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  مذكرة إلى السادة المدراء التنفيذيين

  .للموافقة عليها هذه الوثيقة معروضة على المجلس التنفيذي

  :إلىالخاصة بهذه الوثيقة  التوجه بأسئلتهم المتعلقة بالجوانب التقنية  التنفيذيينيرجى من السادة المدراء

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 

  .الهيئات الرئاسية
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  جدول األعمال

لمجلس  الذي يتولى رئاسة ا– رئيس الصندوقوالتسعين، اقترح ة سادسالته دورحسبما ُأبلغ المجلس التنفيذي في 

  . تنفيذ عدد من التدابير لزيادة فعالية المجلس–

ومن بين هذه التدابير اقتراح بأن ال تُناقش البنود المعروضة لعلم المجلس خالل دورة من دوراته إالّ بناء على 

اد طلب محدد من أحد أعضائه، على أن يرسل هذا الطلب كتابةً إلى سكرتير الصندوق قبل ثالثة أسابيع من انعق

 . تلك الدورة

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

، )بي لنقاشها في المجلسالمعروضة للموافقة أو االستعراض، أو البنود المعروضة للعلم التي تم تلقي طلب كتا

  .ت قبل أسبوعين من انعقادها شبكة اإلنترنموقع الصندوق على على  عمل الدورةبرنامجوسينشر 

وتيسيراً على السادة المدراء، ستوضع إلى جانب كل بند من بنود جدول األعمال إحدى العبارات التالية لإلشارة 

  :إلى اإلجراء الواجب على المجلس اتخاذه

  ]للموافقة[ •

  ]للعلم[ •

  ]لالستعراض[ •

التنفيذي المتعلقة بتوزيع لمجلس ل من النظام الداخلي 6دة الماويرجى من السادة المدراء أن يحيطوا علماً ب

  :الوثائق

 المجلس التنفيذي في دورة ما إلىلن يجري تجاوز حد األسابيع األربعة فيما يخص الوثائق المقدمة "... 

ي إال أنه يجوز، عند االقتضاء، أن تقدم بعد ذلك معلومات تتعلق بالمسائل الت. ليتخذ بشأنها إجراء تقتضيه

  ." المجلس لقرارات بشأنها، أو معلومات إضافية تتعلق بالمشروعاتاتخاذال تقتضي 
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  جدول األعمال

  افتتاح الدورة - 1

 ]للموافقة[ اعتماد جدول األعمال - 2

 ]علملل[  مجال األمن الغذائي والتنمية الريفيةتقرير شفهي عن التوجهات العالمية في - 3

  ]للموافقة[) 2012-2010( الصندوق موارد لفترة التجديد الثامن لإطار قياس النتائج - 4

 ]للموافقة[سياسة الصندوق بشأن االنخراط مع الشعوب األصلية  - 5

االستعراض المسبق الرفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتان اإلدارية  - 6

-2010(ة ثالث سنوات ، وبرنامج عمل مكتب التقييم المتواصل لمد2010والرأسمالية للصندوق لعام 

 ]لالستعراض[ 2010لعام  والمسائل المتعلقة بموارده) 2012

  التقييم - 7

 رير رئيس لجنة التقييماتق  )أ(

  ]للموافقة[ عن دورتها السادسة والخمسينتقرير رئيس لجنة التقييم  )1(
 ]للموافقة[ عن دورتها السابعة والخمسينتقرير رئيس لجنة التقييم  )2(

 ]لالستعراض[ عن دورتها الثامنة والخمسينيم تقرير رئيس لجنة التقي )3(
  ]للموافقة[ الستعراضانهج  وثيقة – ومهام التقييم في الصندوق لمكتب التقييماستعراض األقران   )ب(

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

  ]لالستعراض[  الفرص االستراتيجية القطريةبرامج - 9

  تشاد  )أ (

  بيرو  )ب (

  الفلبين  )ج (

  ]للموافقة[ الموارد المتاحة لعقد االلتزامات - 10

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

  أفريقيا الغربية والوسطى  )أ (

  في المناطق الساحليةوالموارد الطبيعية مشروع إدارة المياه الرعوية : تشاد  )1(

  برنامج تنمية سالسل القيمة ألغراض الحد من الفقر: موريتانيا  )2(

  أفريقيا الشرقية والجنوبية  )ب (

   المرحلة الثانية –مشروع تنمية مجتمعات المراعي : إثيوبيا  )1(
  قرض تكميلي- برنامج مساندة موارد الرزق على مستوى األقسام: أوغندا  )2(
  قرض تكميلي -ساسية الزراعية المجتمعية برنامج تحسين البنى األ: أوغندا  )3(

   أصحاب الحيازات الصغيرةدىألعمال الزراعية لاأنشطة ب برنامج النهوض: زامبيا  )4(
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  آسيا والمحيط الهادي  )ج (

  مشروع التنمية التشاركية لقطاع الموارد المائية على النطاق الضيق: بنغالديش  )1(

  زيادة غلة المحاصيلمشروع : باكستان  )2(

  أمريكا الالتينية والكاريبي  )د (

  بياوي شبه القاحلةوالية مشروع التنمية المستدامة في : البرازيل  )1(

  سان لورينزو-مشروع تنمية منطقة إبارا: إكوادور  )2(

  منحة تكميلية -) المرحلة الثانية(مشروع تطوير شبكات الري الصغيرة : هايتي  )3(

كامبيتشي وتشياباس (ة للغابات في الواليات الجنوبية مشروع التنمية المجتمعي: المكسيك  )4(

  )وواهكا

 تمكين مشروعتمويل تكميلي مقترح تقديمه إلى : مذكرة رئيس الصندوق: باراغواي  )5(

   )المشروع الريفي لباراغواي(االستثمارات  وتنسيق الريف فقراء منظمات

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا  )ه (
 – مشروع تنمية المشروعات الصغيرة والتمويل الصغير: الصندوقمذكرة رئيس : جيبوتي  )1(

  تعديل اتفاقية القرض

  تاللمناطق المشروع التنمية الزراعية المستدامة في : لبنان  )2(

  في السودانوتسويقه مشروع إنعاش إنتاج الصمغ العربي : السودان  )3(

الصافي المتبقي تحويل الرصيد مقترح ب: مذكرة رئيس الصندوق:  وقطاع غزةالضفة الغربية  )4(

الصندوق إلى ) المرحلة الثانية(مشروع إعادة اإلعمار والتنمية في غزة والضفة الغربية من 

   التابع للصندوق الدولي للتنمية الزراعيةغزة والضفة الغربيةقطاع الخاص ب

   تعديل ترتيبات اإلشراف: مذكرة رئيس الصندوق  )و(

 ]للموافقة[ وثائقالنشر سياسة الصندوق بشأن   )ز(

  ]للموافقة[  فيهاللنظراقتراحات المنح المعروضة على المجلس التنفيذي  - 12

اإلقليمية إلى مركز دولي تسانده الجماعة /منحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح العالمية  )أ(

  االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

إلى مراكز ومنظمات دولية ال تساندها اإلقليمية /ة بموجب نافذة المنح العالميمقترح تقديمهامنح   )ب(

  الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

اإلقليمية لآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة /منحة مقترحة بموجب نافذة المنح العالمية  )ج(

ي أفريقيا من أجل أو التصحر، وخاصة ف/التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و

برنامج تصميم استراتيجيات تمويل متكاملة لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في بلدان 

   الثاني القسط-اريبي مختارة من آسيا والمحيط الهادي وأمريكا الالتينية والك

  ]للعلم[ 2010-2009 أنشطة المشروعات المزمعة - 13
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ية بأزمة األمن الغذائي العالمية والحساب المدار آللية التنسيق المالي فرقة العمل الرفيعة المستوى المعن - 14

 ]لالستعراض[لها التابعة 

  ]لالستعراض[ توجيهات التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما - 15

 المسائل المالية - 16
  ]موافقةلل[تقرير عن التجديد الثامن لموارد الصندوق   )أ(

  ]للعلم[ تقارير مرحلية  )ب(

  ت التجديد السابع لموارد الصندوقتقرير عن وضع مساهما  )1(

   2009 من العام الثاني تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق في الفصل  )2(

 لجنة مراجعة الحساباتتقارير   )ج(
  ]لالستعراض[ لجنة مراجعة الحسابات لبعد المائةخامس ال جتماعاالعن تقرير   )1(

  ]لالستعراض[ بعد المائةسادس  الهاجتماععن ا تتقرير لجنة مراجعة الحسابا  )2(

  ]لالستعراض[  مراجعة الحساباتبعد المائة للجنةسابع تقرير االجتماع ال  )3(

  ]للموافقة[ اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات التابعة للمجلس التنفيذي ونظامها الداخلي  )4(

 على القروض المقدمة 2010عام لئدة أسعار الفا: شروط اإلقراض وأوضاعه التي يطبقها الصندوق  )د(

 ]للموافقة[بشروط عادية وشروط متوسطة 

  ]للموافقة[  لمجلس المحافظينالثالثة والثالثينلدورة ل جدول األعمال المؤقت مسودة - 17

 مسائل أخرى - 18
  ]للموافقة[مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء تعيين أعضاء   )أ(

  ]للموافقة[ات الدورة السادسة والتسعين للمجلس التنفيذي  محاضر جلس  )ب(

  


