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 بعد المائة للمجلس التنفيذي الثالثونالدورة 

 2020سبتمبر/أيلول  11-8 جدول أعمال الدورة

 

 2020سبتمبر/أيلول  8الثالثاء، 

بنود جدول 

 األعمال
13.00 – 17.00  

1 

2 

3 
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 (دقيقة 15)افتتاح الدورة 

 (دقيقة 15) ]للموافقة[ (EB 2020/130/R.1/Rev.2)اعتماد جدول االعمال 

 (ودقيقة 45ساعة و) ]لالستعراض[ (EB 2020/130/R.2 + Add.1) االستراتيجية مع رئيس الصندوقالمناقشة 

  التقارير المؤسسية

 السياسات واالستراتيجيات

 دقيقة( 30) ]لالستعراض[( EB 2020/130/R.4تحديث عن نهج الصندوق في التطرق الستراتيجية األمم المتحدة لمنع أعمال التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها ) (2)

 التقارير المرحلية  

 دقيقة( 15ساعة و) [لالستعراض]( EB 2020/130/R.39/Rev.1خطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا: تنفيذ استثمار موجه في قدرات الصندوق ))أ( 

 

 2020سبتمبر/أيلول  9 ،األربعاء

بنود جدول 

 األعمال
13.00 – 17.00  

4 
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8 

 

 (متابعة) التقارير المؤسسية

 السياسات واالستراتيجيات

، واالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق 2021االستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام ( 1)

 (ساعتان) ]لالستعراض[( EB 2020/130/R.3. )2023-2022وخطته اإلشارية للفترة  2021المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

 التقييم

( EB 2020/130/R.10 + Add.1) 2020لعام تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق +  ]لالستعراض[( EB 2020/130/R.9 + Add.1) 2020التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  6)ج( +

 )ساعة ونصف( ]لالستعراض[

 المسائل التشغيلية 

 دقيقة( 30) ]لالستعراض[( EB 2020/130/R.14 + Add.1 + Add.2) 19-تقرير عن حالة تنفيذ مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف واستجابة الصندوق التشغيلية األوسع نطاقا لجائحة كوفيد)ج( 

 

  



EB 2020/130/R.1/Rev.2/Add.1/Rev.3 

 بعد المائة للمجلس التنفيذي الثالثونالدورة 

 2020سبتمبر/أيلول  11-8 جدول أعمال الدورة

 

 2020 سبتمبر/أيلول 10 ،الخميس

بنود جدول 

 األعمال
13.00– 17.00  

9 

 

 

 

 

 المسائل المالية 

 )ساعة( ]لالستعراض[( EB 2020/129/R.31) إطار االقتراض المتكامل( ب)

  ()ساعة ]لالستعراض[( EB 2020/130/R.32 + Corr.1) سياسة السيولة الجديدة( ج)

 دقيقة( 45) ]لالستعراض[( EB 2020/130/R.33تقرير كفاية رأس المال ))د( 

 )جلسة مغلقة( )ساعة( [للموافقة]( EB 2020/130/R.48) التصنيف االئتماني للصندوقتحديث بشأن عملية ( ح)

 

 2020 سبتمبر/أيلول 11 ،الجمعة

بنود جدول 

 األعمال
13.00– 17.00  

8 

 

5 

 

9 
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 المسائل التشغيلية

 (ساعة) []للموافقة( EB 2020/130/R.13 + Add.1برنامج الصمود الريفي ))ب( 

 )متابعة( التقييم

 )ساعة( ]لالستعراض[( EB 2020/130/R.8 + Add.1التقييم المؤسسي لدعم الصندوق لالبتكارات من أجل زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة الشاملة والمستدامة ))ب( 

 المسائل المالية )متابعة(

ل ( ط)  دقيقة( 45) ]للموافقة[( EB 2020/130/R.34 + Corr.1والسداد المبكر الطوعي )إطار السداد المعجَّ

 مسائل أخرى

 )ساعة( [لالستعراض] إصالح األمم المتحدة واتفاق التمويل)ه( 

 

 


