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  التفصيلي األعمال جدول

  الدورة افتتاح -1

والثالثاء  24االثنين  ييوم دوقالصن لمواردالتاسع  بالتجديد الخاصة المشاورات لهيئةالثالثة  الدورة ستعقد

 Via Paolo diوعنوانه مقر الصندوق في  ا للمؤتمراتفي قاعة إيطالي، 2011تشرين األول /أكتوبر 25

Dono, 44 ،تشرين /أكتوبر 24يوم االثنين الموافق  صباح 9.00 الساعة  في تمامالدورة وستفتتح .روما

باإلضافة إلى  .2011تشرين األول /أكتوبر 25وم الثالثاء  يساء م5.30الساعة ويتوقع اختتامها في  ،األول

 في، جلسة تقنية حول اإلسقاطات واإلدارة المالية 2011تشرين األول / أكتوبر23 ستعقد يوم األحد ،ذلك

 . في قاعة إيطاليا للمؤتمراتمساء 5.00فترة التجديد التاسع للموارد في الساعة 

 األعمال جدول اعتماد -2

 .جدول األعمال المؤقت )REPL.IX/3/R.1(الحالية تتضمن الوثيقة 

  وثيقة بين دورتي هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع للموارد -3

هي المعلومات  و،سقاطات واإلدارة الماليةمعلومات إضافية عن اإل REPL.IX/3/R.5/Add.1الوثيقة توفر 

 وذلك فيما يتعلق بالوثيقة ،2011ن حزيرا/ يونيو14-13  في خالل الدورة الثانية للهيئةاالتي تم طلبه

 استعراض مدى كفاية : الصندوقفترة التجديد التاسع لمواردفي الخاصة بمتطلبات وطرائق التمويل 

  ).REPL.IX/2/R.5الوثيقة (ة الفقر الريفي كافحموارد الصندوق لم

  تحقيق الكفاءة في الصندوقغرضاإلدارة ب -4

التقدم  REPL.IX/3/R.2الوثيقة  وتصف .وية حاسمة بالنسبة للصندوقعتبر زيادة الكفاءة المؤسسية أولت

 ا وسيتضمن تقديم هذا البند عرض.المحرز حتى تاريخه والخطط المستقبلية لتحسين األداء في هذا المجال

 .من مكتب التقييم المستقل في الصندوق حول الخطة الرامية إلى التقييم المؤسسي للكفاءة في الصندوق

  الجنوب في نموذج عمل الصندوقبلدانبين التعاون  -5

 عمل نموذج من  الجنوب جزءا ال يتجزأدانلباون بين كيف غدا التع REPL.IX/3/R.3الوثيقة تصف 

 . وكيف أنه سيحظى بتأكيد متزايد في فترة التجديد التاسع للموارد،الصندوق

 2015-2013اإلطار المقترح لقياس النتائج في الفترة  -6

إلى المقترحات الرامية  REPL.IX/3/R.4 تعرض الوثيقة ،باالستناد إلى توجيهات أعضاء هيئة المشاورات

وسيتضمن تقديم هذا البند عرضا من مكتب التقييم .  نتائج اإلصالحات المؤسسية وتطويرتعزيز قياس

 .وقالمستقل في الصندوق حول تطور نظامي التقييم المستقل والتقييم الذاتي في الصند

 مشروع قرار التجديد التاسع لموارد الصندوق -7

ة والتوجيهات من أعضاء هيئة المشاورات حول مشروع يعاجتراالسيتم السعي للحصول على المعلومات 

ي عرض على الدورة الثانية لهيئة ذال )REPL.IX/3/R.6الوثيقة (قرار التجديد التاسع لموارد الصندوق 

  .اق حول الصيغة النهائية لهذا القرار الوصول إلى اتفبغية ،مشاوراتال
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  حول التجديد التاسع لموارد الصندوق المشاورات تقرير هيئةسودةم -8

 حول إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد 34-د/160تبعا لقرار مجلس المحافظين 

إلى بهذا الشأن اصة  وأية توصيات خها ستقدم هيئة المشاورات تقريرا عن نتائج مداوالت،الصندوق

  . 2012شباط /الدورة الخامسة والثالثين لمجلس المحافظين المقرر عقدها في فبراير

 يعرض الهيكلية صالاو وتعد هذه الوثيقة عمال مت.تقريرهذا المسودة  REPL.IX/3/R.5الوثيقة وتضم 

 بالمواضيع التي ةتعلقمال ومسودة لنص يلخص مداوالت الهيئة وتوصياتها ،اإلجمالية المقترحة للتقرير

اء على توجيهات أعضاء اللجنة والمعلومات بنو .تمت مناقشتها في الدورة الثانية لهيئة المشاورات

 الخاصة  سيتم عرض المسودة المنقحة للتقرير على الدورة الرابعة لهيئة المشاورات،ة منهمرتجاعياال

 بغرض 2011كانون األول / ديسمبر16-15 المقرر عقدها يومي بالتجديد التاسع لموارد الصندوق

  .مناقشتها واستكمالها

 التصورات المالية والمستويات المستهدفة للمساهمات في فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  -9

سوف تتم دعوة أعضاء الهيئة إلى التعبير عن وجهات نظرهم فيما يتعلق بالتصورات المالية والمستويات 

 بين دورتي المجلسالوثيقة في ردت ما وك(التجديد التاسع لموارد الصندوق المستهدفة للمساهمات في 

  ).REPL.IX/2/R.5/Add.1 الوثيقة(

 .مسائل أخرى -10

 .اختتام الدورة -11


