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 دورة – التنفيذي للمجلس المائة بعد والثالثين الثانية للدورة المؤقت األعمال جدول

 افتراضية

 التنفيذي المجلس في األعضاء الدول ممثلي للسادة معلومات

 والثالثونالثانية  الدورة عقدت  س ،19-كوفيد لجائحة االستجابة إطار في المتخذة الوقائية التدابير مع يتماشى بما -1

 من 2021أبريل/نيسان  21حتى يوم األربعاء،  19يوم اإلثنين،  من وستلتئمافتراضيا.  التنفيذي للمجلس

 يوم. كل من أوروبا( وسط )بتوقيت مساء 305. الساعة حتى اظهر 12.30 الساعة

 : التالية المجموعات في باأللوان األعمال جدول بنود عرض يجري االجتماع، تبسيط أجل ومن -2

 ؛الدورة أثناء فيها للنظر بنود - أوال

 ،اإلنترنت على عليها للتعليق بنود - ثانيا

 ،ةبالمراسل التصويت خالل من عليها للموافقة بنود – ثالثا

 .للعلم اإلنترنت على منشورة بنود - رابعا

 لإلشارة التالية العبارات إحدى األعمال جدول بنود من بند كل جانب إلى ستوضع ،االجتماع لسير اليهسوت -3

 :اتخاذه المجلس على الواجب اإلجراء إلى

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

 م في القسم الرابعلبنود للع

 إدارة ارتأت حال في فقط الدورة خالل وست ناقش التالي، الرابط على للعلم المعروضة الوثائق استعراض يمكن -4

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

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

 الدورة عمل برنامج

 الدورة عمل برنامج وسي نشر الوثائق. فيه ستناقش الذي الترتيب بالضرورة األعمال جدول بنود أرقام تعكس ال -5

 توقيت متضمنا ،الدورة انعقاد قبل األعضاء للدول التفاعلية المنصة وعلى صندوقلل الشبكي موقعال على

 المناقشات. وترتيب

 .التنفيذي دورة المجلس خالل ستناقش التي البنود على الدورة عمل برنامج يقتصرسو -6
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  المؤقت األعمال جدول

 الدورة أثناءلالستعراض  بنود - أوال

 الدورة افتتاح - 1

 ]للموافقة[ (EB 2021/132/R.1/Rev.1) األعمال جدول اعتماد - 2

 [لالستعراض] (EB 2021/132/R.2) المناقشة االستراتيجية مع رئيس الصندوق - 3

  المؤسسية التقارير - 4

 السياسات واالستراتيجيات (أ)

 [للموافقة] (EB 2021/132/R.3)المنح العادية في الصندوق  سياسة (1)

 [لالستعراض] (EB 2021/132/R.4)تقرير بشأن التنوع في الصندوق  (ب)

  لتقييما - 5

 ]للموافقة[ (EB 2021/132/R.5) سياسة التقييم في الصندوق (أ)

  ]للموافقة[ (EB 2021/132/R.6) ونظامها الداخلي ختصاصات لجنة التقييما من منقحةالنسخة ال (ب)

  التشغيلية المسائل - 6

 المنعقدة المجلس التنفيذي في مشاوراتجرت مناقشتها موجز مقترحات المشروعات والبرامج التي  (أ)

  [للعلم] (EB 2021/132/R.7) 2021أبريل/نيسان  14في 

 [لالستعراض] (EB 2021/132/R.8)في اليمن  الريفيةتنمية سبل العيش تحديث عن مشروع  (ب)

  المسائل المالية - 7

( 2024-2022نموذج عمل التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق واإلطار المالي ) مواضيع من (أ)

  ]للموافقة[

 (EB 2021/132/R.9) آلية الحصول على الموارد المقترضة (1)

 (EB 2021/132/R.10) تحديث شروط التمويل في الصندوق (2)

 مسائل التسيير - 8

 ]للموافقة[ (EB 2021/132/R.11)تعيين أعضاء الهيئات الفرعية التابعة للمجلس التنفيذي  (أ)

 مسائل أخرى - 9

 [علم]للتحديث شفوي بشأن مشاركة الصندوق في إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية  (أ)

 [علم]لل األنشطة التحضيرية للمعتكف السادس للمجلس التنفيذي تحديث شفوي بشأن  (ب)
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 بنود لالستعراض على االنترنت –ثانيا 

تعليقات قد تكون لديهم على الوثائق التالية من  ةتقديم أيل المجلس التنفيذي مدعوونالدول األعضاء في ممثلو 

 7حتى  ستكون مفتوحةعلى المنصة التفاعلية للدول األعضاء، والتي المتاحة خالل اللوحة اإللكترونية 

عبر  المستلمة. وستسعى اإلدارة إلى تقديم ردود في الوقت المناسب على التعليقات 2021 نيسان/أبريل

في نشر وثيقة تتضمن جميع التعليقات والردود على المنصة باللغات الرسمية األربع للصندوق ست  اإلنترنت و

 .أقرب وقت ممكن

 التقارير المؤسسية - 10

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

 [ ]لالستعراض (EB 2021/132/R.12) الجنسيين والتصدي لها واالنتهاكواالستغالل 

تحديث عن الجهود التي يبذلها الصندوق لمكافحة خطاب الكراهية والعنصرية وأشكال التمييز  (ب)

 []لالستعراض (EB 2021/132/R.13)األخرى 

 []لالستعراض (EB 2021/132/R.14)تحديث استخدام األموال المرحلة  (ج)

 التقييم - 11

 [ ]لالستعراضالقطري والبرنامج  القطرية ستراتيجيةاالتقييمات  (أ)

 (EB 2021/132/R.15)نيبال  (1)

 (EB 2021/132/R.16)أوغندا  (2)

 (EB 2021/132/R.17)السودان  (3)

 المسائل التشغيلية - 12

تنفيذ مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف واستجابة الصندوق التشغيلية  وضعالمرحلي عن  التقرير (أ)

 []لالستعراض (EB 2021/132/R.18) 19-األوسع نطاقا لجائحة كوفيد

 أعدها مكتب التقييم المستقل في الصندوقومذكرات  برامج الفرص االستراتيجية القطرية (ب)

  []لالستعراض

 آسيا والمحيط الهادي (1)

  (EB 2021/132/R.19)نيبال  (أ)

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (2)

 (EB 2021/132/R.20)أوغندا  (أ)

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا (3)

 (EB 2021/132/R.21) السودان (أ)

 المسائل المالية - 13

  []لالستعراض (EB 2021/132/R.22)تحديث عن إدارة األصول والخصوم  (أ)

 التقارير المرحلية - 14

 []لالستعراض (EB 2021/132/R.23)( 2021)الغذائية لنظم امؤتمر قمة  مساهمة الصندوق في (أ)
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 بالمراسلة التصويت خالل من التخاذ إجراءات بشأنها بنود – ثالثا

ممثلو الدول ي دعى اعتماد جدول األعمال المؤقت للدورة الثانية والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي، لدى 

وينبغي إرسال ردّ مكتوب يحدّد  التالية من خالل التصويت بالمراسلة.تخاذ إجراءات بشأن البنود ال األعضاء

)بتوقيت  2021 أيار/مايو 7"نعم"، أو "ال"، أو "امتناع"(، في موعد أقصاه منتصف ليل سواء كان التصويت )

 .المجلس التنفيذي بنتائج التصويت بالمراسلة في الوقت المناسب وسي بلّغ (.روما

 التشغيلية المسائل - 15

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

 آسيا والمحيط الهادي (1)

  تشاتيسغارمشروع تسريع النمو الزراعي الريفي الشمولي في : الهند (أ)

(EB 2021/132/R.24) 

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (2)

 الصمود سبل العيش علىقدرة جنوب السودان: برنامج زيادة  (أ)

 (EB 2021/132/R.25) 

 أمريكا الالتينية والكاريبي (3)

مشروع غرس الصمود في من أجل  قرضال استكمال مفاوضات مهلةتمديد البرازيل:  (أ)

 مواجهة تغير المناخ في المجتمعات الريفية في الشمال الشرقي

(EB 2021/132/R.41) 

 المسائل المالية - 16

 (EB 2021/132/R.26) 2020ديسمبر/كانون األول  31القوائم المالية الموحدة للصندوق بتاريخ  (أ)

 ]للموافقة[

  2021احتياجات السحب الثاني واألربعين من مساهمات الدول األعضاء لعام  (ب)

(EB 2021/132/R.27) ]للموافقة[ 

 مسائل أخرى - 17

 ]للموافقة[ (EB 2021/132/R.28)والصندوق مركز الملك سلمان مذكرة تفاهم بين  (أ)

 ]للموافقة[ (EB 2021/132/R.29)والصندوق  HELP Logistics شركة مذكرة تفاهم بين (ب)
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 للعلم بنود - رابعا

 ]للعلم[ 1تقارير الهيئات الفرعية - 18

 (EB 2021/132/R.30)محاضر الدورة السابعة الخاصة للجنة التقييم  (أ)

 (EB 2021/132/R.31)محاضر الدورة الثانية عشرة بعد المائة للجنة التقييم  (ب)

جموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد مالرابع عشر والخامس عشر لاالجتماعين محاضر  (ج)

 (EB 2021/132/R.32)على أساس األداء 

 (EB 2021/132/R.33) المائةالستين بعد تقرير رئيسة لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها  (د)

 تقرير مرحلي ]للعلم[ - 19

 خطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا: تنفيذ استثمار موجه في قدرات الصندوق (أ)

(EB 2021/132/R.34) 

 المواءمة مع الغرض/[للعلم]وثائق للعلم  -خامسا 

مة مع الغرض، ءالموارة بموجب نهج نشر الوثائق اإلضافية المعروضة للعلم، بما في ذلك المعلومات الموفّ ت سوف

 .التالي الرابطالتفاعلية للدول األعضاء على على المنصة 

                                                      

 وت عطى الكلمة لرؤساء الهيئات الفرعية لعرض موجز المناقشات المتعلقة بالبنود المقرر بحثها أثناء الدورة، حسب االقتضاء.  1

https://webapps.ifad.org/members/eb/132
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 المؤقت األعمال جدول

  األعمال جدولشروح 

 الدورة أثناء فيها للنظر بنود - أوال

 الدورة افتتاح - 1

 ]للموافقة[ األعمال جدول اعتماد - 2

 .الوثيقة هذه في المؤقت األعمال جدول يرد

 [لالستعراض] المناقشة االستراتيجية مع رئيس الصندوق - 3

قدّر أهمية إلى أن عدة دول أعضاء ت خلصت هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق

هذه تشكل . والمسألةووافقت على أن يناقش المجلس التنفيذي هذه  من السوق االقتراض مواصلة الحوار بشأن

ورقة معلومات أساسية إلجراء مناقشة استراتيجية بشأن مدى مالءمة واستعداد الصندوق لالقتراض  المذكرة

 من السوق.

 المؤسسية التقارير - 4

 السياسات واالستراتيجيات (أ)

 ]للموافقة[سياسة المنح العادية في الصندوق  (1)

 عليها. معروضة على المجلس التنفيذي للموافقةسياسة المنح العادية في الصندوق المنقحة 

وتحدد السياسة المنقحة هذه أهدافا ومسارات جديدة لتمويل المنح العادية مع التركيز على الدور 

عمليات الصندوق والمساهمة في التزام الصندوق بمضاعفة  تنفيذللمنح في تعزيز  التحفيزي

المنح مبادئ رئيسية ي سترشد بها الستخدام . وتشمل السياسة 2030أثره كجزء من خطة عام 

العادية، بما في ذلك المخصصات المستدامة للموارد، ومبادئ تحديد أولويات تمويل 

 امج واإلبالغ عن السياسة نفسها.المقترحات، وآليات اإلشراف على البرن

 [لالستعراض]تقرير بشأن التنوع في الصندوق  (ب)

بعد المائة في نوفمبر/تشرين  بعد المناقشات التي أجراها المجلس التنفيذي في دورته الحادية والثالثين

في  بتعزيز التنوع والشمول، ستقدم اإلدارة تحليال لبعد التنوع الثاني وبما يتفق مع التزام الصندوق

وخطة عمل للتصدي  ه على مدى السنوات األربع الماضيةتكوين القوى العاملة للصندوق، وتطور

  .للتحديات الحالية والمستقبلية

 التقييم - 5

 ]للموافقة[سياسة التقييم في الصندوق  (أ)

وسياسة  التنفيذي. لينظر فيها المجلس المنقحةفي الصندوق مسودة سياسة التقييم تعرض هذه الوثيقة 

وع دّلت في عام  2011قد ن قحت في عام  2003التقييم التي جرت الموافقة عليها أصال في عام 

لمهمة التقييم التي  2019. وأوصى االستعراض الخارجي الذي أجراه النظراء في عام 2015

مكتب يضطلع بها الصندوق بإجراء مزيد من التنقيح لهذه السياسة. وقد شارك في إعداد هذه الوثيقة 
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وفي دورتها الثانية  2020واستعرضته لجنة التقييم خالل عام  التقييم المستقل في الصندوق واإلدارة.

 .2021آذار /مارسعشرة بعد المائة في 

 ]للموافقة[ ونظامها الداخلي ختصاصات لجنة التقييما منقحة منالنسخة ال (ب)

. ونظامها الداخلي ختصاصات لجنة التقييممنقحة من االنسخة العلى المجلس التنفيذي مدعو للموافقة 

وسوف يخضع الستعراض نهائي في دورتها  2020عام ونوقش هذا البند في دورات لجنة التقييم في 

 .2021آذار /مارسبعد المائة في  ةالثانية عشر

 المسائل التشغيلية - 6

المنعقدة  المجلس التنفيذي جرت مناقشتها في مشاوراتقترحات المشروعات والبرامج التي مموجز  (أ)

 ]للعلم[ 2021نيسان/أبريل  14في 

حات قترم خالل المشاورات بشأن المجلس التي أجراها مناقشاتليعرض هذا التقرير موجزا ل

 بعد المائة.والثالثين دورته الثانية المقرر عرضها في  المشروعات والبرامج

 ]لالستعراض[في اليمن  تنمية سبل العيش الريفيةتحديث عن مشروع  (ب)

بعد المناقشات التي أجراها المجلس التنفيذي في دورته الحادية والثالثين بعد المائة المستأنفة في 

سبل العيش الريفية في ديسمبر/كانون األول، ستوفر اإلدارة تحديثا عن وضع تنفيذ مشروع تنمية 

 اليمن.

 المسائل المالية - 7

( 2024-2022نموذج عمل التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق واإلطار المالي )من  مواضيع (أ)

 ]للموافقة[

األمن الغذائي انعدام المتزايدة في مجاالت  التحدياتلمواجهة أثره نطاق يسعى الصندوق إلى توسيع 

في نموذج عمل التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق واإلطار  ذكروتغير المناخ والهشاشة. وكما 

ينفذ الصندوق سلسلة من األنشطة في إطار إصالح اإلطار المالي ، 2024-2022المالي للفترة 

برنامج عمله، وفي الوقت نفسه ضمان االستدامة المالية وتعزيز حجم التحويلي الذي سيتيح له زيادة 

الحصول على بالتفصيل األساس المنطقي لتطوير آلية  ثيقتان المعروضتانوإدارة المخاطر. وتتناول ال

، نظام تخصيص الموارد على أساس األداء آلية وأوجه التآزر المحتملة بينها وبين المقترضةالموارد 

ا لجنة مراجعة الحسابات في متعرضهستساللتان  ثيقتانالوو وعناصر التمييز في شروط التمويل.

 ا.مفيذي للموافقة عليهنعلى المجلس التستعرضان اجتماعها الستين بعد المائة، 

  آلية الحصول على الموارد المقترضة (1)

 تحديث شروط التمويل في الصندوق (2)

 مسائل التسيير - 8

 ]للموافقة[تعيين أعضاء الهيئات الفرعية التابعة للمجلس التنفيذي  (أ)

مدعو للموافقة على تعيين أعضاء الهيئات الفرعية التابعة للمجلس التنفيذي لمدة المجلس التنفيذي 

  .2024ثالث سنوات تنتهي في أبريل/نيسان 
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  مسائل أخرى - 9

 [للعلم]تحديث شفوي بشأن مشاركة الصندوق في إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية  (أ)

 واستجابة المتحدة األمم إصالحات تنفيذ في الصندوق مشاركة بشأن شفويا تحديثا اإلدارة ستقدم

يجري كل  الذي للسياساتاالستعراض الشامل  قرار المتحدة لألمم العامة الجمعية العتماد الصندوق

 .    2020أربع سنوات في ديسمبر/كانون األول 

 ]للعلم[ األنشطة التحضيرية للمعتكف السادس للمجلس التنفيذي تحديث شفوي بشأن  (ب)

 لمعتكفا ضوء فيبها  طالعضيجري اال التي التحضيرية األنشطةاإلدارة تحديثا شفويا بشأن  ستقدم

  أيار./مايو 19و 18 في دهالمقرر عق التنفيذي للمجلس السادس
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 بنود لالستعراض على االنترنت –ثانيا 

تعليقات قد تكون لديهم على الوثائق التالية من  ةتقديم أيل المجلس التنفيذي مدعوون الدول األعضاء في ممثلو

 7حتى  ستكون مفتوحةعلى المنصة التفاعلية للدول األعضاء، والتي المتاحة خالل اللوحة اإللكترونية 

عبر  المستلمة. وستسعى اإلدارة إلى تقديم ردود في الوقت المناسب على التعليقات 2021 نيسان/أبريل

في ضمن جميع التعليقات والردود على المنصة باللغات الرسمية األربع للصندوق نشر وثيقة تتست  اإلنترنت و

 .أقرب وقت ممكن

 التقارير المؤسسية - 10

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

 [ ]لالستعراض الجنسيين والتصدي لها واالنتهاكواالستغالل 

األمم المتحدة لمنع  الستراتيجيةنهج الصندوق في التطرق تحديث عن سيقدّم إلى المجلس التنفيذي 

 .الجنسيين والتصدي لها واالنتهاكأعمال التحرش الجنسي واالستغالل 

تحديث عن الجهود التي يبذلها الصندوق لمكافحة خطاب الكراهية والعنصرية وأشكال التمييز  (ب)

 []لالستعراضاألخرى 

المقدّم في الدورة الحادية والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي في الشفوي التحديث إلحاقا ب

الجهود التي يبذلها الصندوق لمكافحة  وضععن تحديثا ، ستقدم اإلدارة 2020نوفمبر/تشرين الثاني 

 .خطاب الكراهية والعنصرية وأشكال التمييز األخرى

 []لالستعراضتحديث استخدام األموال المرحلة  (ج)

الميزانية لمظروف الميزانية المقدر  استخدام عن أخرى ومعلومات وضعال عنالوثيقة تحديثا  ستتضمن

 . 2020في المائة والمرّحل ابتداء من عام  10بنسبة 

 التقييم - 11

 [ ]لالستعراضالقطري والبرنامج  القطرية ستراتيجيةاالتقييمات  (أ)

 نيبال (1)

 أوغندا  (2)

 السودان  (3)

 التشغيليةالمسائل  - 12

تنفيذ مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف واستجابة الصندوق التشغيلية  وضعالمرحلي عن  التقرير (أ)

 []لالستعراض 19-األوسع نطاقا لجائحة كوفيد

التقرير معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف، بما في ذلك يقدم 

-المجاالت األخرى الستجابة الصندوق لجائحة كوفيد عنالتمويل المقرر والموافق عليه، وتحديثا 

19. 

مكتب التقييم المستقل في الصندوق  أعدها مذكراتوبرامج الفرص االستراتيجية القطرية  (ب)

 [ ]لالستعراض

 آسيا والمحيط الهادي (1)
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 نيبال  (أ)

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (2)

  أوغندا (ب)

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا (3)

 السودان (أ)

 المسائل المالية - 13

 [ ]لالستعراضتحديث عن إدارة األصول والخصوم  (أ)

 ومنهجيتها ونظمها.  إدارة األصول والخصومالتحسين الجاري لوظيفة  يبيّنقدم اإلدارة تحديثا ت  س

 المرحلية التقارير - 14

 []لالستعراض( 2021)الغذائية لنظم امساهمة الصندوق في مؤتمر قمة  (أ)

لنظم امؤتمر قمة تنظيم مساهمة الصندوق في ب فيما يتعلق المحرز التقرير معلومات عن التقدم يقدّم

 .ومضمونه ةالغذائي
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 بالمراسلة التصويت خالل من بشأنها إجراءات التخاذ بنود – ثالثا

ممثلو الدول ي دعى ن بعد المائة للمجلس التنفيذي، جدول األعمال المؤقت للدورة الثانية والثالثياعتماد  لدى

وينبغي إرسال ردّ مكتوب يحدّد  تخاذ إجراءات بشأن البنود التالية من خالل التصويت بالمراسلة.ال األعضاء

 أيار/مايو 7قصاه منتصف ليل "نعم"، أو "ال"، أو "امتناع"(، في موعد أسواء كان التصويت سواء كان )

 .المجلس التنفيذي بنتائج التصويت بالمراسلة في الوقت المناسب وسي بلّغ (.)بتوقيت روما 2021

 التشغيلية المسائل - 15

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

 آسيا والمحيط الهادي (1)

  تشاتيسغارمشروع تسريع النمو الزراعي الريفي الشمولي في : الهند (أ)

باِدرة المؤسسة  البنك الدولي: الم 

 سنوات 6: المشروع مدة

 أمريكي دوالر مليون 238: المشروع تكلفة إجمالي

 أمريكي دوالر مليون 67: الصندوق قرض قيمة

 : التمويل في المشاركة الجهات

 أمريكي دوالر مليون 100: البنك الدولي

 أمريكي دوالر مليون 71: الحكومة

 .عادية شروط باعتماد يوصى

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (2)

 سبل العيش على الصمودقدرة زيادة برنامج : جنوب السودان (أ)

باِدرة المؤسسة  الصندوق: الم 

 سنوات 6: البرنامج مدة

 أمريكي دوالر مليون17.77: البرنامج تكلفة إجمالي

  أمريكي دوالر مليون 1.98: الصندوق قرض قيمة

 مليون دوالر أمريكي 7.67قيمة منحة الصندوق: 

 : التمويل في المشاركة الجهات

 أمريكي دوالر مليون 5.67: مصرف التنمية األفريقي

 مليون دوالر أمريكي 1.60الحكومة: 

 مليون دوالر أمريكي 0.86المستفيدون: 

أنها تعاني من  للغاية ومصنفة على بشروط تيسيرية مساعدةللحصول على  ةمؤهل

 .مديونية حرجة مرتفعة
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 أمريكا الالتينية والكاريبي (3)

مشروع غرس الصمود في من أجل قرض تمديد مهلة استكمال مفاوضات الالبرازيل:  (أ)

 مواجهة تغير المناخ في المجتمعات الريفية في الشمال الشرقي

بشأن تتضمن هذه الوثيقة طلبا إلى المجلس التنفيذي للموافقة على تمديد مهلة التفاوض 

غرس الصمود في مواجهة تغير المناخ في مشروع اتفاقية التمويل واتفاقية الضمانات ل

 ثالثة أشهر.لمدة المجتمعات الريفية في الشمال الشرقي 

 المسائل المالية - 16

 ]للموافقة[ 2020ديسمبر/كانون األول  31القوائم المالية الموحدة للصندوق بتاريخ  (أ)

وجوب أن يعرض المجلس التنفيذي  على للصندوق المالية اللوائحلمادة الثانية عشرة من تنص ا

وبناء . في دورته السنوية للموافقة عليهاالقوائم المالية المراجعة للصندوق على مجلس المحافظين 

شهادة المراجع و، وتقرير المراجع الخارجي، 2020القوائم المالية للصندوق لعام  فإنعليه، 

 ،تقرير تصديق اإلدارةإضافة إلى الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي،  ة بشأنالخارجي المستقل

ووفقا  ين.على المجلس التنفيذي للنظر فيها وعرضها على الدورة القادمة لمجلس المحافظستعرض 

من اتفاقية إنشاء الصندوق، ستدرج هذه القوائم في التقرير السنوي للصندوق  6من المادة  11للبند 

 الصندوق رفيع المستوى لقوائم امذكرة إعالمية استعراض قدمستعالوة على ذلك،  .2020لعام 

 الصندوق.تضمن بعض اإلضاءات المختارة التي أعدتها إدارة ت، و2020المالية لعام 

 ]للموافقة[ 2021احتياجات السحب الثاني واألربعين من مساهمات الدول األعضاء لعام  (ب)

 .2021من مساهمات الدول األعضاء في عام سحب لل مقترحا مستوىالوثيقة سوف تحدد 

 مسائل أخرى - 17

 ]للموافقة[والصندوق مركز الملك سلمان مذكرة تفاهم بين  (أ)

مذكرة تفاهم بين الصندوق سوف تتضمن هذه الوثيقة طلبا لتفويض رئيس الصندوق بالتفاوض على 

 .واستكمالها مركز الملك سلمانو

 ]للموافقة[والصندوق  HELP Logistics شركة مذكرة تفاهم بين (ب)

مذكرة تفاهم بين الصندوق سوف تتضمن هذه الوثيقة طلبا لتفويض رئيس الصندوق بالتفاوض على 

 واستكمالها. HELP Logistics شركةو
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 للعلم بنود - رابعا

 ]للعلم[ 2تقارير الهيئات الفرعية - 18

 محاضر الدورة السابعة الخاصة للجنة التقييم  (أ)

 محاضر الدورة الثانية عشرة بعد المائة للجنة التقييم  (ب)

جموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد مالرابع عشر والخامس عشر لاالجتماعين محاضر  (ج)

 على أساس األداء 

 الستين بعد المائةتقرير رئيسة لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها  (د)

 تقرير مرحلي ]للعلم[ - 19

 خطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا: تنفيذ استثمار موجه في قدرات الصندوق (أ)

 الغرضالمواءمة مع /[للعلم]وثائق للعلم  -خامسا 

مة مع الغرض، ءرة بموجب نهج المواالوثائق اإلضافية المعروضة للعلم، بما في ذلك المعلومات الموفّ  سوف تنشر

 .التالي الرابطعلى المنصة التفاعلية للدول األعضاء على 
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