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  افتتاح الدورة

 ]للموافقة[ ( EB 2021/133/R.1)اعتماد جدول األعمال 

 ]لالستعراض[ ( EB 2021/133/R.2)الحماية االجتماعية الريفية  :مناقشة استراتيجية مع رئيس الصندوق

 التقارير المؤسسية

، واالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل 2022االستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتين العادية والرأسمالية للصندوق لعام  (أ)

 [لالستعراض( ]EB 2021/133/R.3 + Add.1) 2024-2023للفترة  وخطته اإلشارية 2022الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام في 

 2021سبتمبر/أيلول  14الثالثاء، 

 17.30 – 12.30 بند جدول األعمال
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 التقارير المؤسسية )تتمة(

 السياسات واالستراتيجيات (ج)

 [ للموافقة( ]EB 2021/133/R.5سياسة التخرج في الصندوق ) (1)

 المسائل المالية

 ]للموافقة[  (EB 2021/133/R.11)إطار االقتراض المتكامل: برنامج الصندوق لسندات اليورو المتوسطة األجل  أدوات تنفيذ (أ)

 ]لالستعراض[  (EB 2021/133/R.12) تحديث لعناصر التسعيرقروض الصندوق المقدمة بشروط عادية:  (ب)

 التقارير المؤسسية )تتمة(

 السياسات واالستراتيجيات (ج)

 ]للموافقة[ (EB 2021/133/R.6 +Add.1) في الصندوقالمنقحة سياسة التمويل الريفي  (2)

 المسائل المالية )تتمة(

 تحديث عن وضع مساهمات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق  (ج)

 ]للموافقة[ (EB 2021/133/R.13)لبرنامج القروض والمنح والتعهدات للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق  المستوى المستهدف (1)

 [ للعلم( ]EB 2021/133/R.14عن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق ) تقرير (2)

 ]للموافقة[ إدارة المخاطر المؤسسية

 ( EB 2021/133/R.7سياسة إدارة المخاطر المؤسسية ) (أ)
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 التقارير المؤسسية )تتمة( 4

 [لالستعراض] (EB 2021/133/R.4)التواصل العالمي والترويج الخارجي: السبيل إلى التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق وما بعده  (ب)

 2021سبتمبر/أيلول  15األربعاء، 

 17.30 – 12.30 بند جدول األعمال
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 المسائل التشغيلية

 [لالستعراض] (EB 2021/133/R.10)المجلس التنفيذي  مشاورات في مناقشتها جرتالقطرية التي  واالستراتيجيات والمنح المشروعات والبرامجقترحات م عن تقرير (أ)

 لتقييم ]لالستعراض[ ا

  (EB 2021/133/R.9 + Add.1)تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق )ب( +  (EB 2021/133/R.8 + Add.1)التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  (أ)

 مسائل الحوكمة

 ]للموافقة[ ( EB 2021/133/R.33)ج( استعراض طرائق تنظيم دورات المجلس التنفيذي للصندوق )

 التقارير المرحلية ]لالستعراض[

  (EB 2021/133/R.15الصندوق في إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ) انخراطتحديث بشأن  (أ)

 ]للعلم[ مسائل أخرى

  إنشاء حساب أمانة من أجل مبادرة التحول الزراعي اإلفريقيتحديث شفوي بشأن  (أ)

  قمة النظم الغذائيةمؤتمر في الصندوق تحديث شفوي بشأن مساهمة  (ب)

 2021سبتمبر/أيلول  16الخميس، 

 17.30 – 12.30 بند جدول األعمال
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 ]للعلم[ مسائل أخرى

 2.0الالمركزية  (ج)

 


