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  األعمالجدول

  

–الذي یتولى رئاسة المجلس –في دورته السادسة والتسعین، اقترح رئیس الصندوق حسبما ُأبلغ المجلس التنفیذي 

تنفیذ عدد من التدابیر لزیادة فعالیة المجلس.

على طلب خالل دورة من دوراته إّال بناءومن بین هذه التدابیر اقتراح بأن ال تُناقش البنود المعروضة لعلم المجلس

على أن ُیرَسل هذا الطلب كتابًة إلى سكرتیر الصندوق قبل ثالثة أسابیع المجلس،محدد من اإلدارة أو أحد أعضاء 

من انعقاد تلك الدورة.

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

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

وسینشر برنامج عمل الدورة على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت قبل أسبوعین من انعقادها.

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

لى المجلس اتخاذه:التالیة لإلشارة إلى اإلجراء الواجب ع

[للموافقة]

[للعلم]

[لالستعراض]

[للتأكید]

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

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

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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جدول األعمال 

افتتاح الدورة -1

[للموافقة]اعتماد جدول األعمال -2

العادیة ن اإلداریة یبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والمیزانیتالمسبق رفیع المستوى لاالستعراض -3

برنامج عمل مكتب التقییم المستقل في الصندوق المستند االستعراض المسبق ل، و 2013والرأسمالیة للصندوق لعام 

لالستعراض][2014-2015وخطته اإلشاریة للفترة2013إلى النتائج ومیزانیته لعام 

[للموافقة]إطار للمناقشة من إعداد مكتب سكرتیر الصندوق –دعم تسییر الصندوق: القیام بالمزید بموارد أقل -4

[لالستعراض]استراتیجیة الشراكات في الصندوق -5

التقییم -6

[لالستعراض]تقریر رئیس لجنة التقییم عن دورتها الثانیة والسبعین   )أ(

[لالستعراض]زیارة القطریة إلى غانا تقریر رئیس لجنة التقییم عن ال  )ب(

[للموافقة]مكتب التقییم المستقل في الصندوقمدیر   )ج(

[لالستعراض]تقریر رئیس الصندوق عن وضع تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر اإلدارة -7

[للموافقة]الصندوق التي یمولها برامج المشروعات و الإجراء انقضاء المدة للموافقة على مراجعة-8

[لالستعراض]فرص االستراتیجیة القطریة: مصر برنامج ال-9

[للموافقة]الموارد المتاحة لعقد االلتزامات -10

[للموافقة]اقتراحات المشروعات/البرامج المعروضة على المجلس التنفیذي للنظر فیها -11

أفریقیا الغربیة والوسطى  )أ(

قرض تكمیلي- الكامیرون: مذكرة رئیس الصندوق: مشروع دعم تنمیة التمویل الصغري الریفي )1(

  االجتماعیة الریفیةو الرأس األخضر: برنامج الفرص االقتصادیة )2(

  برنامج دعم مراكز تورید األغذیة في كنشاسا: جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة)3(

  لري على نطاق صغیرلروانموالنیجر: مشروع)4(

أفریقیا الشرقیة والجنوبیة  )ب(

راء في ممرات مابوتو ولمبوبوبیق: مشروع تنمیة سالسل القیمة المناصرة للفقموزام)1(

تعدیل على –دعم البرنامج الوطني لإلرشاد الزراعي مشروع مذكرة رئیس الصندوق: مبیق: موزا)2(

اتفاقیة القرض

  يآسیا والمحیط الهاد  )ج(

في هونانالریفیة و الزراعیةالصین: مشروع تحسین البنى األساسیة )1(
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  دالهند: مشروع التمكین القبلي وسبل العیش في جارخان)2(

  إندونیسیا: مشروع تنمیة المجتمعات الساحلیة)3(

  )البذور للمزارعینتحسین برنامج (Kisankalagi Unnat Biu-Bijan Karyakramبرنامجنیبال:)4(

  أمریكا الالتینیة والكاریبي  )د(

)Paulo Freire(مشروع مشروع التنمیة المنتجة وبناء القدرات البرازیل: )1(

نتجینالبرازیل: مشروع األعمال الریفیة لصغار الم)2(

 Viva o(لتنمیة المستدامة في والیة بیاوي شبه القاحلة شروع اذكرة رئیس الصندوق: مالبرازیل: م)3(

Semi- Árido (–قرضتمدید الفترة المحددة للتوقیع على اتفاقیة ال  

  مشروع تعزیز التنمیة المحلیة في مناطق المرتفعات والغابات المطیرة عالیة االرتفاعبیرو: )4(

  [للعلم]2012-2015ت المزمعة أنشطة المشروعا-12

[للموافقة]برنامج المساعدة التقنیة المستردة التكالیف -13

[للموافقة]مجموعة العمل المعنیة بالشروط المختلطة في الصندوق تقریر-14

المسائل المالیة-15

[لالستعراض]تقریر رئیس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الثالث والعشرین بعد المائة   )أ(

[لالستعراض]ین بعد المائة بعد المائة سابات عن اجتماعها الرابع والعشر تقریر رئیس لجنة مراجعة الح  )ب(

[للموافقة]استعراض كفایة مستوى االحتیاطي العام   )ج(

[للعلم]تقریر عن التجدید التاسع لموارد الصندوق   )د(

[للعلم]تقریر عن وضع مساهمات التجدید الثامن لموارد الصندوق   )ه(

[للعلم]2012ن حافظة استثمارات الصندوق للفصل الثاني من عام تقریر ع  )و(

[للموافقة]الدیون لتسویةمقترح :جمهوریة كوبا  )ز(

[للموافقة]عادة جدولة دیون جمهوریة السودان إلمقترح   )ح(

[للموافقة]ن لمجلس المحافظینو لدورة السادسة والثالثا-16

ن لمجلس المحافظین مسودة جدول األعمال المؤقت للدورة السادسة والثالثی  )أ(

مخصصات رئیس الصندوق   )ب(

مسائل أخرى-17

[للموافقة]محاضر جلسات الدورة الخامسة بعد المائة للمجلس التنفیذي تعدیل  )أ(

[للعلم]تحدیث عن ترتیبات استضافة اآللیة العالمیة   )ب(

]موافقة[للطلب عضویة غیر أصلیة   )ج(


