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  مذكرة إلى السادة المدراء التنفيذيين

  .لموافقة عليها لهذه 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

جلس  الذي يتولى رئاسة الم– 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 

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

 . 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 انعقادهابكة اإلنترنموقع الصندوق على ش 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 6 المادةويرجى من السادة المدراء أن يحيطوا علماً ب

  :الوثائق

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

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

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

  افتتاح الدورة - 1

 ]للموافقة[ اعتماد جدول األعمال - 2

ما هي : )مؤتمر األطراف الخامس عشر ( المناخبشأن تغير األمم المتحدةمؤتمر عرض شفهي عن  - 3

 ]علملل[من الفقر الريفي؟ المضامين بالنسبة لمهمة الصندوق في الحد 

، 2010 لعام  والميزانيتان اإلدارية والرأسمالية للصندوق، الصندوق المستند إلى النتائجبرنامج عمل - 4

لعام  والمسائل المتعلقة بموارده) 2012 -2010(المتواصل لمدة ثالث سنوات   مكتب التقييموبرنامج عمل

 ]موافقةلل[ 2010

  التقييم - 5

  ة التقييم رير رئيس لجناتق   )أ(

  ]لالستعراض[ عن دورتها التاسعة والخمسين رئيس لجنة التقييم تقرير  )1(

  ]لالستعراض[ عن دورتها الستين رئيس لجنة التقييم تقرير  )2(

 ]للعلم[ عن الزيارة القطرية إلى الهند رئيس لجنة التقييم تقرير  )3(

  ]راضلالستع[ التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق   )ب(

  الدولي للتنمية الزراعية والصندوق مصرف التنمية األفريقيعملياتسياسات ول التقييم المشترك   )ج(

  ]لالستعراض [لزراعة والتنمية الريفية في أفريقياا في

  ]للموافقة[السياسة المنقحة لتمويل المنح في الصندوق  - 6

  ]لالستعراض[  الفعالية اإلنمائية للصندوقبشأنتقرير  - 7

 ]للموافقة[رحلي وخطة أنشطة الحضور القطري للصندوق تقرير م - 8

 ]ستعراضلال[  وتنفيذهاالصندوقمشروعات استعراض المبادئ التوجيهية للتوريد في  - 9

 في الصندوقسياسات ومعايير اإلقراض  - 10
  ]للموافقة[سياسات ومعايير اإلقراض تنقيح   )أ(

 على القروض 2010لعام ائدة الفأسعار : شروط اإلقراض وأوضاعه التي يطبقها الصندوق  )ب(

  ]للعلم[المقدمة بشروط عادية وشروط متوسطة 

 لتي يمولها الصندوقتبسيط عملية موافقة المجلس التنفيذي على المشروعات والبرامج ااقتراح ل - 11

 ]للموافقة[

 ]للموافقة[المبادئ التوجيهية للتعامل مع حكومات األمر الواقع  - 12

 ]للموافقة[بلدان الفقيرة المثقلة بالديون الديون مشاركة الصندوق في مبادرة  - 13
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 مسائل الموارد البشرية - 14
  ]للعلم[ لصندوق في االبشراستراتيجية محورها  - تقرير مرحلي عن إصالح الموارد البشرية   )أ(

 ]للعلم[البرنامج المعزز للموظفين المهنيين المزاملين تقرير عن تنفيذ   )ب(
 ]ستعراضلال[  الفرص االستراتيجية القطريةبرامج - 15

  الكونغو  )أ (

  مالوي  )ب (

  الجمهورية العربية السورية  )ج(

 ]للموافقة[ الموارد المتاحة لعقد االلتزامات - 16

  ]للموافقة[البرامج المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها /اقتراحات المشروعات - 17

  أفريقيا الغربية والوسطى  )أ (

  عة والحد من الفقردعم إعادة إحياء الزرامشروع : كوت ديفوار  )1(

  البستنةمحاصيل حيواني ومشروع تنمية اإلنتاج ال: ياغامب  )2(

   القطاع الزراعيعادة إحياءمشروع إ: ليبريا   ) 3(

الفترة المحددة  – برنامج تنمية المشروعات الريفية الصغرى: مذكرة رئيس الصندوق: نيجيريا) 4(

  للتوقيع على اتفاقية التمويل

  ية والجنوبيةأفريقيا الشرق  )ب (

برنامج التنمية واإلنعاش الريفي في مرحلة ما بعد : مذكرة رئيس الصندوق: ياإريتر  )1(

   وإدخال تعديالت على اتفاقية تمويل البرنامجة تكميليمنحة – األزمات

 – ةمشروع مساندة الخطة االستراتيجية لتحويل الزراع: مذكرة رئيس الصندوق: رواندا  )2(

  منحة تكميلية

 -مشروع اإلدارة المجتمعية لمستجمعات المياه في كيريهي: مذكرة رئيس الصندوق: رواندا  )3(

  ة تكميليمنحة

  آسيا والمحيط الهادي  )ج (

  أصحاب الحيازات الصغيرة والحد من الفقر في تونليه سابمشروع تنمية : كمبوديا  )1(

 - المرحلة الثانية – لشرقيقليم الشمالي ا اإل فيإدارة الموارد المجتمعيةمشروع : الهند  )2(

  قرض تكميلي

 في إطار مشروع تنمية النظام مشروع إعادة التشجير واالتجار بالكربون :قيرغيزستان  ) 3(

  اإليكولوجي في تيان شان

   والجبالمشروع الزراعة عالية القيمة في مناطق الهضاب: نيبال  ) 4(

  اعيةالبرنامج الوطني لتنمية األعمال الزر: سري النكا  ) 5(

  أمريكا الالتينية والكاريبي  )د (

  المستدامة في كاريري وسيريدوتنمية المشروع : البرازيل  )1(
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 قرض -سان لورينزو -تنمية منطقة إبارا مشروع: مذكرة رئيس الصندوق: إكوادور  )2(

  تكميلي

 قرض - تعزيز األسواق وتنويع موارد الرزق في المرتفعات الجنوبية مشروع: بيرو  ) 3(

  انتكميليحة ومن

 مشروع ال– المرحلة األولى –خطة الستئصال الفقر المدقع : دولة بوليفيا المتعددة القوميات  )4(

  ي سوشابامبا وبوتت في كوسر التي تعيش في فقر مدقعاألومجتمعات الرائد لتعزيز قدرة ال

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا  )ه (
  قديمةالي راض األحقلي فيالطوير الري مشروع ت: مصر  )1(

   الزراعةدعممشروع : جورجيا  )2(

  فيةالري طرق الوصلمشروع : السودان  )3(

  مشروع تنمية أرداهان وكارس وأرتفن: تركيا  )4(

تعديل : مشروع التنمية الريفية القائمة على المشاركة في ذمار: مذكرة رئيس الصندوق: اليمن ) 5(

  منحة تكميلية –اتفاقية القرض 

  ]للعلم[األمن الغذائي العالمية ألزمة المتخذة من قبل الصندوق استجابة ير لتدابتحديث ل  )و(

  ]للموافقة[  فيهاللنظراقتراحات المنح المعروضة على المجلس التنفيذي  - 18

 الجماعة ا تساندهةكز دوليامرى لإاإلقليمية /بموجب نافذة المنح العالميةمقترح تقديمها منح   )أ(

  لدولية شارية للبحوث الزراعية ااالست

إلى مراكز دولية ال تساندها الجماعة اإلقليمية / بموجب نافذة المنح العالميةمقترح تقديمهامنح   )ب(

 االستشارية للبحوث الزراعية الدولية
النهوض  من أجل الدولي المعني باألراضي اإلقليمية لالئتالف/ة المنح العالميةمنحة بموجب نافذ  )ج(

راضي مناصر وضع جدول أعمال لأل :ف الدولي المعني باألراضياإلطار االستراتيجي لالئتالب

  وطنيا وإقليميا وعالمياللفقراء موضع التنفيذ

 دعم زراعة برنامجمن أجل مقدمة إلى منظمة رعاية أفريقيا منحة بموجب نافذة المنح القطرية   ) د(

  أصحاب الحيازات الصغيرة في زمبابوي

 ]للعلم[ أنشطة المشروعات المزمعة - 19

 لمسائل الماليةا - 20
  ]للعلم[ تقارير مرحلية  )أ(

   لموارد الصندوقمناثت التجديد التقرير عن وضع مساهما  )1(

  تقرير عن وضع مساهمات التجديد السابع لموارد الصندوق  )2(

   2009 من العام الثالثتقرير عن حافظة استثمارات الصندوق في الفصل   )3(

  ]للعلم[ ة كوباوضع المفاوضات بشأن متأخرات جمهوري  )ب(

 ]لالستعراض[  عن اجتماعها التاسع بعد المائةلجنة مراجعة الحساباتتقرير   )ج(
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 ]للموافقة[تقرير مرحلي عن تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء  - 21

 ]للعلم[التقرير السنوي عن ضمان الجودة في مشروعات وبرامج الصندوق  - 22
 ]للعلم[  لمجلس المحافظيننيالدورة الثالثة والثالثبرنامج أحداث  - 23

 ]للموافقة[تقرير مرحلي عن اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر  - 24
  مسائل أخرى - 25

  ]للموافقة[ 2011-2010 يعاملدورات المجلس التنفيذي المقترحة لمواعيد ال  )أ (

 لجنة األمن الغذائي العالمي  ) ب(
المسؤوليات (إعادة تشكيل اإلدارة العليا للصندوق :  للمواردتنفيذ جدول أعمال التجديد الثامن  )ج(

 )وترتيبات اإلبالغ
  



 




