
EB 2022/137/R.1/Add.1/Rev.2 
 والثالثون بعد المائة للمجلس التنفيذي  السابعةالدورة 

 2022 كانون األول/ديسمبر 15-13 الدورةجدول عمل 

 

 2022 كانون االول/ديسمبر 13، الثالثاء

 جدول بند

 األعمال
9.30- 13.00 

 دقيقة( 15) الدورة افتتاح 1

 دقائق( 10للموافقة[ )] (EB 2022/137/R.1)األعمال اعتماد جدول  2

 دقيقة( 45]لالستعراض[ )ساعة و (EB 2022/137/R.2) للصندوق فرصة: الغذائية النظم لتعزيزالتمويل المناخي  -مناقشة استراتيجية مع الرئيس  3

 التقارير المؤسسية 4

 )ب( السياسات واالستراتيجيات

 ]للموافقة[ )ساعة( (EB 2022/137/R.6) تحديث عن سياسة الصندوق بشأن االنخراط مع الشعوب األصلية( 2)

 14.30 – 17.30 

 )تتمة(التقارير المؤسسية  4

وبرنامج  2025-2024، وتوقعات الميزانية االستراتيجية المتوسطة األجل للفترة 2023برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام  (أ)

، والتقريران المرحليان عن مبادرة ديون البلدان الفقيرة 2025-2024وخطته اإلشارية للفترة  2023الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام عمل مكتب التقييم المستقل في 

 اعتان([ )سللموافقة] (EB 2022/137/R.3 + Add.1 + Add.2 + EB 2022/137/R.4) المثقلة بالديون وتنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء

 واالستراتيجيات السياسات (ب)

 ساعة(]للعلم[ ) (EB 2022/137/R.7) استراتيجية الصندوق إلدماج منظور اإلعاقة (3)

 



EB 2022/137/R.1/Add.1/Rev.2 
 والثالثون بعد المائة للمجلس التنفيذي  السابعةالدورة 

 2022 كانون األول/ديسمبر 15-13 الدورةجدول عمل 

 

 2022 كانون االول/ديسمبر 14األربعاء، 

 جدول بند

 األعمال
9.30 – 13.00 

 الحوكمة 8

 دقائق( 10)]للموافقة[  طلب عضوية غير أصلية (ج)

 )تتمة(التقارير المؤسسية  4+5

 السياسات واالستراتيجيات + التقييم (ب)

 مذكرة التقييم التجميعية بشأن االستهداف في المشروعات التي يدعمها الصندوق( أ) 5 + ]للموافقة[( EB 2022/137/R.5) النسخة المنقحة من سياسة االستهداف في الصندوق( 1)

(EB 2022/137/R.10) [لالستعراض] )ساعتان( 

 )ساعة( [لالستعراض] (EB 2022/137/R.9استعراض منتصف المدة ) – 2024-2019استراتيجية الصندوق لالنخراط مع القطاع الخاص للفترة ( 5)

 14.30 – 17.30 

 )تتمة(التقارير المؤسسية  4

 السياسات واالستراتيجيات (ب)

 (ساعة[ )للموافقة]( EB 2022/137/R.8سياسة الصندوق بشأن حوكمة البيانات ) (3)

 )تتمة( الحوكمة 8

 )ساعة([ للموافقة] (EB 2022/137/R.13الرسمية وغير الرسمية للمجلس التنفيذي وهيئاته الفرعية )استعراض طرائق عقد الدورات  (أ)

 )ساعة([ للموافقة] (EB 2022/137/R.14الممارسة المتبعة للعملية المؤدية إلى انتخاب رئيس الصندوق ) استعراض (ب)

 2022 كانون األول/ديسمبر 15الخميس، 

 جدول بند

 األعمال
9.30 – 13.00 

6 

 

 المسائل التشغيلية 

 (ساعة[ )]لالستعراض (EB 2022/137/R.11)التي نوقشت في مشاورة المجلس التنفيذي واالستراتيجيات القطرية تقرير عن مقترحات المشروعات والبرامج والمنح  (أ)

 مسائل أخرى 9

 دقيقة( 15]للعلم[ )تقرير بشأن الزيارة القطرية إلى سيراليون  (أ)

7 

 

 المسائل المالية

 (دقيقة 30[ )للموافقة] (EB 2022/137/R.12الموارد المتاحة لعقد االلتزامات ) (أ)

 


