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  األعمال جدول

  

 المجلس رئاسة يتولى الذي – الصندوق رئيس اقترح والتسعين، ةالسادس دورته في التنفيذي المجلس ُأبلغ حسبما

  .المجلس فعالية لزيادة التدابير من عدد تنفيذ –

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

 ثالثة قبل الصندوق سكرتير إلى كتابةً الطلب هذا يرسل أن على المجلس، أعضاء أحد أو اإلدارة من محدد طلب

 .الدورة تلك انعقاد من أسابيع

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

 ،)المجلس في لنقاشها يكتاب طلب تلقي تم التي للعلم المعروضة البنود أو االستعراض، أو للموافقة المعروضة

  .انعقادها من أسبوعين قبل اإلنترنت شبكة على الصندوق موقع على الدورة عمل برنامج وسينشر

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

 :ذهاتخا المجلس على الواجب اإلجراء إلى لإلشارة التالية

 ]للموافقة[

 ]للعلم[

 ]لالستعراض[

 ]للتأكيد[

 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي المتعلقة بتوزيع 6ويرجى من السادة الممثلين أن يحيطوا علماً بالمادة 

  :الوثائق

ها لن يجري تجاوز حد األسابيع األربعة فيما يخص الوثائق المقدمة إلى المجلس التنفيذي في دورة ما ليتخذ بشأن

إال أنه يجوز، عند االقتضاء، أن تقدم بعد ذلك معلومات تتعلق بالمسائل التي ال تقتضي اتخاذ  .إجراء تقتضيه

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

 الدورة افتتاح -1

 ]للموافقة[ األعمال جدول اعتماد -2

 ]للعلم[ ]يؤكد الحقاً[ شفهيعرض  -3

 اإلدارية نيوالميزانيت النتائج، إلى المستند الصندوق عمل لبرنامج المستوى رفيع المسبق االستعراض -4

 إلى المستندالمستقل  التقييم مكتب عمل لبرنامج المسبق واالستعراض ،2012 لعام للصندوق والرأسمالية

 ]ضلالستعرا[ 2014-2013 للفترة اإلشارية وخطته 2012 لعام وميزانيته النتائج

  التقييم -5

 ]لالستعراض[ التقييم لجنة رئيس تقارير  )أ (

 تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها الثامنة والستين  )1(

توصيات وتقرير رئيس لجنة التقييم عن التقرير المرحلي لخطة العمل الخاصة بتنفيذ نتائج  )2(

 وظيفة التقييم في الصندوقلمكتب التقييم واستعراض األقران 

 البرازيل إلى القطرية الزيارة عن تقييمال لجنة رئيس تقرير )3(

 ]للعلم[ خطة عمل بهدف تعزيز نظام التقييم الذاتي  )ب (

 ]لالستعراض[ اإلدارة وتدابير التقييم توصيات تنفيذ وضع عن الصندوق رئيس تقرير -6

 ]للموافقة[  تحديث- لصندوقل القطري لحضورا سياسة -7

 ]لالستعراض[  القطرية االستراتيجية الفرص برامج -8

 بنن  )أ (
 الصين  )ب (
 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية  )ج (
 ليبريا  )د (
 موزامبيق  )ه (
 زامبيا  )و (

 ]للموافقة[ االلتزامات لعقد المتاحة الموارد -9

 ]للموافقة[ فيها للنظر التنفيذي المجلس على المعروضة البرامج/المشروعات اقتراحات -10

 والوسطى الغربية أفريقيا  )أ (

  برنامج المشاريع الريفية:غانا )1(

 الثانية المرحلة – وكاراكورو أفتوت في الفقر من الحد مشروع :موريتانيا )2(
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 الريفية الفردية والمبادرات الزراعية التنمية دعم برنامج :السنغال )3(

 والجنوبية الشرقية أفريقيا  )ب (

 الثانية المرحلة – الريفية المالية الوساطة برنامج :إثيوبيا )1(

 مشروع تعزيز الدخول الريفية من خالل الصادرات  :رواندا )2(

 الصغيرة الحيازات أصحاب بإنتاجية النهوض برنامج :يازامب )3(

 الهادي والمحيط آسيا  )ج (

 هوار في األساسية والبنية العيش سبل تحسين مشروع :بنغالديش

 والكاريبي الالتينية أمريكا  )د (

 Argentina Incluyente)( مشروع التنمية الريفية الشاملة :األرجنتين )1(

 ي شبه القاحلة في والية بياوالمستدامةتنمية مشروع ال: الصندوق رئيس مذكرة :البرازيل )2(
(Viva o Semi-Árido). 

 )للدعم الريفي(  لدعم األراضي الريفية"بوين فيفير" برنامج :إكوادور )3(

  المدة انقضاء إجراء بموجب عليها والموافق المقترحة تلك فيها بما المزمعة، المشروعات أنشطة -11

 ]للعلم[ 2012- 2011

 ]للعلم[ الصندوق لموارد التاسع بالتجديد الخاصة المشاورات لهيئة يةالثان الدورة عن تقرير -12

 المالية المسائل -13

 ]لالستعراض[ الحسابات مراجعة لجنة تقارير  )أ (

 الحسابات مراجعة للجنة المائة بعد عشر التاسع االجتماع تقرير عن )1(

 الحسابات مراجعة للجنة المائة بعد العشرين االجتماع تقرير عن )2(

 ]للموافقة[ الصندوق في رستثمااال سياسة  )ب (

 مذكرة معلومات أساسية لبيان سياسة االستثمارات في الصندوق )1(

 بيان سياسة االستثمار في الصندوق )2(

 ]للعلم[ الصندوق لموارد الثامن التجديد مساهمات وضع عن تقرير  )ج (

 2011 عام من الثاني الفصل في الصندوق استثمارات حافظة عن تقرير  )د (

 ]موافقةلل[ المحافظين لمجلس والثالثين الخامسة للدورة تالمؤق األعمال جدول مسودة -14

 أخرى مسائل -15

 ]موافقةلل[ التنفيذي للمجلس الداخلي النظام من 6 المادة تعديل  )أ (
 ]للموافقة[ التنفيذي للمجلس المائة بعد الواحدة الدورةجلسات  محاضرتعديالت على إدخال   )ب (
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 ]للموافقة[ التنفيذي للمجلس المائة بعد الثانية الدورة جلسات محاضرتعديالت على إدخال   )ج (

 ]للموافقة[ الصندوق لموظفيالقضايا التنظيمية المتعلقة باالتحاد االئتماني   )د (

 


