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والعشرين بعد المائة للمجلس  اسعةتالجدول األعمال المؤقت للدورة 

 دورة افتراضية – التنفيذي

 الدول األعضاء في المجلس التنفيذيمعلومات للسادة ممثلي 

، ستعقد الدورة التاسعة والعشرين 19-بما يتفق مع اإلجراءات االحترازية التي يتم اتخاذها استجابة لوباء كوفيد -1

أبريل/نيسان حتى يوم  20 اإلثنينبعد المائة للمجلس التنفيذي افتراضيا. وستعقد الدورة من يوم 

كل يوم من  منبعد الظهر  4.30وحتى الساعة  ظهرا   1.30من الساعة ، 2020 نيسان/أبريل 22 األربعاء

 هذه األيام.

للنظر فيها أثناء ، بنود وبهدف تبسيط االجتماع، تم تنظيم بنود جدول األعمال في المجموعات التالية: أوال   -2

، بنود للمصادقة ثالثا  ؛ المنصة التفاعلية للدول األعضاء في الصندوق، بنود للتعليق عليها على الدورة؛ ثانيا  

 عليها من خالل التصويت بالمراسلة.

على السادة ممثلي الدول األعضاء، ستوضع إلى جانب كل بند من بنود جدول األعمال إحدى العبارات  وتيسيرا   -3

 التالية لإلشارة إلى اإلجراء الواجب على المجلس اتخاذه:

 للموافقة؛ لالستعراض؛ للعلم؛ للتأكيد

 وثائق  للعلم

التالي، وستناقش هذه الوثائق خالل دورة المجلس فقط  الرابطيمكن استعراض الوثائق المعروضة للعلم على  -4

في حال ارتأت إدارة الصندوق ضرورة ذلك، أو ورد طلب محدد بهذا الخصوص من أحد أعضاء المجلس. 

 حد أقصى.كل هذا الطلب كتابة  إلى مكتب سكرتير الصندوق، قبل أسبوع من انعقاد الدورة ويتوجب إرسال مث

 برنامج عمل الدورة

ال تعكس أرقام بنود جدول األعمال بالضرورة الترتيب الذي ستناقش فيه الوثائق. وسيتم عرض برنامج عمل  -5

ة للدول األعضاء في الصندوق قبل الدورة على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت وعلى المنصة التفاعلي

 انعقادها، متضمنا  توقيت وترتيب المناقشات.

 .على البنود التي ستناقش أثناءها ويقتصر برنامج عمل الدورة فقط -6
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 دورة افتراضية – المؤقت جدول األعمال

 الدورة أثناء فيها للنظر بنود - أولا 

 19-وتحديث عن كوفيد افتتاح الدورة - 1

 ]للموافقة[( EB 2020/129/R.1/Rev.1) اعتماد جدول األعمال - 2

 التقارير المؤسسية - 4

 السياسات واالستراتيجيات

 ]للموافقة[( EB 2020/129/R.3/Rev.1الموجه لبناء القدرات )االستثمار تنفيذ خطة عمل  (1)

نهج الصندوق في التطرق الستراتيجية األمم المتحدة لمنع أعمال التحرش الجنسي تحديث عن  (2)

 2021-2020واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها: خطة العمل لعام 

(EB 2020/129/R.5 )]لالستعراض[ 

 المسائل التشغيلية - 7

 حساب أمانة للقطاع الخاصنشاء إطار لعمليات الصندوق مع القطاع الخاص غير السيادي وإ (أ)

(EB 2020/129/R.11 + Add.1 )]للموافقة[ 

 ]للموافقة[مقترحات المشروعات/البرامج والمنح المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها  (ج)

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا (2)

برنامج إحياء سبل المعيشة الزراعية الجمهورية العربية السورية:  (أ)

(EB 2020/129/R.19 + Corr.1) 

 الصندوق الرأسمالي لألعمال الزراعية في  الستثمارمقترح ل (3)

(EB 2020/129/R.20 + Add.1 + Add.2 )[جلسة مغلقة] 

 المسائل المالية - 8

 والخمسين بعد المائة السادس اجتماعهاقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن ت (أ)

(EB 2020/129/R.21) ]لالستعراض[ 

 ]لالستعراض[ (EB 2020/129/R.24تقرير كفاية رأس المال ) (د)

 [جلسة مغلقة]]لالستعراض[ تحديث شفهي عن عملية التصنيف االئتماني  (ه)

المنح في الصندوق لتنفيذ استراتيجية االنخراط مع القطاع الخاص  بموجب برنامج مواردالاستخدام  (ز)

 ]للموافقة[( EB 2020/129/R.26 + Add.1) الجديدةوغيرها من المبادرات 

 مسائل أخرى - 11

 تحديث شفوي عن المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق (د)

  



EB 2020/129/R.1/Rev.1 

3 

ا   دول األعضاء في الصندوقلمنصة التفاعلية للاللتعليق عليها على  بنود - ثانيا

في يجوز لممثلي الدول األعضاء في الصندوق عرض تعليقاتهم من خالل المنصة التفاعلية للدول األعضاء 

 .الصندوق

 التقارير المؤسسية - 4

 السياسات واالستراتيجيات

 ]لالستعراض[( EB 2020/129/R.4) تمويل المنح المعدّلةياسة س (2)

 المؤسسية ]لالستعراض[إدارة المخاطر  - 5

 (EB 2020/129/R.6) تحديث عن إدارة المخاطر المؤسسية (أ)

 (EB 2020/129/R.7لوحة المخاطر المؤسسية في الصندوق ) (ب)

 التقييم - 6

 للعلم[]( EB 2020/129/R.8)الثامنة بعد المائة  دورتهاتقرير رئيس لجنة التقييم عن  (أ)

 ]لالستعراض[ القطريةتقييمات البرامج القطرية واالستراتيجيات  (ب)

 (EB 2020/129/R.9) المكسيك (1)

 (EB 2020/129/R.10) سيراليون (2)

 المسائل التشغيلية - 7

 ]لالستعراض[برامج الفرص االستراتيجية القطرية  (ب)

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (1)

 (EB 2020/129/R.12) إريتريا (أ)

 أمريكا الالتينية والكاريبي  (2)

 (EB 2020/129/R.13 + Add.1) المكسيك (أ)

 أفريقيا الغربية والوسطى (3)

 (EB 2020/129/R.14 + Add.1)سيراليون  (أ)

 المسائل المالية - 8

 (EB 2020/129/R.23 + Add.1)دراسة مبدئية عن جدوى إقراض الكيانات دون الوطنية  (ج)

 ]لالستعراض[

 التقارير المرحلية  - 10

 2019التقرير المرحلي السنوي لعام  -خطة عمل زيادة الشفافية لمساءلة أعظم  (أ)

(EB 2020/129/R.30 )]لالستعراض[ 
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ا   من خالل التصويت بالمراسلة عليها البنود للمصادقة – ثالثا

بالنسبة للبنود التالية، سيتم إرسال اتصال للتصويت بالمراسلة لكل دولة من الدول األعضاء يضم اإلجراء المقترح مع 

 1.التنفيذي النظام الداخلي للمجلسمن  23طلب لكل دولة  بالتصويت عليه، كما هو وارد في البند 

 المسائل التشغيلية - 7

 ]للموافقة[المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها والمنح قترحات المشروعات/البرامج م (ج)

 آسيا والمحيط الهادي (1)

مشروع عروض إعادة اإلنعاش الريفي في محافظة يونان  -الصين  (أ)

(EB 2020/129/R.16) 

األحياء المائية في بيهار ة يمشروع تحسين الثروة الحيوانية وترب -الهند  (ب)

(EB 2020/129/R.17) 

المرحلة الثانية  -السبيال -مشروع دعم سبل العيش في غوادار -باكستان  (ج)

(EB 2020/129/R.18) 

 المسائل المالية - 8

  2019ديسمبر/كانون األول  31دة للصندوق بتاريخ القوائم المالية الموحّ  (ب)

(EB 2020/129/R.22 + Add.1 + Add.2) ]للموافقة[ 

 2020األربعين من مساهمات الدول األعضاء لعام الحادي واحتياجات السحب  (و)

(EB 2020/129/R.25 + Add.1 )]للموافقة[ 

 ]للموافقة[سائل التسيير م - 9

 أثناء النظر في مقترحات المشروعات والبرامج والمنححضور المراقبين لدورات المجلس التنفيذي  (أ)

(EB 2020/129/R.27 ) 

 (EB 2020/129/R.28) 2021الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي في الصندوق لعام  تواريخ (ب)

 سائل أخرىم  - 11

 [للموافقة] (EB 2020/129/R.33)مذكرة تفاهم مع معهد قانون الغذاء العالمي  (ج)

                                                      

  التصويت بالمراسلة 1

غ عندما يتعين على المجلس اتخاذ إجراء مما ال يجب تأجيله إلى حين انعقاد دورته التالية ولكنه ال يستدعي الدعوة إلى عقد دورة له، يبل

بشأنه، مع طلب لكل عضو بالتصويت  مقترحيتضمن اإلجراء المقدم  عضو وكل مناوب، بأية وسيلة اتصال سريعة، مقترحا  الرئيس كل 

جميع األعضاء  ، ويشعروعند انتهاء هذه الفترة يسجل الرئيس النتائج ،عليه. ويتم اإلدالء باألصوات خالل فترة زمنية معقولة يحددها الرئيس

بتقديم رد كتابي عن  عن التصويت" ممتنع"أو  "ال"أو  "بنعم"لألعضاء واألعضاء المناوبين اإلدالء بأصواتهم والمناوبين بها. ويجوز 

طريق الفاكس أو التلكس أو بالبريد. وال يعني عدم وصول رد كتابي بحلول الموعد المحدد من قبل رئيس الصندوق االمتناع عن التصويت 

ءات التصويت، وعند عدم وصول رد من أحد األعضاء يؤخذ بصوت العضو المناوب. ويكون وإنما يعني عدم مشاركة العضو في إجرا

 .إذا ما وصلت ردود من أعضاء لهم ما ال يقل عن ثلثي مجموع عدد األصوات في المجلس التنفيذي التصويت صحيحا  
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ا   الوثائق المعروضة للعلم ]للعلم[ - رابعا

مة مع الغرض، على ءرة بموجب نهج المواالمعلومات الموفّ سيتم نشر الوثائق اإلضافية المعروضة للعلم، بما في ذلك 

 .التالي الرابطالمنصة التفاعلية للدول األعضاء في الصندوق على 
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