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  التفصيلي األعمال جدول

  الدورة افتتاح -1

 يسمالخ ييوم الصندوق لمواردالتاسع  بالتجديد الخاصة المشاورات لهيئة ابعة واألخيرة الدورة الردستعق

 Viaوعنوانه مقر الصندوق في  ا للمؤتمراتفي قاعة إيطالي، 2011 كانون األول/ديسمبر 16 والجمعة 15

Paolo di Dono, 44 ،15 الخميسيوم  صباحمن  9.00 الساعة  في تمامالدورة وستفتتح .روما 

إضافة إلى  .كانون األول/ ديسمبر16 يوم الجمعة مساء من 5.00 وتختتم الساعة ،كانون األول/سمبردي

 جلسة تقنية عن مشروع قرار التجديد التاسع ،2011 كانون األول/ديسمبر 14يوم األربعاء ستعقد ذلك، 

 .في قاعة إيطاليا للمؤتمرات بعد الظهر 3.00الساعة تمام لموارد الصندوق في 

 األعمال جدول ماداعت -2

 .)REPL.IX/4/R.1(الوثيقة الحالية يرد جدول األعمال المؤقت في 

  ت الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوقهيئة المشاوراتقرير  -3

وارد م المشاوارت الخاصة بالتجديد التاسع لنشاء هيئةإالخاص ب  34-د/160وفقا لقرار مجلس المحافظين 

ها وأية توصيات بهذا الشأن على الدورة مداوالتارت تقريرا حول  نتائج ستعرض هيئة المشاوالصندوق، 

 بهدف الحصول على موافقة 2012شباط /الخامسة والثالثين لمجلس المحافظين التي ستعقد في فبراير

  .المجلس عليها

 المشاوارت هيئة تقرير وبما يتفق مع اإلطار الزمني الستعراض واستكمال ،ونظرا لما ورد أعاله

 والموافقة عليه) والذي سيشار إليه من اآلن وصاعدا بالتقرير(لخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق ا

 التي عقدت الصندوق لمواردالتاسع  بالتجديد الخاصة المشاورات لهيئةفقد تم االتفاق أثناء الدورة الثالثة 

 ،الدورةلتقرير أثناء هذه تكمال ا، على أن الهدف هو اس2011تشرين األول / أكتوبر25-24يومي 

على المسودة األخيرة من هذا التقرير، التي  بتعليقاتهم  اإلدالء لذلك، يرجى من السادة األعضاءاوتحقيق

، والتي ستضم )REPL.IX/4/R.2الوثيقة  (2011 كانون األول/ديسمبر 9سيتم تشاطرها معهم بتاريخ 

الوثيقة ( على مسودة التقرير 2011 كانون األول/ديسمبر 2تعليقات األعضاء المستلمة حتى 

REPL.IX/4/R.X (تم استكماله  كما سي،سيتم عرض التقرير. 2011تشرين الثاني /الموزعة في نوفمبر

عليه في هذه الدورة على الدورة الخامسة والثالثين لمجلس المحافظين التي ستعقد في شهر تفاق واال

  .لمصادقة عليه التماسا ل2012شباط /فبراير

 قرار التجديد التاسع لموراد الصندوق -4

قرار الخاص بالتجديد التفاق بشأن مشروع ا  إلىدالء بتعليقاتهم والوصولالالدعوة موجهة إلى األعضاء ل

 المشاوارت الخاصة بالتجديد التاسع لموارد هيئةالذي سيرد كملحق بتقرير ، التاسع لموارد الصندوق

 في المقررةلى مجلس المحافظين لتبنيه في دورته الخامسة والثالثين  الذي سيعرض ع،الصندوق

ساس أ، 2011تشرين الثاني /الموزعة في نوفمبر. REPL.IX/4/R.3وستشكل الوثيقة . 2012شباط /فبراير

 . الخاصة بهذا البندالمداوالت
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  الصندوقالمستوى المستهدف لمساهمات الدول األعضاء والتعهدات في التجديد التاسع لموارد -5

مساهمات الدول األعضاء ل األعضاء على المستوى المستهدف تفاقامن الدورة هو القسم الغرض من هذا 

وأما الوثيقة المرجعية للمداوالت حول . في التجديد التاسع لموارد الصندوق، وإعالن التعهدات بهذا الشأن

لوثيقة ا( الهيئة  من دورات يندورت بين هذا البند فهي وثيقة هيئة المشاورات التي تم توزيعها

REPL.IX/2/R.5/Add.1( المشاوارت الخاصة بالتجديد التاسع هيئةالتي عرضت على الدورة الثالثة ل 

 .2011تشرين األول / أكتوبر25-24للموراد المنعقدة بتاريخ 

 مسائل أخرى -6

 اختتام الدورة -7


