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المائة الدورة المعروضة على وثائق القائمة ب

  للمجلس التنفيذي

 أن نرفق بهذه  يسرنا،استجابة للطلب الذي تقدم به منسقو القوائم واألصدقاء
الوثيقة قائمة بالوثائق المعروضة على الدورة الحالية للمجلس التنفيذي تشير 

باللغات على شبكة اإلنترنت إلى تواريخ عرضها على موقع الصندوق 
 فهي غير ،أما الوثائق التي ستوزع أثناء الدورة .للصندوقاألربع الرسمية 

  .مدرجة في هذه القائمة
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 تاريخ العرض على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت الوثيقة ألعمالالبند من جدول ا
 اإلسبانية الفرنسية  اإلنكليزية  العربية  

             من جدول األعمال2البند 

EB 2010/100/R.1 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 جدول األعمال المؤقت 

EB 2010/100/R.1/Rev.1  19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010 المؤقتجدول األعمال 

EB 2010/100/R.1/Rev.1/Add.1 31/08/2010 31/08/2010 31/08/2010 31/08/2010 برنامج عمل الدورة 

       من جدول األعمال4البند 

EB 2010/100/R.2  االستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند

، 2011ج، والميزانيتين اإلدارية والرأسمالية للصندوق لعام إلى النتائ

واالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستند إلى النتائج 

  2013-2012، وخطته اإلشارية للفترة 2011وميزانيته لعام 

19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010 

EB 2010/100/R.2/Corr.1 ق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند االستعراض المسب

، 2011إلى النتائج، والميزانيتين اإلدارية والرأسمالية للصندوق لعام 

واالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستند إلى النتائج 

 -  2013-2012، وخطته اإلشارية للفترة 2011وميزانيته لعام 

 تصويب

09/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 

       من جدول األعمال5البند 

EB 2010/100/R.3  23/08/2010 23/08/2010 23/08/2010 23/08/2010 )2010(نشر الوثائق الخاصة بسياسة الصندوق 

       من جدول األعمال6البند 

EB 2010/100/R.4 04/08/2010 04/08/2010 04/08/2010 04/08/2010 المبادئ التوجيهية للتعامل مع حكومات األمر الواقع 
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 تاريخ العرض على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت الوثيقة ألعمالالبند من جدول ا
 اإلسبانية الفرنسية  اإلنكليزية  العربية  

EB 2010/100/R.4/Corr.1 09/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 09/09/2010  تصويب-  المبادئ التوجيهية للتعامل مع حكومات األمر الواقع 

      التقييم:  من جدول األعمال7البند 

EB 2010/100/R.5  11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 ة إلى موزامبيق عن الزيارة القطريتقرير رئيس لجنة التقييم 

EB 2010/100/R.6  04/08/2010 04/08/2010 04/08/2010 04/08/2010  عن دورتها الثالثة والستينتقرير رئيس لجنة التقييم 

       من جدول األعمال8البند 

EB 2010/100/R.7  التقييم وتدابير تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات

  المجلد األول– اإلدارة

02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 

EB 2010/100/R.7/Add.1  تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير

 اإلدارة 

 توصيات االتفاق عند نقطة اإلنجاز وتدابير المتابعة –المجلد الثاني 

  ضميمة–دارة البرامج التي قامت بها دائرة إ

 ال ينطبق ال ينطبق 02/08/2010 ال ينطبق

       من جدول األعمال9البند 

EB 2010/100/R.8 إنشاؤها : هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق

 واختيار رئيسها

18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010 

EB 2010/100/R.8/Corr.1 إنشاؤها : لمشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوقهيئة ا

 )تصويب (واختيار رئيسها

03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 

     برامج الفرص اإلستراتيجية القطرية:  من جدول األعمال10البند 
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 تاريخ العرض على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت الوثيقة ألعمالالبند من جدول ا
 اإلسبانية الفرنسية  اإلنكليزية  العربية  
EB 2010/100/R.9 11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 برنامج الفرص االستراتيجية القطرية: كوت ديفوار 

      من جدول األعمال11البند 

EB 2010/100/R.10 11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 شروط اإلقراض المتشددة: شروط اإلقراض وأوضاعه في الصندوق 

        من جدول األعمال12البند 

EB 2010/100/R.11 19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010 لتزاماتالموارد المتاحة لعقد اال 

    البرامج المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها/ اقتراحات المشروعات: من جدول األعمال13البند 

     أفريقيا الغربية والوسطى

EB 2010/100/R.12 البرنامج الوطني لدعم الجهات الفاعلة في سالسل القيمة : غينيا

  الزراعية

02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 

EB 2010/100/R.13 مشروع اإلنعاش الريفي وتنمية : مذكرة رئيس الصندوق:غينيا بيساو 

   منحة تكميلية– المجتمع المحلي

02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 

EB 2010/100/R.13/Add.1 مشروع اإلنعاش الريفي وتنمية :الصندوق مذكرة رئيس :غينيا بيساو 

  ضميمة-  منحة تكميلية– المجتمع المحلي

09/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 

EB 2010/100/R.14 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية: مالي 

EB 2010/100/R.14/Add.1 09/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 09/09/2010  ضميمة- زيز اإلنتاجية الزراعيةمشروع تع: مالي 

EB 2010/100/R.15 برنامج االستثمار والتنمية الريفية في : مذكرة رئيس الصندوق: مالي

   منحة تكميلية– األقاليم الشمالية

02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 
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 تاريخ العرض على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت الوثيقة ألعمالالبند من جدول ا
 اإلسبانية الفرنسية  اإلنكليزية  العربية  

EB 2010/100/R.15/Add.1 برنامج االستثمار والتنمية الريفية في : مذكرة رئيس الصندوق: مالي

  ضميمة-   منحة تكميلية– األقاليم الشمالية

09/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 

EB 2010/100/R.16 برنامج التنمية الزراعية والريفية : مذكرة رئيس الصندوق: نيجيريا

   قرض تكميلي- القائمة على المجتمع المحلي

02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 

EB 2010/100/R.16/Add.1 برنامج التنمية الزراعية والريفية : مذكرة رئيس الصندوق: نيجيريا

  ضميمة-  قرض تكميلي-القائمة على المجتمع المحلي 

09/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 

EB 2010/100/R.17 برنامج التنمية : مذكرة رئيس الصندوق: ان تومي وبرينسيبيس

التشاركية للقطاع الزراعي ألصحاب الحيازات الصغيرة ومصايد 

 تمويل تكميلي – األسماك الحرفية

02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 

EB 2010/100/R.17/Add.1 برنامج التنمية : مذكرة رئيس الصندوق: سان تومي وبرينسيبي

التشاركية للقطاع الزراعي ألصحاب الحيازات الصغيرة ومصايد 

  ضميمة-تمويل تكميلي  – األسماك الحرفية

09/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 

     أفريقيا الشرقية والجنوبية

EB 2010/100/R.18 ب من طلب إعفاء من سياسة الضرائ: مذكرة رئيس الصندوق: أنغوال

أجل مشروع الزراعة الموجهة نحو السوق ألصحاب الحيازات 

  في جمهورية أنغوالالصغيرة 

02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 

EB 2010/100/R.19 برنامج وصول التقنيات واالبتكارات المالية إلى المناطق : كينيا

  الريفية

04/08/2010 04/08/2010 04/08/2010 04/08/2010 

EB 2010/100/R.19/Add.1 برنامج وصول التقنيات واالبتكارات المالية إلى المناطق : كينيا

  ضميمة– الريفية

03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 

EB 2010/100/R.19/Sup.1 برنامج وصول التقنيات واالبتكارات المالية إلى المناطق : كينيا

  المتفاوض بشأنهااتفاقية التمويل – الريفية

 ال ينطبق ال ينطبق 03/09/2010 ال ينطبق
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 تاريخ العرض على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت الوثيقة ألعمالالبند من جدول ا
 اإلسبانية الفرنسية  اإلنكليزية  العربية  

EB 2010/100/R.20 لألعمال الخدمات االستشارية والزراعية تكنولوجيا المشروع : أوغندا

  الزراعية

02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 

EB 2010/100/R.21 األعمال أنشطةب النهوضبرنامج : مذكرة رئيس الصندوق: زامبيا 

   منحة تكميلية– أصحاب الحيازات الصغيرةلدى الزراعية 

02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 

     آسيا والمحيط الهادي

EB 2010/100/R.22 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010  مشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاب: باكستان 

     ية والكاريبيأمريكا الالتين

EB 2010/100/R.23 04/08/2010 04/08/2010 04/08/2010 04/08/2010  في اإلقليم الجنوبي لتنمية الريفية المستدامةا برنامج: هندوراس 

     الشرق األدنى وشمال أفريقيا

EB 2010/100/R.24 

 

 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010  برنامج خلق األصول الريفية: أرمينيا

EB 2010/100/R.24/Add.1 

 

 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010  ضميمة-  برنامج خلق األصول الريفية: أرمينيا

EB 2010/100/R.24/Sup.1 المتفاوض  التمويلاتفاقية - برنامج خلق األصول الريفية: أرمينيا 

 بشأنها

 بقال ينط ال ينطبق 03/09/2010 ال ينطبق

EB 2010/100/R.25 برنامج تعبئة المياه السطحية : مذكرة رئيس الصندوق: جيبوتي

  منحة تكميلية - واإلدارة المستدامة لألراضي

02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 

EB 2010/100/R.25/Add.1 برنامج تعبئة المياه السطحية : مذكرة رئيس الصندوق: جيبوتي

  ضميمة-  منحة تكميلية - ستدامة لألراضيواإلدارة الم

09/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 

      من جدول األعمال14البند 
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 تاريخ العرض على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت الوثيقة ألعمالالبند من جدول ا
 اإلسبانية الفرنسية  اإلنكليزية  العربية  

EB 2010/100/R.26 بما فيها تلك المقترحة والموافق عليها أنشطة المشروعات المزمعة ،

 2011-2010بموجب إجراء انقضاء المدة 

11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 

       من جدول األعمال15البند 

EB 2010/100/R.41  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي بشأن إجراء 24تنفيذ المادة 

  انقضاء المدة

19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010 

       من جدول األعمال16البند 

EB 2010/100/R.27 18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010 18/08/2010 الصندوقمشروعات ي المبادئ التوجيهية للتوريد ف 

EB 2010/100/R.27/Add.1 ال ينطبق ال ينطبق 19/08/2010 ال ينطبق دليل التوريد 

       من جدول األعمال17البند 

EB 2010/100/R.28 تطبيق  - في الصندوق  إطار القدرة على تحمل الديون  

 نهج الحجم المعدل

19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010 

       من جدول األعمال18البند 

EB 2010/100/R.29  إنشاء حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن

 الغذائي 

 ال ينطبق ال ينطبق 19/08/2010 ال ينطبق

       من جدول األعمال19البند 

EB 2010/100/R.30 30/08/2010 31/08/2010 19/08/2010 30/08/2010  تقرير مرحلي: 2012- 2010للفترة توسطة األجل خطة الصندوق م 

      المسائل المالية:  من جدول األعمال20البند 

EB 2010/100/R.31  تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الخامس عشر بعد

  المائة

11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 
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 تاريخ العرض على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت الوثيقة ألعمالالبند من جدول ا
 اإلسبانية الفرنسية  اإلنكليزية  العربية  

EB 2010/100/R.32  11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 مستوى االحتياطي العام 

EB 2010/100/R.33  02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010   لموارد الصندوقمناثالتجديد العن وضع مساهمات تقرير 

EB 2010/100/R.34 04/08/2010 04/08/2010 04/08/2010 04/08/2010  2010 من عام الثانيلفصل ل تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق 

       من جدول األعمال21البند 

EB 2010/100/R.35  الرابعة والثالثين لمجلس مسودة جدول األعمال المؤقت للدورة

  المحافظين

04/08/2010 04/08/2010 04/08/2010 04/08/2010 

      مسائل أخرى:  من جدول األعمال22البند 

EB 2010/100/R.36 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 طلب عضوية غير أصلية 

EB 2010/100/R.38 08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010 08/09/2010 المراقبون الصامتون لمداوالت المجلس التنفيذي 

EB 2010/100/R.39  لجنة المعاشات التقاعدية انتخاب ممثلين لمجلس المحافظين في

 لموظفي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 

EB 2010/100/R.40 ككيان منفذ متعدد األطراف  الدولي للتنمية الزراعيةاعتماد الصندوق 

  لصندوق التكيف

02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 

      المعلوماتمذآرات

EB 2010/100/INF.1  02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010  ترتيبات الدورة المائة للمجلس التنفيذي 

EB 2010/100/INF.2 القروض أصول سداد مدفوعات من المتأخرات وضع عن تقرير 

  خدمتها ورسوم وفوائدها

02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 02/08/2010 

  


