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  مذكرة إلى السادة المدراء التنفيذيين

  . للموافقة عليهاثيقة معروضة على المجلس التنفيذيهذه الو

 وبغية االستفادة على النحو األمثل من الوقت المتاح لدورات المجلس التنفيذي، يرجى من السادة المدراء
  :قبل انعقاد الدورة إلىالخاصة بهذه الوثيقة  التوجه بأسئلتهم المتعلقة بالجوانب التقنية التنفيذيين

Deirdre McGrenra  

  الموظفة المسؤولة عن شؤون الهيئات الرئاسية
  2374 5459 06 39+: هاتفرقم ال

 org.ifad@mcgrenra.d: لكترونياإلبريد ال

  
كما يرجى توجيه االستفسارات المتعلقة بإرسال وثائق هذه الدورة أيضاً إلى الموظفة المسؤولة عن شؤون 

  .ات الرئاسيةالهيئ
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 جدول األعمال 

 الدورة افتتاح - 1

 األعمال جدول اعتماد - 2

برنامج العمل، واعتماد تمويل تجهيز البرامج، والميزانيتان اإلدارية والرأسمالية للصندوق ومكتب التقييم  - 3
  2009فيه لعام 

 البرنامج المقترح لإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة في الصندوق - 4

 التقييم - 5

  التقييم نةلج رئيس ريراتق  )أ (

 الصندوق عمليات وأثر نتائج عن السنوي التقرير  )ب (

 تقرير بشأن الفعالية اإلنمائية للصندوق  - 6

 للصندوق القطري الحضور أنشطة خطةتقرير مرحلي و - 7

 مشاركة الصندوق في مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون - 8

 برامج الفرص االستراتيجية القطرية - 9

 إثيوبيا  )أ (

 غواتيماال  )ب (

 ياغين  )ج (

 إندونيسيا  )د (

 المغرب  )ه (

 الموارد المتاحة لعقد االلتزامات - 10

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

 والوسطى الغربية أفريقيا  )أ (

  البرنامج المتكامل إلعادة إحياء الزراعة في محافظة مانيما :الديمقراطية الكونغو جمهورية )1(

  والزراعيبرنامج التمويل الريفي :غانا )2(

 تنمية سالسل القيمة ألغراض الحد من الفقر برنامج :موريتانيا )3(

تعزيز القدرات مكون  –مشروع مبادرة اإلنعاش والتنمية الزراعية والريفية  :النيجر )4(
 المؤسسية

 والجنوبية الشرقية أفريقيا  )ب (

  المجتمعات المحلية في جنوب نيانزىمشروع تنمية لدعما قرض تكميلي : كينيا )1(

 المشروعاتبرنامج التمويل الريفي وتنمية  : ندسوازيل )2(
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 برنامج تنمية القطاع الزراعيقرض تكميلي لدعم  :المتحدة تنزانيا جمهورية )3(

 الهادي والمحيط آسيا  )ج (

 في منطقة دابيشان لحد من الفقر برنامج ا : الصين )1(

عزيز مشروع اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية وت:  الديمقراطية الشعبيةالوجمهورية  )2(
 اإلنتاجية

  عزيز السريع إلنتاج األغذيةتال برنامج :الفلبين )3(

 مشروع مساندة السبل المعيشية في خاتلون: طاجيكستان )4(

 المناصرة للفقراء من أجل تنمية الحراجة الزراعيةروع الشراكات مش : نام فييت )5(

 والكاريبي الالتينية أمريكا  )د (

 برنامج التمويل الريفي: بليز )1(

مشروع إدارة الموارد الطبيعية في إقليمي شاكو والوادي  :الصندوق يسرئ مذكرة: بوليفيا )2(
 توسيع منطقة المشروع والمجموعة المستهدفة - العالي

مشروع دعم تنمية المشروعات األسرية الريفية في : مذكرة رئيس الصندوق :البرازيل )3(
  اتفاقية القرض  تعديل-الشمال الشرقي 

 برنامج التنمية الريفية المستدامة في المنطقة الشمالية :غواتيماال )4(

 كوويندعم مجموعة واراو في والية دلتا أوربرنامج  :  البوليفاريةفنزويالجمهورية  )5(

 أفريقيا وشمال األدنى الشرق  )ه (

  الريفيةسبل العيش  تنمية مشروع :والهرسك البوسنة )1(
دارة الموارد الطبيعية القائمة  تقرير عن برنامج إ:مذكرة رئيس الصندوق: الضفة الغربية )2(

 الممول من حساب الصندوق الخاص بغزة والضفة الغربيةعلى المشاركة 

الرائد القائم على مشاركة المجتمعات المحلية المشروع : مذكرة رئيس الصندوق :اليمن )3(
 تعديل اتفاقية التمويل -والمتعلق بالبنية األساسية الريفية في المناطق المرتفعة 

  المنح المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيهااقتراحات - 12

 ،الدولي لبحوث سياسات األغذيةعهد اإلقليمية إلى الم/منحة مقدمة بموجب نافذة المنح العالمية  )أ (
ثار تغير المناخ آلصالح الشراكة االستراتيجية لتنمية السياسات االبتكارية حول الحد من 

 والوصول إلى األسواق

تسانده الجماعة االستشارية دولي اإلقليمية إلى مركز /افذة المنح العالميةمنحة مقدمة بموجب ن  )ب (
تحسين استدامة آثار تدخالت مشروع  ل، المعهد الدولي إلدارة المياه،للبحوث الزراعية الدولية

 إدارة المياه الزراعية في سياقات محفوفة بالتحديات

 من أجل ى االئتالف الدولي المعني باألراضيإل اإلقليمية/العالمية المنح نافذة بموجب مقدمة ةمنح  )ج (
 راضي مناصر للفقراء موضع التنفيذ  لأل وضع جدول أعمالبرنامج

 االستشارية الجماعة تساندها الدولية  مراكزإلى  اإلقليمية/العالمية المنح نافذة بموجب مقدمة منح  )د (
 الدولية الزراعية للبحوث
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سة الدولية المعنية بشعوب جنوب المحيط الهادي منحة بموجب نافذة المنح القطرية إلى المؤس  )ه (
  المرحلة الثانية– لتعميم برنامج االبتكارات اإلنمائية الريفية في إقليم المحيط الهادي

 أنشطة المشروعات المزمعة - 13

 خاصة بالتجديد الثامن لموارد الصندوقالمشاورات الهيئة تقرير عن  - 14

 المسائل المالية - 15

 مرحلية تقارير  )أ (

 الصندوق لموارد السابع التجديد مساهمات وضع عن تقرير )1(

 2008 العام من الثالث الفصل في الصندوق استثمارات حافظة عن تقرير )2(

 للصندوق الجديد بالمقر الخاصة النفقات عن تقرير  )ب (

 الحسابات مراجعة لجنة ريراتق  )ج (

 مراجعة الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية - 16

 وارد على أساس األداءتقرير مرحلي عن تنفيذ نظام تخصيص الم - 17

 التقرير السنوي عن ضمان الجودة في مشروعات وبرامج الصندوق - 18

 إصالح الموارد البشرية:  خطة العملمعلومات محدثة عن - 19

 الئتالف الدولي المعني باألراضيا أمانةتقرير  - 20

  تقرير مرحلي عن اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر - 21

 والثالثون لمجلس المحافظين الثانيةالدورة  - 22

  المحافظين لمجلس والثالثين الثانية للدورة األحداث وبرنامج المؤقت األعمال جدول مسودة  )أ (

 الصندوق رئيس مخصصات  )ب (

 مسائل أخرى - 23

 طلب عضوية غير أصلية في الصندوق  )أ (

 المحافظين مجلس دورات حضور إلى مراقبين دعوة  )ب (

 2010 لعام التنفيذي المجلس لدورات المقترحة المواعيد  )ج (

 مذكرة معلومات عن كوبا  )د (

 


