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   األعمال جدول

  

 المجلس رئاسة يتولى الذي – الصندوق رئيس اقترح والتسعين، السادسة 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 كتابي لبط 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

 :اتخاذه لسالمج 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

ا ليتخذ لن يجري تجاوز حد األسابيع األربعة فيما يخص الوثائق المقدمة إلى المجلس التنفيذي في دورة م"... 

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

  ".اتخاذ المجلس لقرارات بشأنها، أو معلومات إضافية تتعلق بالمشروعات

  

  



  EB 2011/104/R.1/Rev.2  

1 

  األعمال جدول

 الدورة افتتاح -1

 ]للموافقة[ األعمال جدول اعتماد -2

 برنامجو ،2012 لعام للصندوق والرأسمالية اإلدارية والميزانيتان النتائج، إلى المستند الصندوق عمل برنامج -3

 للفترة اإلشارية وخطته 2012 لعام وميزانيته النتائج إلى المستند  في الصندوقالمستقل التقييم مكتب عمل

 ]للموافقة[ 2013-2014

 ]للموافقة[ تعميق انخراط الصندوق مع القطاع الخاص -4

  مالتقيي -5

 ]ستعراضلال[ التقييم لجنة رئيس تقارير  )أ (

 ة والستين ئيس لجنة التقييم عن دورتها التاسعتقرير ر )1(

 تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها السبعين  )2(

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

 وظيفة التقييم في الصندوقالتقييم و

 ]لالستعراض[  السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقالتقرير  )ب (

 ]لالستعراض[تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق  -6

 ]للموافقة[في مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون  الصندوقمشاركة  -7

 ]لالستعراض[  لجمهورية الكونغو الديمقراطيةالقطرية االستراتيجية الفرص امجنبر -8

 ]للموافقة[ االلتزامات لعقد ةالمتاح الموارد -9

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

 والوسطى الغربية أفريقيا  )أ (

 التنمية الزراعية والتسويقدعم  برنامج :كوت ديفوار )1(

 نيا العلياغي مكون – البرنامج الوطني لدعم الجهات الفاعلة في سالسل القيم الزراعية :نياغي )2(

 أصحاب الحيازات الصغيرةلصالح تنشيط محاصيل األشجار دعم مشروع  :يبريال )3(

 ماراديإقليم دعم األمن الغذائي والتنمية في مشروع : النيجر )4(

 والجنوبية الشرقية أفريقيا  )ب (

  منحة تكميلية–البرنامج الوطني للتنمية البشرية المستدامة : مذكرة رئيس الصندوق: جزر القمر )1(
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  1الزراعية اإلنتاجية وتحسين الحرفي التدريب برنامج :مدغشقر )2(

قرض  –مشروع دعم التنمية في إقليمي مينابي وميالكي : مذكرة رئيس الصندوق :مدغشقر )3(

 2تكميلي

 نتاج الزراعي المستداماإل برنامج :مالوي )4(

 الهادي والمحيط آسيا  )ج (

 في محافظات كراتييه مشروع تحسين سبل المعيشة الريفية: مذكرة رئيس الصندوق: كمبوديا )1(

  منحة وقرض تكميليان– وبرياه فيهيار وراتاناكيري
 سيكانغمشروع التنمية الزراعية المتكاملة في : لصينا )2(
 مشروع دعم سبل العيش المتكاملة: الهند )3(
برنامج األمن الغذائي والفرص االقتصادية المستند إلى : جمهورية الو الديمقراطية الشعبية )4(

 سوم سون سون جاي في المجتمع المحلي
 مشروع تنمية الري في إيرانامادو: سري النكا )5(
  في تيمور ليشتيمشروع تخزين الذرة: تيمور ليشتي )6(

 
 والكاريبي الالتينية أمريكا  )د (

  معات الريفية في أراضيبرنامج اإلدماج االقتصادي لألسر والمجت : المتعددة القومياتبوليفيادولة  )1(

 دولة بوليفيا المتعددة القوميات

 منحة – برنامج مساندة المبادرات اإلنتاجية في المناطق الريفية: مذكرة رئيس الصندوق: هايتي )4(

 تكميلية

 سالسل القيمة  إدماج المنتجين على نطاق صغير فيمشروع: مذكرة رئيس الصندوق: نيكاراغوا )5(

  منحة وقرض تكميليان– والوصول إلى األسواق

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا  )ه (

 مشروع تنمية األعمال الريفية: هرسكالبوسنة وال )1(
 األسواق حسينتالدخول الريفية من خالل  عزيزمشروع ت: مصر )2(
 الحوز في واليةمشروع تنمية سالسل القيمة الزراعية في المناطق الجبلية : المغرب )3(
  تنمية البذورمشروع: السودان )4(
 المرحلة - سليانة يةوال في المتكاملة الزراعية التنمية مشروع: مذكرة رئيس الصندوق: تونس )5(

  قرض تكميلي– الثانية
 قرض – الشرقي الجنوب في المحلية المبادرات وتشجيع الرعوية الزراعية التنمية برنامج: تونس )6(

  ومنحة تكميليان
 برنامج فرص العمل الريفية -االستثمار في اليمن  :اليمن )7(

                                                      
  . شريطة اإليفاء بجميع المعايير ذات الصلة بالمبادئ التوجيهية للصندوق للتعامل مع حكومات األمر الواقع 1
  .1 نفس نص الحاشية رقم  2
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 ]وافقةللم[فيها للنظر  المجلس التنفيذي المعروضة علىاقتراحات المنح  -11

تقرير رئيس الصندوق بشأن منحة مقترحة بموجب نافذة منح القطاع الخاص إلى شركة مالي 

 بيوكاربورانت المحدودة للوقود الحيوي
 ]للعلم[ 2012-2011 المزمعة المشروعاتة أنشط -12

 ]للعلم[ الصندوق لموارد التاسع بالتجديد الخاصة المشاورات لهيئة ةالثالث الدورة عن تقرير -13

 المالية لالمسائ -14

 ]لالستعراض[ الحسابات مراجعة لجنةاالجتماع الحادي والعشرين بعد المائة ل ريرتق  )أ (

 ]للموافقة[ 2016-2012لصندوق للفترة لاختيار المراجع الخارجي  )1(

 ]للموافقة[ لصندوق اللوائح المالية ل علىتعديالت  )ب (
 الصندوق في ستثماراال سياسة  )ج (

 ]افقةللمو[ بيان سياسة االستثمار في الصندوق )1(

 ]للعلم[  الصندوقاتالمبادئ التوجيهية الستثمار )2(

 ]للعلم[إطار الرقابة الداخلية الستثمارات الصندوق  )3(

  ]لالستعراض[في الصندوق  إدخال شروط اإلقراض المختلطة  )د (
الستخدام ( الخاصة بمراجعة حسابات المشروعات لصندوقتعديالت على المبادئ التوجيهية ل  )ه (

 ]للموافقة[ )المقترضين

 ]تأكيدلل[ 2012 عامة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لخط  )و (
 ]للعلم[ تقارير مرحلية  )ز (

 تقرير عن وضع مساهمات التجديد الثامن لموارد الصندوق  )1(
  2011تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق في الفصل الثالث من عام  )2(

 

 ]للموافقة[تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء عن المرحلي تقرير ال -15

 ]للعلم[التقرير السنوي عن ضمان الجودة في مشروعات وبرامج الصندوق  -16

 التغيير واإلصالح -17

 ]للعلم[ التغيير واإلصالحتنفيذ  عن تحديث  )أ (
  ]للموافقة[ 2011-2009إلنهاء الطوعي المبكر للخدمة للفترة ل  الصندوق الخاص ببرنامجنفاقاإل  )ب (

من مية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني عن استضافة الصندوق لآللية العالتقرير  -18

 ]للعلم[ أو التصحر، وخاصة في أفريقيا/الجفاف الشديد و

 ]للموافقة[ المحافظين لمجلس والثالثين الخامسة للدورة ين وبرنامج األحداث المعدلالمؤقت األعمال جدول -19

 أخرى مسائل -20
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 ]للعلم[ تحاد االئتماني لموظفي الصندوقالتسيير وإدارة المخاطر في اال  )أ (

 ]للموافقة[ 2012عام أيلول /نيسان وسبتمبر/أبريل المجلس التنفيذي في يمواعيد دورتتعديل   )ب (
 ]للعلم[المجلس التنفيذي في  ألعضاءممثلي الدول اسلوك مدونة  بشأن الندوة غير الرسمية مداوالت  )ج (

 ]للموافقة[  عضوية غير أصليةاتطلب  )د (

   جنوب السودان جمهورية  )1(

  جمهورية إستونيا  )2(

 ]للعلم[ندوات غير رسمية   )ه (


