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 دورة افتراضية – جدول األعمال

 الدورة أثناء فيها للنظر بنود - أولا 

  افتتاح الدورة - 1

 اعتماد جدول األعمال - 2

 مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف - غذائيةإلى أزمة  19-تفادي تحول أزمة كوفيد - 3

 التقارير المؤسسية - 4

 السياسات واالستراتيجيات

 ]للموافقة[االستثمار الموجه لبناء القدرات تنفيذ خطة عمل  (1)

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

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

 المسائل التشغيلية - 7

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

 ]للموافقة[

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

 [جلسة مغلقة]الصندوق الرأسمالي لألعمال الزراعية في  الستثمارمقترح ل (2)

 المسائل المالية - 8

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

 ]لالستعراض[ تقرير 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[ وغيرها من المبادرات الجديدة

 مسائل أخرى - 11

 تحديث شفوي عن المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق (د)
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ا   دول األعضاء في الصندوقالتفاعلية لللمنصة اللتعليق 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[ سياسة تمويل المنح المعدّلة (2)

 إدارة المخاطر المؤسسية ]لالستعراض[ - 5

  تحديث عن إدارة المخاطر المؤسسية (أ)

 لوحة المخاطر المؤسسية في الصندوق  (ب)

 التقييم - 6

 للعلم[] الثامنة بعد المائة دورتهاتقرير رئيس لجنة التقييم عن  (أ)

 ]لالستعراض[ تقييمات البرامج القطرية واالستراتيجيات القطرية (ب)

  المكسيك (1)

  سيراليون (2)

 المسائل التشغيلية - 7

 ]لالستعراض[برامج الفرص االستراتيجية القطرية  (ب)

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (1)

  إريتريا (أ)

 أمريكا الالتينية والكاريبي  (2)

  المكسيك (أ)

 أفريقيا الغربية والوسطى (3)

 سيراليون  (أ)

 المسائل المالية - 8

 ]لالستعراض[دراسة مبدئية عن جدوى إقراض الكيانات دون الوطنية  (ج)

 التقارير المرحلية  - 10

 ]لالستعراض[ 2019التقرير المرحلي السنوي لعام  -خطة عمل زيادة الشفافية لمساءلة أعظم  (أ)
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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.النظام الداخلي للمجلس التنفيذيمن  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)

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

 المسائل المالية - 8

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

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

 ]للموافقة[سائل التسيير م - 9

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

  2021الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي في الصندوق لعام  تواريخ (ب)

 سائل أخرىم  - 11

 [للموافقة]مذكرة تفاهم مع معهد قانون الغذاء العالمي  (ج)

ا   ]للعلم[الوثائق المعروضة للعلم  - رابعا

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

 .التالي الرابطالمنصة التفاعلية للدول األعضاء في الصندوق على 

 

                                                      

  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  بأية وسيلة اتصال سريعة، مقترحا  الرئيس كل عضو وكل مناوب، 

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"ء المناوبين اإلدالء بأصواتهم والمناوبين بها. ويجوز لألعضاء واألعضا

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

ند عدم وصول رد من أحد األعضاء يؤخذ بصوت العضو المناوب. ويكون وإنما يعني عدم مشاركة العضو في إجراءات التصويت، وع

 .إذا ما وصلت ردود من أعضاء لهم ما ال يقل عن ثلثي مجموع عدد األصوات في المجلس التنفيذي التصويت صحيحا  
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