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  افتتاح الدورة

 ]موافقةلل [ (EB 2011/103/R.1)اعتماد جدول األعمال 
، واالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل المستند إلى 2012ن اإلدارية والرأسمالية للصندوق لعام ياالستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيت

 ]لالستعراض[  (EB 2011/103/R.2+Corr.1)2014- 2013 وخطته اإلشارية للفترة  2012النتائج وميزانيته لعام 
 التقييم

 ]لالستعراض[ تقارير رئيس لجنة التقييم  )أ (

  (EB 2011/103/R.3)تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها الثامنة والستين )1(

  (EB 2011/103/R.4)لتقييم ووظيفة التقييم في الصندوقتقرير رئيس لجنة التقييم عن التقرير المرحلي لخطة العمل الخاصة بتنفيذ نتائج وتوصيات استعراض األقران لمكتب ا )2(

 (EB 2011/103/R.5) تقرير رئيس لجنة التقييم عن الزيارة القطرية إلى البرازيل  )3(

 ]للعلم[ (EB 2011/103/R.6)خطة عمل بهدف تعزيز نظام التقييم الذاتي   )ب (

 ]لالستعراض [ (EB 2011/103/R.7+Add.1)تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة
 

جدول  بند

  مساء 7.00 -  بعد الظهر 2.30 األعمال
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 ]للموافقة [ (EB 2011/103/R.8+Corr.1)لصندوقفي اسياسة الحضور القطري  تحديث
 ]لالستعراض[برامج الفرص االستراتيجية القطرية 

 (EB 2011/103/R.9) بنن   )أ (

 (EB 2011/103/R.10) الصين   )ب (

 (EB 2011/103/R.11) هورية الو الديمقراطية الشعبية جم  )ج (

 (EB 2011/103/R.12) ليبريا   )د (

 (EB 2011/103/R.13) موزامبيق   )ه (

 (EB 2011/103/R.14) زامبيا   )و (
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 ]للموافقة [ (EB 2011/103/R.15+Add.1) المتاحة لعقد االلتزامات الموارد

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

 أفريقيا الغربية والوسطى  )أ (

 (EB 2011/103/R.16)برنامج المشاريع الريفية  :غانا )1(

 (EB 2011/103/R.17)  المرحلة الثانية – في جنوب أفتوت وكاراكورو مشروع الحد من الفقر :موريتانيا )2(

 (EB 2011/103/R.18) برنامج دعم التنمية الزراعية والمبادرات الفردية الريفية : السنغال )3(

 أفريقيا الشرقية والجنوبية  )ب (

 (EB 2011/103/R.20+Add.1+Sup.1)  المرحلة الثانية –برنامج الوساطة المالية الريفية : إثيوبيا )1(

 (EB 2011/103/R.22+Add.1+Sup.1) مشروع تعزيز الدخول الريفية من خالل الصادرات : رواندا )2(

 (EB 2011/103/R.23+Add.1+Sup.1)  برنامج النهوض بإنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة :زامبيا )3(

 آسيا والمحيط الهادي  )ج (

 (EB 2011/103/R.24) مشروع تحسين سبل العيش والبنية األساسية في هوار  :بنغالديش

 أمريكا الالتينية والكاريبي  )د (

 (EB 2011/103/R.25)  التنمية الريفية الشاملة برنامج :األرجنتين )1(

  (EB 2011/103/R.26)   تمديد الفترة المحددة للتوقيع على اتفاقية القرض-)Viva o Semi-Árido(مشروع التنمية المستدامة في والية بياوي شبه القاحلة  :مذكرة رئيس الصندوق :البرازيل )2(

 (EB 2011/103/R.27+Add.1+Sup.1) لدعم األراضي الريفية ) Buen Vivir(" بوين فيفير"برنامج : إكوادور )3(

  ]للموافقة [ (EB 2011/103/R.40)اإلقليمية إلى مركز دولي تسانده الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية/ مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح العالميةةمنح
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 المسائل المالية

 ]لالستعراض[ تقارير لجنة مراجعة الحسابات  )أ (

 (EB 2011/103/R.30) د المائة تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها التاسع عشر بع )1(

 (EB 2011/103/R.31) تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها العشرين بعد المائة  )2(

 سياسة االستثمار في الصندوق  )ب (

 ]لالستعراض [ (EB 2011/103/R.32)مذكرة معلومات أساسية لبيان سياسة االستثمار في الصندوق  )1(

 ]للموافقة [ (EB 2011/103/R.33+Corr.1)  بيان سياسة االستثمار في الصندوق )2(

 ]للموافقة [ (EB 2011/103/R.36)مسودة جدول األعمال المؤقت للدورة الخامسة والثالثين لمجلس المحافظين 

 مسائل أخرى

 ]للموافقة [ (EB 2011/103/R.37) تعديل محاضر جلسات الدورة الواحدة بعد المائة للمجلس التنفيذي  )أ (

 ]للموافقة [ (EB 2011/103/R.38)  ت الدورة الثانية بعد المائة للمجلس التنفيذيتعديل محاضر جلسا  )ب (

 ]للموافقة [ (EB 2011/103/R.39) المسائل التنظيمية المتعلقة باالتحاد االئتماني لموظفي الصندوق   )ج (

 ]للموافقة [ (EB 2011/103/R.41)  الزراعيةانتخاب ممثلين لمجلس المحافظين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي الصندوق الدولي للتنمية   )د (

 

 


