
 

 األخرى  اجتماعات الهيئات الرئاسيةولموارد ل بالتجديد الحادي عشربرنامج عمل هيئة المشاورات الخاصة تقويم مجمع ل

 

من خالل بيان  ،طلب أعضاء هيئة المشاورات ،الجارية حول المواضيع ذات الصلة بهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر للموارد في المجلس التنفيذيعلى ضوء المناقشات 
مخرجات التي ستعرض على الجتماعات و لجميع االمن إدارة الصندوق توفير جدول ، 2017في فبراير/شباط الهيئة به القوائم ألف وباء وجيم في الدورة األولى من دورات  تمشترك تقدم

. وقد أعد التقويم التالي استجابة لذلك الطلب، وهو يوفر قائمة بالبنود التي ستناقشها خالل العامدوراتهما المجلس التنفيذي وعلى هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر للموارد في 
 . بالتجديد الحادي عشر للموارد)لجنة مراجعة الحسابات، ولجنة التقييم( في حال كانت ذات صلة  هيئة المشاورات والمجلس التنفيذي وهيئاته الفرعية

 

برنامج عمل هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر    الرئاسية اتث الهيئاحداجتماعات/أ التاريخ
 للموارد

 أبريل/نيسان  3
 
 
 
 أبريل/نيسان 5
 
 

 أبريل/نيسان  10-11
 
 
 
 
 

 أبريل/نيسان 11-12

 االجتماع الثالث واألربعون بعد المائة – لجنة مراجعة الحسابات
 استعراض مالءمة آليات اإلشراف الداخلي 
 تحديث عن مجموعة العمل المؤسسية بشأن سياسات ومعايير التمويل المقدم من الصندوق وشروطه 

 االقتراض  : تحديث عن استراتيجية الصندوق بشأنندوة غير رسمية
 نظام تخصيص الموارد على أساس األداءإجراءات ومعادلة عن  رسميةندوة غير 

 الدورة العشرون بعد المائة  -المجلس التنفيذي 
  نهج شمولي –مواءمة العمليات للسياق القطري 
 إجراءات ومعادلة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء 
 االنتقال بنظام إدارة النتائج واألثر في الصندوق إلى المستوى التالي 
 تقرير عن الدورة األولى لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق 

 المجلس التنفيذي  معتكف
  للصندوق ةالماليالقاعدة تعبئة الموارد وتنويع 
 انهج الصندوق حول التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرًا له 
 تعزيز وضوح صورة الصندوق من منظور رئيس الصندوق والدول األعضاء فيه 

 



 

برنامج عمل هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر    الرئاسية اتث الهيئاحداجتماعات/أ التاريخ
 للموارد

 توضيح حول كيفية عمل منسقي القوائم مع رئيس الصندوق 
 والشفافية المساءلةو  مبادئ القيادة 

 ال يوجد واألصدقاء المنسقين اجتماع مايو/أيار 8
 يونيو/حزيران    5
 
 يونيو/حزيران 6
 

 يونيو/حزيران 28
 

 ونيو/حزيراني 30 – 29

 ندوة غير رسمية عن االنتقال من المجموعات إلى الركائز
 

 واألصدقاء المنسقين اجتماع

 
 
 
 

التمايز بين الجنسين، تعميم عن الهيئة دورات  بين اجتماع
 المناخ، والتغذيةو 
 

التجديد الحادي عشر بالخاصة مشاورات الهيئة الدورة الثانية ل
 لموارد الصندوق

  ًالتطلع قدما 
 نموذج العمل وبرنامج العمل  
  لتقييم المؤسسي لالمركزية لالمستقل التقييم عرض مكتب

 ونظام تخصيص الموارد على أساس األداء
  للسياق القطريالصندوق مواءمة عمليات 
 االستراتيجية المالية والرفع المالي 
 إطار القدرة على تحمل الديون 
  التجديد الحادي عشر لموارد الخاص بقرار المشروع

 الصندوق
 

 يوليو/تموز 12
 

 والتسعون السابعةالدورة  -لجنة التقييم 
 تقرير تجميعي عن حوار السياسات 

 



 

برنامج عمل هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر    الرئاسية اتث الهيئاحداجتماعات/أ التاريخ
 للموارد

 
 االجتماع الرابع واألربعون بعد المائة  – لجنة مراجعة الحسابات يوليو/تموز 13

 المالية األسواقعن اقتراض الصندوق من  تحديث 
 تحديثمن المجموعات إلى الركائز : 

 ال يوجد ال يوجد أغسطس/آب

 سبتمبر/أيلول  5
 
 
 
 
 سبتمبر/أيلول 6
 
 
 
 
 سبتمبر/أيلول  7
 

 سبتمبر/أيلول 13-14

 الدورة الثامنة والتسعون -لجنة التقييم 
 تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 
 عمليات الصندوق التقرير السنوي عن نتائج وأثر 
 تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة 

 االجتماع الخامس واألربعون بعد المائة – لجنة مراجعة الحسابات
  2018عام االستعراض رفيع المستوى لميزانية 
 تقرير مرحلي عن إطار االقتراض السيادي 
 عن اقتراض الصندوق من األسواق المالية تحديث 

 
 واألصدقاء المنسقين اجتماع

 
 بعد المائة الدورة الحادية والعشرون –المجلس التنفيذي 

  تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق، والتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق، وتقرير رئيس
 الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

  2018عام االستعراض رفيع المستوى لميزانية 
  لتجديد الحادي عشر لهيئة المشاورات الخاصة باموجز لرئيس هيئة المشاورات عن الدورة الثانية

  لموارد الصندوق
 

 



 

برنامج عمل هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر    الرئاسية اتث الهيئاحداجتماعات/أ التاريخ
 للموارد

أكتوبر/تشرين  19-20
 األول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أكتوبر/تشرين األول  26

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والتسعونالدورة التاسعة  –لجنة التقييم 
 تقرير تجميعي عن المساواة بين الجنسين 

الحادي عشر الدورة الثالثة لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد 
 لموارد الصندوق

 إطار قياس النتائج 
  والسيناريوهات المحتملةاإلطار المالي 
 أسعار الصرف الفعلية للتجديد الحادي عشر للموارد 
 لجنسين، وتغير المناخالتمايز بين او التغذية،  قضايا تعميم 
  القطاع الخاص، التعاون بين بلدان  :الشراكاتاستقطاب

 وشركاء التنميةالجنوب والتعاون الثالثي، 
  مسودة تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي

لقرار التجديد والمشروع المعدل عشر لموارد الصندوق 
 لموارد الصندوق الحادي عشر

 نوفمبر/تشرين الثاني 20
 

نوفمبر/تشرين  23
 الثاني

 واألصدقاء المنسقين اجتماع
 

 االجتماع السادس واألربعون بعد المائة – لجنة مراجعة الحسابات
  2018ميزانية الصندوق لعام 
 2016لعام  أنشطة اإلدارة المالية في المشروعات 
 تحديث عن اقتراض الصندوق من األسواق المالية 
  مصرف التنمية األلمانيمن االقتراض  مرفق التقرير المرحلي السنوي عن 
 تحديث بشأن التقدم في تطوير نظام القروض والمنح 

 



 

برنامج عمل هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر    الرئاسية اتث الهيئاحداجتماعات/أ التاريخ
 للموارد

ديسمبر/كانون  13-14
 األول 

 
 
 
 

ديسمبر/كانون  14-15
 األول

 

 الدورة الثانية والعشرون بعد المائة –المجلس التنفيذي 
  2018ميزانية الصندوق لعام 
   مصرف التنمية األلمانيمن االقتراض مرفق التقرير المرحلي السنوي عن 
 دراسة جدوى - عن اقتراض الصندوق من األسواق المالية تحديث 
  لتجديد الحادي عشر لهيئة المشاورات الخاصة باموجز لرئيس هيئة المشاورات عن الدورة الثالثة

   لموارد الصندوق

 
 
 
 
 
 
 

الحادي عشر التجديد بالدورة الرابعة لهيئة المشاورات الخاصة 
 لموارد الصندوق

  الحادي لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التقرير النهائي
 المشروع النهائي لقرار تجديد المواردو  العاشر للموارد

 تعهدات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق 
 فبراير/شباط 14-15

2018 

 واألربعون الحادية الدورة  - مجلس المحافظين
 (للموافقة)لموارد الصندوق  النهائي للتجديد الحادي عشر والتقريرقرار ال 

 

 

 

 


