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 دورة – التنفيذي للمجلس المائة بعد والثالثين الحادية لدورةا أعمال جدول

 افتراضية

 التنفيذي المجلس في األعضاء الدول ممثلي للسادة معلومات

 ،األول أكتوبر/تشرين 15 بتاريخ األعضاء للدول التفاعلية المنصة في نُشرت التي رسالةال في جاء لما وفقا   -1

 23 يوم أولهما يعقد: اجتماعين في التنفيذي للمجلس بعد المائة والثالثين الحادية الدورة تنظيم سيجري

 .2020 األول كانون/ديسمبر 9 يوم حتى األول ديسمبر/كانون 7 يوم من الثاني ويعقد ،الثاني تشرين/نوفمبر

 .لالجتماعين المؤقت األعمال جدول الوثيقة هذه في ويرد

 الثاني نوفمبر/تشرين اجتماعا سيُعقد ،19-كوفيد لجائحة االستجابة إطار في المتخذة التدابير مع وتماشيا   -2

 كل من أوروبا( وسط )بتوقيت مساء 5 الساعة حتى الظهر بعد 1 الساعة من افتراضيا   األول وديسمبر/كانون

 .االجتماعين أيام من يوم

 : التالية المجموعات في باأللوان األعمال جدول بنود عرض يجري االجتماع، تبسيط أجل ومن -3

 الدورة أثناء فيها للنظر بنود - أوال  

 اإلنترنت على عليها للتعليق بنود - ثانيا  

 ةبالمراسل التصويت خالل من التخاذ إجراءات بشأنها بنود - ثالثا  

 للعلم اإلنترنت على منشورة بنود - رابعا  

 العبارات إحدى األعمال جدول بنود من بند كل جانب إلى ستوضع األعضاء، الدول ممثلي السادة على وتيسيرا   -4

 :اتخاذه المجلس على الواجب اإلجراء إلى لإلشارة التالية

 ]للتأكيد[ ]للعلم[؛ ]لالستعراض[؛ ]للموافقة[؛

 للعلم وثائق

 إدارة ارتأت حال في فقط الدورة خالل وستُناقش التالي، الرابط على للعلم المعروضة الوثائق استعراض يمكن -5

 إرسال وينبغي .التنفيذي المجلسفي  عضاءممثلي الدول األ أحد طلب على بناء أو ذلك، ضرورة الصندوق

 أقصى. كحد الدورة انعقاد من أسبوع قبل الصندوق، سكرتير مكتب إلى كتابة   الطلب هذا مثل

 الدورة عمل برنامج

 عمل برنامج عرض وسيتم الوثائق. فيه ستناقش الذي الترتيب بالضرورة األعمال جدول بنود أرقام تعكس ال -6

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

 المناقشات. وترتيب توقيت متضمنا   انعقادها،

 .االجتماعين خالل ستناقش التي البنود على الدورة عمل برنامج يقتصرسو
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 نوفمبر/تشرين 23) المائة بعد والثالثون الحادية الدورة – األعمال جدول

 (2020 الثاني

 استعراضهاو عليها، للموافقة بنود - أوال

 الدورة افتتاح - 1

 ]للموافقة[ (EB 2020/131/R.1/Rev.1) األعمال جدول اعتماد - 2

 ]لالستعراض[ المؤسسية التقارير - 3

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

 (EB 2020/131/R.2) لها والتصدي الجنسيين واالعتداء واالستغالل

 التمييز أشكالو لعنصريةخطاب الكراهية وا لمكافحة الصندوق يبذلها التي الجهود عنشفوي  تحديث (ب)

 األخرى

 [للموافقة] لتقييما - 4

  مغلقة( )جلسة (EB 2020/131/R.3) الصندوق في المستقل التقييم مكتب مدير تعيين (أ)

 ]لالستعراض[ التشغيلية المسائل - 5

 (EB 2020/131/R.4 + Add.1) المحدثة والمناخي والبيئي االجتماعي التقدير إجراءات (أ)

  ]لالستعراض[

 أخرى مسائل - 6

 بالمراسلة التصويت خالل من التخاذ إجراءات بشأنها بنود – ثانيا

 التشغيلية المسائل - 5

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

 والجنوبية الشرقية أفريقيا (1)

 المتكاملة الزراعية التنمية مشروع: إريتريا (أ)

(EB 2020/131/R.5 + Add.1 + Sup.1) 

 والكاريبي الالتينية أمريكا (2)

 في الريفية المجتمعات في المناخ تغير مواجهة في الصمود غرس مشروع: البرازيل (أ)

 (EB 2020/131/R.6 + Add.1) الشرقي الشمال

الشمول االقتصادي واالجتماعي لصغار مشروع هندوراس: مذكرة رئيس الصندوق:  (ب)

تمديد المدة المحددة للتوقيع على اتفاقية  - المنتجين الريفيين في شمال شرق هندوراس

 (EB 2020/131/R.7)التمويل 
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 للعلم بنود - ثالثا

 لتقييما - 4

 (EB 2020/131/R.8) التقييم للجنة المائة بعد عشرة الحادية الدورة محاضر


