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  جدول األعمال 

 الذي يتولى رئاسة المجلس – رئيس الصندوقاقترح والتسعين، ة سادسالته دورحسبما ُأبلغ المجلس التنفيذي في 

  . تنفيذ عدد من التدابير لزيادة فعالية المجلس–

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

لطلب كتابةً إلى سكرتير الصندوق قبل ، على أن يرسل هذا ااإلدارة أو أحد أعضاء المجلسمحدد من طلب 

  .ثالثة أسابيع من انعقاد تلك الدورة

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

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

  .ت قبل أسبوعين من انعقادهاموقع الصندوق على شبكة اإلنترنوسينشر برنامج عمل الدورة على 

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

  :التالية لإلشارة إلى اإلجراء الواجب على المجلس اتخاذه

  ]للموافقة[ •

  ]للعلم[ •

 ]لالستعراض[ •

  ]للتأكيد[ •

التنفيذي المتعلقة بتوزيع لمجلس ل من النظام الداخلي 6المادة ويرجى من السادة الممثلين أن يحيطوا علماً ب

  :الوثائق

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

إال أنه يجوز، عند االقتضاء، أن تقدم بعد ذلك معلومات تتعلق بالمسائل التي  .تقتضيهليتخذ بشأنها إجراء 

 ". المجلس لقرارات بشأنها، أو معلومات إضافية تتعلق بالمشروعاتاتخاذال تقتضي 

  



EB 2010/101/R.1/Rev.2 

1 

  جدول األعمال 

  افتتاح الدورة -1

 ]للموافقة[ اعتماد جدول األعمال -2

 ،2011 لعام للصندوق والرأسمالية اإلدارية والميزانيتان ،النتائج إلى المستند الصندوق عمل برنامج -3

 2012-2013 للفترة اإلشارية وخطته، 2011 لعام وميزانيته المستند إلى النتائج التقييم مكتب عمل وبرنامج

 ]للموافقة[

 ]للموافقة[إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق  -4

  التقييم -5

  ]لالستعراض[لجنة التقييم رير رئيس اتق  )أ(

   والستين الرابعة دورتها عن التقييم لجنة رئيس تقرير  )1(

 والستين الخامسة دورتها عن التقييم لجنة رئيس تقرير  )2(
استعراض األقران لمكتب التقييم ووظيفة تنفيذ توصيات تقرير رئيس لجنة التقييم عن   )3(

  .التقييم في الصندوق

  ]لالستعراض[المرأة لمساواة بين الجنسين وتمكين فيما يتعلق با الصندوق داءأل التقييم المؤسسي  )ب(

  ]لالستعراض[التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق   )ج(

 ]لالستعراض[تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق  -6

 ]لالستعراض[ 2015 – 2011اإلطار االستراتيجي للصندوق  -7

 ]للموافقة[ه ومعاييراإلقراض سياسات تعديل  -8

 ]لالستعراض[ الصندوق مع البلدان المتوسطة الدخل انخراط -9

  ]للموافقة[ لصندوقلخطة أنشطة الحضور القطري وتقرير مرحلي  -10

 ]للموافقة[ البلدان الفقيرة المثقلة بالديون  ديونتقرير مرحلي عن مشاركة الصندوق في مبادرة -11

 ]الستعراضل[سنغال ال :برنامج الفرص االستراتيجية القطرية -12

 ]للموافقة[ الموارد المتاحة لعقد االلتزامات -13

  ]للموافقة[البرامج المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها /اقتراحات المشروعات -14

  أفريقيا الغربية والوسطى  )أ (

   في غويرايةريفالتنمية الدعم برنامج : تشاد  )1(

   الريفيةلألمن الغذائي والتنمية  الطارئالبرنامج :النيجر  )2(
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مشروع اإلعمار والحد من الفقر القائم على :  مذكرة رئيس الصندوق:سيراليون  )3(

   تكميليان قرض ومنحة– المجتمعات المحلية

  ية زراعالتنمية الدعم  مشروع: توغو  )4(

  أفريقيا الشرقية والجنوبية  )ب (

  مشروع الترويج لمصايد األسماك الحرفية : موزامبيق  )1(

برنامج دعم البنى األساسية التسويقية وإضافة القيمة والتمويل :  المتحدةنزانياتجمهورية   )2(

  الريفي

  آسيا والمحيط الهادي  )ج (

  مشروع الوصول إلى األسواق وتكثيف النمو: بوتان  )1(

  مشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاب: باكستان  )2(

   في جزر سليمانبرنامج التنمية الريفية: جزر سليمان  )3(

مشروع دعم الزراعة والمزارعين والمناطق الريفية في محافظات جيا الي، : فييت نام  )4(

  ونينه ثوان، وتوين كوانغ

  أمريكا الالتينية والكاريبي  )د (

  مشروع التنمية المستدامة في كاريري وسيريدو: البرازيل  )1(

  ريفية برنامج القدرة التنافسية للمناطق ال:السلفادور  )2(

  شيتبرنامج التنمية الريفية المستدامة في الكي: غواتيماال  )3(

برنامج التنمية الريفية المستدامة في المنطقة بشأن مذكرة رئيس الصندوق : غواتيماال  )4(

  تمديد الفترة المحددة للتوقيع على اتفاقية القرض -الشمالية 

ية والسمكية والحراجية في أراضي السكان برنامج تنمية النظم اإلنتاجية الزراع: نيكاراغوا  )5(

  األصليين في ران وراس

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا  )ه ( 

  ة القيمة الزراعية في المناطق الجبلية من محافظة تازسالسل برنامج تنمية :المغرب  )1(

  مشروع تنمية الخدمات المالية الريفية واألعمال الزراعية: جمهورية مولدوفا  )2(

  مشروع دعم صغار المنتجين في قطاع الزراعة البعلية التقليدية في والية سنار: دانالسو  )3(

 منحة –برنامج التنمية الريفية في جنوب كردفان : مذكرة رئيس الصندوق: السودان  )4(

  تكميلية 

  مشروع التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية: سوريةالجمهورية العربية ال  )5(

  ستثمار في مصايد األسماك االمشروع: اليمن  )6(

إلى مراكز دولية ال تساندها الجماعة االستشارية اإلقليمية / بموجب نافذة المنح العالميةمقترح تقديمهامنح  -15

  للبحوث الزراعية الدولية

 المقترحة والموافق عليها بموجب إجراء انقضاء المدة األنشطة، بما فيها أنشطة المشروعات المزمعة -16

 ]للعلم[
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 الماليةالمسائل  -17

  ]لالستعراض[تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها السابع عشر بعد المائة   )أ(

  ]للموافقة[مستوى االحتياطي العام   )1(

  ]للتأكيد[ 2011خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام   )ب(

  ]للعلم[تقارير مرحلية   )ج(

  موارد الصندوق لمناثالتجديد العن وضع مساهمات تقرير   )1(

  2010 من العام الثالثتقرير عن حافظة استثمارات الصندوق في الفصل   )2(

حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي إنشاء تحديث شفوي عن   )د(

  ]للعلم[

  ]للعلم[رئيس الصندوق سكن تحديث شفوي عن   )هـ(

 ]للموافقة[م تخصيص الموارد على أساس األداء تنفيذ نظاالتقدم المحرز في تقرير عن  -18

 ]للعلم[ 2012-2010  للفترةخطة الصندوق متوسطة األجل -19

 ]للعلم[التقرير السنوي عن ضمان الجودة في مشروعات وبرامج الصندوق  -20

 التغيير واإلصالحعن تحديث  -21

  ]للعلم[ ير واإلصالحيالتغتحديث عن تنفيذ   )أ (

 ]لعلمل [إصالح الموارد البشرية  )ب(

 2009-2010إلنهاء الطوعي المبكر للخدمة ل  الصندوق الخاص ببرنامجاإلنفاقتقرير عن   )ج (

 ]للموافقة[

  ]للعلم[تقرير عن تعويضات واستحقاقات الموظفين   )د(

 ]للعلم[ الرابعة والثالثين لمجلس المحافظينبرنامج أحداث الدورة  -22

 ]للموافقة[ المتحدة لمكافحة التصحر تقرير مرحلي عن اآللية العالمية التفاقية األمم -23

 ،الصندوقو ، المشترك بين منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةالمشتريات فريق  وضعتقرير عن -24

 ]للعلم[برنامج األغذية العالمي و

 سائل أخرىم -25

  ]للموافقة[إنشاء لجنة مخصصات رئيس الصندوق   )أ (

 ]للموافقة[ن الدولي الوكالة اليابانية للتعاومع تفاهم مذكرة   )ب(

أيار / وتعديل مواعيد دورة مايو2013-2012المواعيد المقترحة لدورات المجلس التنفيذي للفترة   )ج (

  ]للموافقة[ 2011
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  ]للموافقة[محاضر جلسات الدورة المائة للمجلس التنفيذي   )د(

  ]للموافقة[طلب عضوية غير أصلية   )ه (

  


