسل  (ب )
 (EB 2019/128/R.27أوغندا: المشروع الوطني للبذور الزيتية ) (ج )

 ال أفريقيا وأوروباالشرق األدنى وشم (3)
 (EB 2019/128/R.29 + Add.1 + Sup.1في صعيد مصر ) برنامج التحول المستدام للمرونة الزراعيةمصر:  ( ب)
 أفريقيا الغربية والوسطى (4)

 (EB 2019/128/R.31 + Add.1 + Sup.1المرحلة الثانية ) - الزراعيةالكاميرون: مشروع دعم تنمية سالسل القيمة  (أ )
 (EB 2019/128/R.32 + Add.1 + Sup.1الديمقراطية: مشروع دعم التنمية الريفية الشمولية والصامدة )جمهورية الكونغو  (ب )
 (EB 2019/128/R.33صمود المنظمات ألغراض الزراعة التحولية ألصحاب الحيازات الصغيرة ) مشروعغامبيا:   (ج )
 (EB 2019/128/R.34 + Add.1 + Sup.1والصمود في وجه تغّير المناخ ) بيساو: مشروع تنويع الزراعة األسرية واألسواق المتكاملة والتغذية-غينيا (د )
 (EB 2019/128/R.35نيجيريا: مذكرة رئيس الصندوق: برنامج تنمية سالسل القيمة ) (ه )

 تقارير ينظر فيها المجلس أثناء الدورة:
 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا (3)

 (EB 2019/128/R.28تمديد الحد األقصى للتوقيع على اتفاقية التمويل ) –المشروعات الريفية والتنمية الزراعية البوسنة والهرسك: مذكرة رئيس الصندوق: مشروع  (أ )
 (EB 2019/128/R.30 + Sup.1تمويل إضافي ) - تنويع وتحديث الزراعةأوزبكستان: مذكرة رئيس الصندوق: مشروع  (ج )
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 دقيقة( 45) 

 دقيقة( 45ساعة و) 

 أمريكا الالتينية والكاريبي (5)
المقرر  تمديد الموعد األقصى للتوقيع على اتفاقية التمويل - مشروع التنمية الريفية المستدامة في مناطق زونا داماتا وأجريستا في والية بيرنامبوكو :الصندوقمذكرة رئيس البرازيل:  ( أ)

ق زونا داماتا وأجريستا في والية بيرنامبوكو إلى والية بيرنامبوكو في الجمهورية االتحادية البرازيلية من أجل مشروع التنمية الريفية المستدامة في مناطتقديمه 
(EB 2019/128/R.58) 

5 

 

8 

 )ساعة واحدة( ]لالستعراض[إدارة المخاطر المؤسسية 
 (EB 2019/128/R.8تحديث بشأن إدارة المخاطر المؤسسية ) ( أ)
 (EB 2019/128/R.9تقرير مرحلي عن لوحة المخاطر المؤسسية في الصندوق ) ( ب)

 2)تكملة( المسائل المالية
 دقيقة( 15) ]للموافقة[  (EB 2019/128/R.37)الموارد المتاحة لعقد االلتزامات (ب )
  [لالستعراض] االستعراض السنوي لإلطار المفاهيمي لإلبالغ المالي ومراجعة الحسابات في المشروعات التي يمولها الصندوق (ج )
  ]للموافقة[ (EB 2019/128/R.40التوجيهية للتوريد في مشروعات الصندوق )تعديل المبادئ  (و )
 ]للموافقة[  (EB 2019/128/R.38 + Add.1 + Add.2)بيان سياسة االستثمار في الصندوق (د )
  [لالستعراض] (EB 2019/128/R.46) نهج إلطار إدارة األصول والخصوم (ل )
 [لالستعراض] (EB 2019/128/R.47التوجيهية ) نهج لسياسة السيولة في الصندوق: القواعد والمبادئ (م )
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 .(EB 2019/128/R.36) بالتزامن مع النظر في البنود التي استعرضتها اللجنة في اجتماعها الخامس والخمسين بعد المائةسوف يتشاطر رئيس لجنة مراجعة الحسابات تقريره عن مداوالت اللجنة  
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 2019 كانون األول/ديسمبر 12، الخميس
البند من جدول 

 األعمال
 ظهرا   1.00 –صباحا   9.00

 صباحا   11.15- 11.00 :استراحة قهوة

 (تكملةالمسائل المالية ) 8
 دقيقة( 45) [ ]للموافقة[مقّيد] (EB 2019/128/R.42)من كندا  قرض بموجب إطار االقتراض السيادي ح( (
 دقيقة( 45) [للتأكيد]  (EB 2019/128/R.39 + Add.1)2020خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام  (ه )
 دقيقة( 30) [للموافقة]  (EB 2019/128/R.41 + Add.1 + Rev.1)سياسة مكافحة غسل األموال والتصدي لتمويل اإلرهاب (ز )
 )ساعة واحدة( [ ]للموافقة[مقّيد] (EB 2019/128/R.43)سياسة كفاية رأس المال  (ح )
 )ساعة واحدة( [للموافقة] [مقّيد]  (EB 2019/128/R.45 + Add.1)مقترح للحصول على تصنيف ائتماني للصندوق (ك )

  

 
البند من جدول 

 األعمال
 مساء   6.00 – ظهرا   2.00

 مساء   4.45- 4.30 :استراحة قهوة
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 مسائل التسيير
 دقيقة( 30) [للموافقة] (EB 2019/128/R.56) مقترح لنظام تصويت آليتحديث عن  )د(
 دقيقة( 15) ]للموافقة[ (EB 2019/128/R.48) 2021التواريخ المقترحة لدورات المجلس التنفيذي في عام  (أ )
 دقيقة( 15) ]للموافقة[( EB 2019/128/R.50) لجنة مخصصات رئيس الصندوقإنشاء  (ج )

 )تكملة( المرحليةالتقارير 
 دقيقة( 30) تقرير عن نتائج مشاورة المجلس التنفيذي الخاصة بالتقرير التالي: ( ب)

 [للموافقة] (EB 2019/128/R.52/Add.1)+  [للعلم] (EB 2019/128/R.52قرير مرحلي بشأن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها )ت
 مسائل أخرى

 دقيقة( 30) ]للموافقة[( EB 2019/128/R.53أمانة االئتالف الدولي المعني باألراضي )تجديد اتفاقية استضافة  ( أ)
 


