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  جدول األعمال

  افتتاح الدورة - 1

 اعتماد جدول األعمال - 2

   ات الحيازوضمان األراضي وصول إلى الينسحت  الصندوق بشأنسياسة - 3

 تين النتائج واعتماد تمويل تجهيز البرامج والميزانيالمستند إلىاألولويات االستراتيجية لبرنامج العمل  - 4

  2009للصندوق ومكتب التقييم فيه للعام والرأسمالية اإلدارية 

  المؤسسيةمخاطر الإدارة سياسة الصندوق بشأن  - 5

 إصالح الموارد البشرية: ة العملمعلومات محدثة شفوية عن خط - 6

   الثانية والخمسين عن دورتهاتقرير رئيس لجنة التقييم  - 7

  تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة  - 8

   الفرص االستراتيجية القطريةبرامج - 9

  الشرقية والجنوبيةأفريقيا   )أ (

  بوروندي

  آسيا والمحيط الهادي  )ب (

  ت ناميفي

  أمريكا الالتينية والكاريبي  )ج (

  البرازيل

  الموارد المتاحة لعقد االلتزامات - 10

  البرامج المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها /اقتراحات المشروعات - 11

  أفريقيا الغربية والوسطى  )أ (

  مشروع دعم تنمية التمويل الصغري الريفي: الكاميرون  )1(

  ي دوائر ليكواال وبول وسانغامشروع التنمية الريفية ف: الكونغو  )2(

   الزراعيةة سالسل القيمدعممشروع : السنغال  )3(

  أفريقيا الشرقية والجنوبية  )ب (

  مشروع دعم المنظمات المهنية والخدمات الزراعية: مدغشقر  )1(

  ألسواق الريفيةابرنامج ترويج : موزامبيق  )2(

   في كيريهيمشروع اإلدارة المجتمعية لمستجمعات المياه: رواندا  )3(

  آسيا والمحيط الهادي  )ج (

   في المناطق الريفيةلبرنامج الوطني للتمكين المجتمعي الصندوق لدعم: إندونيسيا  )1(

  مشروع االستثمارات والخدمات الزراعية: قيرغيزستان  )2(
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  أمريكا الالتينية والكاريبي  )د (

   األعمالالبرنامج الوطني للتنمية الريفية وتنمية : كوستاريكا

  الشرق األدنى وشمال أفريقيا  )ه (

  برنامج من الجبل إلى األسواق: ألبانيا  )1(

 برنامج التنمية الريفية في المناطق الجبلية والمرتفعات: مذكرة رئيس الصندوق: جورجيا  )2(

   تعديل اتفاقية القرض–) GE543- القرض رقم(

  الخدمات المالية الريفية  التسويق وبرنامج: مولدوفا  )3(

  مشروع تنمية سبل المعيشة في جنوب السودان: السودان  )4(

   تعديل ترتيبات اإلشراف: مذكرة رئيس الصندوق  )و(

   في أسعار األغذية اتاستجابة الصندوق للزياد  )ز(

: تي القرض والتمويل الخاصتينمذكرة رئيس الصندوق بشأن إدخال تعديالت على اتفاقي  )1(

  بمشروع تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الريفي في مديرية يورو  )1(

ومشروع إدماج صغار المنتجين في ) 2 (؛في جمهورية هندوراس) HN-743 القرض رقم(

في ) DSF-8009-NI والمنحة رقم NI-729القرض رقم (سالسل القيمة والنفاذ السوقي 

  جمهورية نيكاراغوا

   في أسعار األغذيةاتللزيادرية الفواستجابة الصندوق تحديث   )2(

   فيهاللنظراقتراحات المنح المعروضة على المجلس التنفيذي  - 12

 دولية ال تساندها  ومنظماتمراكزإلى اإلقليمية / بموجب نافذة المنح العالميةمقترح تقديمهامنح   )أ(

  الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

مركز دولي تسانده الجماعة إلى اإلقليمية / المنح العالمية بموجب نافذةمقترح تقديمها ةمنح  )ب(

  االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

 "جهود المرأة األوغندية إلنقاذ األيتام"منظمة إلى  منحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح القطرية  )ج(

   الريفيةمن أجل تعزيز القدرة المؤسسية، وتعبئة الموارد، وتوسيع الخدمات المالية

  أنشطة المشروعات المزمعة - 13

  تنقيح هيكل ومحتوى التقرير الخاص بالفعالية اإلنمائية للصندوق - 14

  تقرير عن التجديد الثامن لموارد الصندوق - 15

  المسائل المالية - 16

  تقارير مرحلية  )أ (

  تقرير عن وضع مساهمات التجديد السابع لموارد الصندوق   )1(

  2008 من العام الثانيدوق في الفصل تقرير عن حافظة استثمارات الصن  )2(

   لجنة مراجعة الحساباتتقارير  )ب (

   المائةهاتقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماع  )1(
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   بعد المائةدالواح هاتقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماع  )2(

   لمجلس المحافظينالثانية والثالثينلدورة ل جدول األعمال المؤقت مسودة - 17

 سائل أخرىم - 18
  ألمن الغذائيلالمبادرة الفرنسية من أجل شراكة عالمية   )أ(

 التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيامذكرة تفاهم مع   )ب(


