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  جدول األعمال 

 الذي يتولى رئاسة المجلس – رئيس الصندوقوالتسعين، اقترح ة سادسال تهدورحسبما ُ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 

على أن يرسل هذا الطلب كتابةً إلى سكرتير الصندوق قبل ، اإلدارة 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 

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

  .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 

  :س اتخاذهالتالية لإلشارة إلى اإلجراء الواجب على المجل

  ]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  .ليتخذ بشأنها إجراء تقتضيه

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

  الدورة افتتاح -1

 ]للموافقة[ األعمال جدول اعتماد -2

 ]للموافقة[ 2015-2011  للفترةلصندوقل االستراتيجي اإلطار -3

 ]للموافقة[مع البلدان المتوسطة الدخل الصندوق نخراط ا -4

 التقييم -5

 ]لالستعراض[ التقييم لجنة رئيس تقارير  )أ (

 الستينو  السادسةدورتها عن التقييم لجنة رئيس تقرير )1(

 الستينوالسابعة  دورتها عن التقييم لجنة رئيس تقرير )2(

 لمكتب األقران استعراض توصيات لتنفيذ المرحلي التقرير عن التقييم لجنة رئيس تقرير )3(

 الصندوق في التقييم ووظيفة التقييم

 السادسةتقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها الخاصة  )4(

 ]للموافقة[ سياسة التقييم المعدلة في الصندوق  )ب (

 ]للموافقة [اختصاصات لجنة التقييم ونظامها الداخلي  )ج (

 الشراكات وإرساء الخاص القطاع تنمية في الصندوق يةالستراتيج المؤسسي التقييم  )د (

 ]لالستعراض[

 ]للموافقة[دارة البيئة والموارد الطبيعية إلالصندوق سياسة  -6

 ]للموافقة[القطري للحضور سياسة الصندوق واستراتيجيته  -7

 ]للموافقة[ اليوروالمطبق على  الفائدة سعر – شروط اإلقراض وأوضاعه في الصندوق -8

 ]للموافقة[البرامج /اقتراحات المشروعات لوثائق معدلة صيغة -9

 ]لالستعراض[ الهند :القطرية االستراتيجية الفرص برنامج  -10

 ]للموافقة[ االلتزامات لعقد المتاحة الموارد -11

 ]للموافقة[ فيها للنظر التنفيذي المجلس على المعروضة البرامج/المشروعات اقتراحات -12

 والوسطى الغربية أفريقيا  )أ (

  إضفاء الطابع التجاري على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةنامج بر :سيراليون
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 الهادي والمحيط آسيا  )ب (

 إندونيسيا شرقي  في الصغيرة الحيازات أصحاب عيش سبلالنهوض ب مشروع :إندونيسيا )1(

 المعيشة  برنامج تحسين سبل:مذكرة رئيس الصندوق: جمهورية الو الديمقراطية الشعبية )2(

  تمويل تكميلي–الريفية في محافظة أتابيو 

 مشروع تنمية إدارة المراعي واألسواق: منغوليا )3(

 السبيال-غوادار في العيش سبل دعم مشروع :باكستان )4(

 والمراعي الحيوانية الثروة تنمية مشروع :طاجيكستان )5(

 والكاريبي الالتينية أمريكا  )ج (

 قتصادية الريفية في األقاليم الوسطى والشرقيةمشروع التنمية اال: الجمهورية الدومينيكية
 أفريقيا وشمال األدنى الشرق  )د (

 المتكاملة الريفية التنمية مشروع :أذربيجان 
 ]للعلم[  في الصندوقالمنح تمويل سياسة -13

 االستراتيجية المؤسسية لتمويل المنح خطة العمل   )أ (

  اإلجراءات الخاصة بتمويل المنح  )ب (

 ]للعلم[  الكوارثمننعاش المبكر لإلللصندوق المبادئ التوجيهية  -14

-2011 المدة انقضاء إجراء بموجب عليها والموافق المقترحةتلك  فيها بما المزمعة، المشروعات أنشطة -15

 ]للعلم[ 2012

 ]للعلم[ تقرير عن الدورة األولى لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق -16

 ]للعلم[ 2013-2011خطة الصندوق متوسطة األجل للفترة  -17

 ]للعلم[التقرير السنوي عن أنشطة إدارة المخاطر المؤسسية في الصندوق  -18

 ]للعلم[ التغيير واإلصالحجدول أعمال تحديث عن تنفيذ  -19

 المالية المسائل -20

 ]لالستعراض[ عشر بعد المائةالثامن تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها   )أ (

 ]للعلم[استثمارات الصندوق التغييرات التكتيكية في حافظة  )1(
 ]للعلم [الموارد في المستقبلعلى تجديدات سلطة االلتزام بالموارد مقدما مضامين  )2(
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 ]للعلم[ الصندوق لموارد الثامن التجديد  الدول األعضاء فيمساهمات وضع عن تقرير  )ب (

 ]للعلم[ 2010 لعام الصندوق استثمارات حافظة  )ج (

 2010 ملعا الصندوق استثمارات حافظة عن تقرير )1(

  2011من عام  الفصل األولفي  الصندوق استثمارات حافظة عن تقرير )2(

 ]للعلم[ خدمتها ورسوم وفوائدها القروض أصول سداد مدفوعات  )د (

 خدمتها ورسوم وفوائدها القروض أصول سداد مدفوعات من المتأخرات وضع عن تقرير )1(

 تنفيذ نتيجة دمةالخ رسوم وصافي القروض أصل من عنها المتنازل المدفوعات تقديرات )2(

 الديون تحمل على القدرة إطار

 ]للموافقة[ 2011 للعام األعضاء الدول مساهمات من والثالثين الثاني السحب احتياجات  )ه (

 ]للموافقة[ 2010 لعام للصندوق الموحدة المالية القوائم  )و (

 مسائل أخرى -21

ندوق األوبك للتنمية  لتعزيز التعاون وتوجيه العمليات المشتركة بين الصندوق وصة إطارييةاتفاق  )أ (

 ]للموافقة[ الدولية

 ]للموافقة [محاضر جلسات الدورة الواحدة بعد المائة للمجلس التنفيذي  )ب (

 ]للموافقة[اتفاقية تعاون بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمنظمة الدولية لقانون التنمية   )ج (

 ]للعلم[ تحديث بشأن سكن رئيس الصندوق  )د (

 ]للعلم[ للجنة مخصصات رئيس الصندوقتحديث عن الدورة األولى   )ه (

 الصادر عن المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية المقدم 2867تحديث عن الطعن بالحكم رقم   )و (

 ]للعلم[ إلى محكمة العدل الدولية

 


