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 افتراضية دورة – التنفيذي للمجلس المائة بعد والثالثين الثالثة دورةال عمالأ جدول

 التنفيذي المجلس في األعضاء الدول ممثليل معلومات

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

 2021 أيلول/سبتمبر 16، الخميسحتى يوم  13، االثنينيوم  من وستلتئمافتراضيا.  التنفيذي للمجلس بعد المائة

 يوم. كل من مساء 305. الساعة حتى اظهر 12.30 الساعة من

 : التالية المجموعات فيوتنظيمها  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 ،وتسهيال لسير االجتماع -3

 :اتخاذه المجلس على الواجب اإلجراء إلى

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

 م في القسم الرابعلبنود للع

 أو ذلك،ل ضرورة الصندوق إدارة ارتأت فقط في حال الدورة خالل مناقشة الوثائق المعروضة للعلم يجوز -4

 سكرتير إلى كتابة اتالطلب ههذ تقديم وينبغي .التنفيذي المجلسفي  عضاءممثلي الدول األ طلب على بناء

 الدورة. انعقاد قبل واحد أسبوع في موعد أقصاه الصندوق

 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

 .دورة المجلس خالل شستناق   التي البنود علىفقط  الدورة عمل برنامج يقتصرسو -6
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  األعمال جدول

 الدورة أثناء للنظر فيها بنود - أوال

 الدورة افتتاح - 1

 ]للموافقة[ (EB 2021/133/R.1 + Add.1/Rev.3) األعمال جدول اعتماد - 2

 (EB 2021/133/R.2) الحماية االجتماعية الريفية :مناقشة استراتيجية مع رئيس الصندوق - 3

 [لالستعراض]

  المؤسسية التقارير - 4

 العاديةاالستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتين  (أ)

، واالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في 2022والرأسمالية للصندوق لعام 

 وخطته اإلشارية  2022الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

  [لالستعراض] (EB 2021/133/R.3 +Add.1) 2024-2023للفترة 

 الثاني عشر لموارد الصندوق وما بعده سبيل إلى التجديدالخارجي: ال ترويجالعالمي والالتواصل  (ب)

(EB 2021/133/R.4) [لالستعراض] 

 السياسات واالستراتيجيات (ج)

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

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

 إدارة المخاطر المؤسسية  - 5

 للموافقة[ ] (EB 2021/133/R.7)سياسة إدارة المخاطر المؤسسية  (أ)

  لتقييما - 6

 ]لالستعراض[ (EB 2021/133/R.8 +Add.1)التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  (أ)

 ]لالستعراض[ (EB 2021/133/R.9 +Add.1)تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق  (ب)

  التشغيلية المسائل - 7

 في مناقشتها جرتالقطرية التي  واالستراتيجيات والمنح والبرامجقترحات المشروعات م عن تقرير (أ)

   [لالستعراض] (EB 2021/133/R.10)المجلس التنفيذي  مشاورات

  المسائل المالية - 8

 متوسطة األجلال: برنامج الصندوق لسندات اليورو إطار االقتراض المتكامل أدوات تنفيذ (أ)

(EB 2021/133/R.11) ]للموافقة[  

 (EB 2021/133/R.12) عناصر التسعيرلتحديث ض الصندوق المقدمة بشروط عادية: قرو (ب)

 [لالستعراض]

 تحديث عن وضع مساهمات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق  (ج)
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للتجديد الثاني عشر لموارد  برنامج القروض والمنح والتعهداتل المستوى المستهدف (1)

 ]للموافقة[ (EB 2021/133/R.13) الصندوق

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

 [لالستعراض] التقارير المرحلية - 9

 (EB 2021/133/R.15) حديث بشأن مشاركة الصندوق في إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائيةت (أ)

 ]للموافقة[ مسائل الحوكمة -17

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

 ]للعلم[ مسائل أخرى - 10

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

 قمة النظم الغذائيةفي مؤتمر الصندوق تحديث شفوي بشأن مساهمة  (ب)

 2.0الالمركزية  (ج)
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 لالستعراض على االنترنتبنود  –ثانيا 

الوثائق التالية من  بشأنتعليقات قد تكون لديهم  ةأي تقديمل المجلس التنفيذي مدعوونالدول األعضاء في ممثلو 

 10حتى  ستكون مفتوحةعلى المنصة التفاعلية للدول األعضاء، والتي المتاحة خالل اللوحة اإللكترونية 

عبر اإلنترنت  الواردة. وستسعى اإلدارة إلى تقديم ردود في الوقت المناسب على التعليقات 2021 سبتمبر/أيلول

ة بعد دوريقة تتضمن جميع التعليقات والردود على المنصة باللغات الرسمية األربع للصندوق نشر وثست  و

 .المجلس

 التقارير المؤسسية - 11

 2025-2016لإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة  استعراض منتصف المدة (أ)

(EB 2021/133/R.16) لالستعراض[] 

التحرش الجنسي  حاالتنهج الصندوق في التطرق الستراتيجية األمم المتحدة لمنع تحديث عن  (ب)

 []لالستعراض (EB 2021/133/R.17) الجنسيين والتصدي لها واالنتهاكواالستغالل 

 التقييم - 12

 تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة (أ)

(EB 2021/133/R.18 +Add.1 + Add.2) لالستعراض[] 

 [ ]لالستعراضالقطري والبرنامج  القطرية ستراتيجيةاال تقييم (ب)

 (EB 2021/133/R.19) مدغشقر (1)

 المسائل التشغيلية - 13

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

 []لالستعراض (EB 2021/133/R.20 +Add.1) 19-األوسع نطاقا لجائحة كوفيد

  []لالستعراض الفرص االستراتيجية القطرية برنامج (ب)

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (1)

 (EB 2021/133/R.21 + Add.1)مدغشقر  (أ)

 المسائل المالية - 14

  []لالستعراض (EB 2021/133/R.22) تقرير كفاية رأس المال (أ)

 []لالستعراض التقارير المرحلية - 15

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

(EB 2021/133/R.23)  

 (EB 2021/133/R.24) تحديث عن انخراط الصندوق مع لجنة األمن الغذائي العالمي (ب)
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 بالمراسلة التصويت خالل من التخاذ إجراءات بشأنها بنود – ثالثا

ممثلو الدول ي دعى سوالثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي،  الثالثةاعتماد جدول األعمال المؤقت للدورة لدى 

ردّ مكتوب يحدّد  تقديموينبغي  بشأن البنود التالية من خالل التصويت بالمراسلة. تخاذ إجراءال األعضاء

 2021 أيلول/سبتمبر 30"(، في موعد أقصاه منتصف ليل ممتنع"نعم"، أو "ال"، أو "سواء كان التصويت )

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

 التشغيلية المسائل - 16

 التابع المناخ مرفق تنفيذمن أجل  برنامج المنح العادية في الصندوق استخدام الموارد في إطار (أ)

 [للموافقة] (EB 2021/133/R.25) للصندوق

 ]للموافقة[ فيها للنظر التنفيذي المجلس إلى المقدمة والمنح المشروعات/البرامج مقترحات (ب)

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (2)

 المرحلة الثانية –: مشروع كايوانزا للري واإلدارة المتكاملة لمستجمعات المياه رواندا (أ)

(EB 2021/133/R.28) 

 أفريقيا الغربية والوسطى (3)

 للشباب الرعوية الزراعية األعمال ريادة مجال في االبتكار تعزيز مشروع: تشاد (أ)

 (EB 2021/133/R.29 + Add.1 + Add.2 + Sup.1) والنساء

 األعمال وريادة والزراعة الشباب دعم مشروع: الكونغو (ب)

(EB 2021/133/R.30 + Sup.1) 

 [للموافقة] الحوكمةسائل م - 17

 واألربعين لمجلس المحافظين الخامسةمسودة جدول األعمال المؤقت للدورة  (أ)

(EB 2021/133/R.31) 

 (EB 2021/133/R.32)القطرية للمجلس التنفيذي للصندوق  الزيارات (ب)

 (EB 2021/133/R.34) 2023عام في عقد التواريخ المقترحة لدورات المجلس التنفيذي التي ست   (د)
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 للعلم بنود - رابعا

 ]للعلم[ تقارير الهيئات الفرعية - 18

 (EB 2021/133/R.35) عشرة بعد المائة للجنة التقييم الثالثةمحاضر الدورة  (أ)

 (EB 2021/133/R.36) عشرة بعد المائة للجنة التقييم الرابعةمحاضر الدورة  (ب)

المائة لستين بعد لحادي واالجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها  تقرير رئيس (ج)

(EB 2021/133/R.37) 

 لستين بعد المائةالثاني والجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها  تقرير رئيس (د)

(EB 2021/133/R.38) 

 ]للعلم[ الحوكمةمسائل  - 19

 (EB 2021/133/R.39) لصندوق لعن المعتكف السادس للمجلس التنفيذي تقرير  (أ)

 للعلم -امسا خ

مة مع الغرض، على ءرة بموجب نهج المواللعلم، بما في ذلك المعلومات الموف   المقدمةنشر الوثائق اإلضافية ت   سوف

  الرابط هذا التفاعلية للدول األعضاء علىالمنصة 
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