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  جدول األعمال 

 الذي يتولى رئاسة المجلس – رئيس الصندوقن، اقترح والتسعية سادسالته دورحسبما ُأبلغ المجلس التنفيذي في 

  . تنفيذ عدد من التدابير لزيادة فعالية المجلس–

ومن بين هذه التدابير اقتراح بأن ال تُناقش البنود المعروضة لعلم المجلس خالل دورة من دوراته إالّ بناء على 

لى سكرتير الصندوق قبل ثالثة أسابيع من انعقاد طلب محدد من أحد أعضائه، على أن يرسل هذا الطلب كتابةً إ

 . تلك الدورة

أي البنود (ولن يتضمن برنامج عمل دورة ما من دورات المجلس سوى البنود التي ستناقش خالل هذه الدورة 

، )بي لنقاشها في المجلسالمعروضة للموافقة أو االستعراض، أو البنود المعروضة للعلم التي تم تلقي طلب كتا

  .ت قبل أسبوعين من انعقادهاموقع الصندوق على شبكة اإلنترن على  عمل الدورةبرنامجنشر وسي

، ستوضع إلى جانب كل بند من بنود جدول األعمال إحدى العبارات ممثلي الدول األعضاءوتيسيراً على السادة 

  :التالية لإلشارة إلى اإلجراء الواجب على المجلس اتخاذه

  ]للموافقة[ •

  ]للعلم[ •

  ]ستعراضلال[ •

التنفيذي المتعلقة بتوزيع لمجلس ل من النظام الداخلي 6المادة  أن يحيطوا علماً بالممثلينويرجى من السادة 

  :الوثائق

 المجلس التنفيذي في دورة ما ليتخذ إلىلن يجري تجاوز حد األسابيع األربعة فيما يخص الوثائق المقدمة "... 

ند االقتضاء، أن تقدم بعد ذلك معلومات تتعلق بالمسائل التي ال تقتضي إال أنه يجوز، ع. بشأنها إجراء تقتضيه

 ." المجلس لقرارات بشأنها، أو معلومات إضافية تتعلق بالمشروعاتاتخاذ
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  جدول األعمال 

  افتتاح الدورة - 1

 ]للموافقة[ اعتماد جدول األعمال - 2

  ]للعلم[ في النموذج التشغيلي للصندوقالتعاون بين بلدان الجنوب عن عرض شفهي  - 3

ن اإلدارية ي، والميزانيت الصندوق المستند إلى النتائجبرنامج عملمسبق رفيع المستوى لالستعراض اال - 4

المستند إلى النتائج  مكتب التقييم رنامج عملواالستعراض المسبق لب، 2011 لعام والرأسمالية للصندوق

 ]عراضلالست[ 2013-2012 وخطته اإلشارية للفترة ،2011وميزانيته لعام 

 ]للموافقة[ )2010(الوثائق نشر الخاصة ب سياسة الصندوق - 5

 ]للموافقة[المبادئ التوجيهية للتعامل مع حكومات األمر الواقع  - 6

 التقييم - 7

  ]لالستعراض [تقارير رئيس لجنة التقييم  )أ(

 عن الزيارة القطرية إلى موزامبيق تقرير رئيس لجنة التقييم    )1(

  عن دورتها الثالثة والستين م تقرير رئيس لجنة التقيي   )2(

  ]لالستعراض[ تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة - 8

   ]الستعراضل[ واختيار رئيسهاإنشاؤها : هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق - 9

 ]لالستعراض[ كوت ديفوار:  الفرص االستراتيجية القطريةامجنبر - 10

 ]للموافقة[شددة تالماإلقراض  شروط : اإلقراض وأوضاعه في الصندوقشروط - 11

 ]للموافقة[ الموارد المتاحة لعقد االلتزامات - 12

  ]للموافقة[البرامج المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها /اقتراحات المشروعات - 13

  أفريقيا الغربية والوسطى  )أ (

   1لة في سالسل القيمة الزراعيةالبرنامج الوطني لدعم الجهات الفاع: غينيا  )1(

 – مشروع اإلنعاش الريفي وتنمية المجتمع المحلي : مذكرة رئيس الصندوق:نيا بيساوغي  )2(

  منحة تكميلية

  مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية: مالي  )3(

 – برنامج االستثمار والتنمية الريفية في األقاليم الشمالية: مذكرة رئيس الصندوق: مالي  )4(

  ة تكميليةمنح

                                                      
  .2010آب / رهنا بالتطورات في غينيا، في أعقاب االنتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في أغسطس 1
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برنامج التنمية الزراعية والريفية القائمة على المجتمع : مذكرة رئيس الصندوق: نيجيريا  )5(

  قرض تكميلي - المحلي

برنامج التنمية التشاركية للقطاع الزراعي : مذكرة رئيس الصندوق: سان تومي وبرينسيبي  )6(

  منحة تكميلية - ألصحاب الحيازات الصغيرة ومصايد األسماك الحرفية

  أفريقيا الشرقية والجنوبية  )ب (

 زراعةال مشروع من أجل ائبطلب إعفاء من سياسة الضر: مذكرة رئيس الصندوق: أنغوال  )1(

  صحاب الحيازات الصغيرة أل الموجهة نحو السوق

  برنامج وصول التقنيات واالبتكارات المالية إلى المناطق الريفية: ياكين  )2(

  لألعمال الزراعية الخدمات االستشاريةوالزراعية تكنولوجيا ج البرنام: أوغندا  )3(

أصحاب لدى أنشطة األعمال الزراعية ب النهوضبرنامج : مذكرة رئيس الصندوق: ازامبي  )4(

   منحة تكميلية– الحيازات الصغيرة

  أمريكا الالتينية والكاريبي  )ج(

  الجنوبي  في اإلقليم لتنمية الريفية المستدامةا برنامج: هندوراس

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا  )د (
  برنامج خلق األصول الريفية: أرمينيا  )1(

 برنامج تعبئة المياه السطحية واإلدارة المستدامة لألراضي :مذكرة رئيس الصندوق: جيبوتي  )2(

    منحة تكميلية-

-2010  انقضاء المدةالمقترحة والموافق عليها بموجب إجراءتلك  بما فيها ،أنشطة المشروعات المزمعة - 14

 ]للعلم[ 2011

  ]للموافقة [ انقضاء المدةإجراء للمجلس التنفيذي بشأن الداخلي من النظام 24تنفيذ المادة  - 15

 ]للموافقة[ الصندوقمشروعات المبادئ التوجيهية للتوريد في  - 16

 ]لالستعراض[ في الصندوق إطار القدرة على تحمل الديوناستعراض  - 17
 ]للموافقة[اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي لمرفق احساب أمانة إنشاء  - 18

 ]للعلم [تقرير مرحلي: 2012-2010للفترة خطة الصندوق متوسطة األجل  - 19
 المسائل المالية - 20

   ]لالستعراض[ لجنة مراجعة الحسابات تقارير  )أ(

  تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الخامس عشر بعد المائة  )1(

  قرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها السادس عشر بعد المائةت  )2(

   مستوى االحتياطي العام    

  ]للعلم[  لموارد الصندوقمناثالتجديد العن وضع مساهمات تقرير   )ب(

  ]للعلم[ 2010 من العام الثانيتقرير عن حافظة استثمارات الصندوق في الفصل   )ج(

 ]للموافقة[ والثالثين لمجلس المحافظينالرابعة لدورة  مسودة جدول األعمال المؤقت ل - 21
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 مسائل أخرى - 22

  ]للموافقة[ طلب عضوية غير أصلية  )أ (

 ]للموافقة[ محاضر جلسات الدورة التاسعة والتسعين للمجلس التنفيذي  )ب (

 ]لالستعراض[المراقبون الصامتون لمداوالت المجلس التنفيذي   )ج (
 ]للموافقة[ موظفي الصندوقالتقاعدية لات معاشالمجلس المحافظين في لجنة ل نانتخاب ممثلي  )د (

 ]للموافقة[ لصندوق التكيفمتعدد األطراف كيان منفذ كالدولي للتنمية الزراعية اعتماد الصندوق   )ه (

  ]للعلم[أمانة لجنة األمن الغذائي العالمي   )و (

نحو مؤسسة : ، وجدول أعمال التغيير واإلصالح2010تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل لعام   )ز (

  ]للعلم[ثر رشاقة وفعالية وكفاءة أك

  

  


