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  األعمالجدول

  

–المجلسرئاسةیتولىالذي–الصندوقرئیساقترحوالتسعین،ادسةالسدورتهفيالتنفیذيالمجلسُأبلغحسبما

.المجلسفعالیةلزیادةالتدابیرمنعددتنفیذ

طلبعلىبناءً إالّ دوراتهمندورةخاللالمجلسلعلمالمعروضةالبنودتُناقشالبأناقتراحالتدابیرهذهبینومن

أسابیعثالثةقبلالصندوقسكرتیرإلىكتابةً الطلبهذاُیرَسلأنعلىالمجلس،أعضاءأحدأواإلدارةمنمحدد

.الدورةتلكانعقادمن

البنودأي(الدورةهذهخاللستناقشالتيالبنودسوىالمجلسدوراتمنمادورةعملبرنامجیتضمنولن

،)المجلسفيلنقاشهاتابيكطلبتلقيتمالتيللعلمالمعروضةالبنودأواالستعراض،أوللموافقةالمعروضة

.انعقادهامنأسبوعینقبلاإلنترنتشبكةعلىالصندوقموقععلىالدورةعملبرنامجوسینشر

راً  العباراتإحدىاألعمالجدولبنودمنبندكلجانبإلىستوضعاألعضاء،الدولممثليالسادةعلىوتیسی

:تخاذهاالمجلسعلىالواجباإلجراءإلىلإلشارةالتالیة

]للموافقة[

]للعلم[

]لالستعراض[

]للتأكید[

من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي المتعلقة بتوزیع الوثائق:6ویرجى من السادة الممثلین أن یحیطوا علمًا بالمادة 

تخذ لن یجري تجاوز حد األسابیع األربعة فیما یخص الوثائق المقدمة إلى المجلس التنفیذي في دورة ما لی"... 

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

  ".اتخاذ المجلس لقرارات بشأنها، أو معلومات إضافیة تتعلق بالمشروعات
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األعمالجدول

الدورةافتتاح- 1

]للموافقة[األعمالجدولاعتماد- 2

]للموافقة[ساواة بین الجنسین وتمكین المرأة سیاسة الصندوق بشأن الم- 3

التقییم- 4

]ستعراضلال[عن دورتها الحادیة والسبعینالتقییملجنةرئیستقریر  )أ(

]للموافقة[تعیین أعضاء لجنة التقییم   )ب(

]لالستعراض[القطریةاالستراتیجیةالفرصبرامج- 5

بنغالدیش  )أ(

فییت نام   )ب(

]للموافقة[االلتزاماتلعقدالمتاحةالموارد- 6

]للموافقة[فیهاللنظرالتنفیذيالمجلسعلىالمعروضةالبرامج/المشروعاتاقتراحات- 7

والوسطىالغربیةأفریقیا  )أ(

ةالقیمتنمیة سالسل برنامج :نیجیریا)1(

قرض - التمویل الریفي والنهوض بالمجتمعات المحلیةمذكرة رئیس الصندوق: برنامج:سیرالیون)2(

ومنحة تكمیلیتان

والجنوبیةالشرقیةأفریقیا  )ب(

تانا العلیامستجمعاتلمشروع إدارة الموارد الطبیعیة : كینیا)1(

الزراعیةاإلنتاجیةوتحسینالحرفيالتدریببرنامج:مدغشقر)2(

تكمیليقرض–ومیالكيمینابيإقلیميفيالتنمیةلدعممشروع  :الصندوقرئیسمذكرة:مدغشقر)3(

الهاديوالمحیطآسیا  )ج(

الزراعیة والتمكین االقتصاديالتنمیة مشروع : كمبودیا)1(

قرض ومنحة - برنامج الحیازات اإلیجاریة الحرجیة والحیوانیةمذكرة رئیس الصندوق: : نیبال)2(

تكمیلیتان

مشروع االبتكار الریفي في تونغا: نغاو ت)3(

والكاریبيالالتینیةأمریكا  )د(

برنامج بناء قدرات المبادرات الفردیة الریفیة: الثقة والفرص:كولومبیا)1(
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مذكرة رئیس الصندوق: تعدیل اتفاقیة القرض الخاص بمشروع تعزیز القدرة التنافسیة : هندوراس)2(

لالقتصاد الریفي في مدیریة یورو

ومنطقة مازاهوامیكستیكا : مشروع التنمیة الریفیة في إقلیم المكسیك)3(

الشرق األدنى وشمال أفریقیا  )ه(

زراعة البستنةدعم مشروع :أوزبكستان)1(

]علملل[2012لمنح العالمیة واإلقلیمیة لعام تراتیجیة المؤسسیة لخطة العمل االس- 8

]للعلم[2013-2012المزمعةالمشروعاتة أنشط- 9

]للموافقة[المستردة التكالیف برنامج المساعدة التقنیة- 10

]للعلم[الصندوقأنشطة إدارة المخاطر المؤسسیة فيعنالسنوي تقریرال- 11

المالیةالمسائل- 12

]لالستعراض[الثاني والعشرین بعد المائةعن اجتماعها الحساباتراجعةمرئیس لجنةریرتق  )أ(

]للموافقة[تعیین أعضاء لجنة مراجعة الحسابات  )ب(

]للعلم[التجدید التاسع لموارد الصندوق   )ج(

تقریر عن التجدید التاسع لموارد الصندوق )1(

الصندوقتقریر عن وضع المساهمات في التجدید التاسع لموارد)2(

]للعلم[التجدید الثامن لموارد الصندوقالمساهمات في تقریر عن وضع  )د(

]علملل[حافظة استثمارات الصندوق   )ه(

2011تقریر عن حافظة استثمارات الصندوق لعام )1(

2012تقریر عن حافظة استثمارات الصندوق للشهرین األولین من الفصل األول لعام )2(

]علملل[أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتهاسداد مدفوعات   )و(

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

تقدیرات المدفوعات المتنازل عنها من أصل القروض وصافي رسوم الخدمة نتیجة لتنفیذ إطار القدرة )2(

على تحمل الدیون

]قةموافلل[2012احتیاجات السحب الثالث والثالثین من مساهمات الدول األعضاء للعام   )ز(

اإلدارة تصدیق تقریر ، بما في ذلك 2011دیسمبر/كانون األول 31حتىوائم المالیة الموحدة للصندوق قال  )ح(

]موافقةلل[إلبالغ المالي على اعلى الضوابط الداخلیة

أخرىمسائل- 13

ةالدولي للتنمیة الزراعیلصندوقالموظفي التقاعدیة معاشاتاللجنة فيمجلس المحافظین لنانتخاب ممثلی  )أ(

[للموافقة]

[للموافقة]بتخصیص الموارد على أساس األداءالمعنیة تعیین أعضاء مجموعة العمل   )ب(
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]للموافقة [شروط المختلطة في الصندوقبالمجموعة العمل المعنیةتقریر مرحلي عن  )ج(

]للموافقة[ترتیبات استضافة اآللیة العالمیة  )د(

]علم[للذكرى رؤساء مجلس المحافظین إحیاء  )ه(

[للموافقة]الصغیرةالحیازاتالتأقلم لصالح زراعة أصحاب لبرنامج اب أمانةمقترح لحس  )و(

تعدیالت على محاضر جلسات الدورة الرابعة بعد المائة للمجلس التنفیذي  )ز(

[للعلم]تعیین رئیس الصندوق   )ح(

[للعلم]یتس والصندوقغالنظر في بیان النوایا بین مؤسسة بیل ومیلیندا   )ط(

[للعلم]منصب نائب رئیس الصندوق  )ي(


