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 التفصيلي جدول األعمال

 افتتاح الدورة -1

الخميس  ييوم لموارد الصندوق عشر الثانيالمشاورات الخاصة بالتجديد  لهيئةتعقد الدورة األولى س

، روما. Paolo di Dono 44، وعنوانهفي مقر الصندوق، ، 2020 شباط/فبراير 14الجمعة وشباط /فبراير 13

 9.00من الساعة و ،يوم الخميسمساء من  6.00 ى الساعةحت صباحا   10.00 من الساعة الدورة تعقدوسوف 

 يوم الجمعة. مساءمن  5:00 ىتح صباحا  

 جدول األعمالاعتماد  -2

 (.IFAD12/1/R.1/Rev.1ة )الوثيقهذه يرد جدول األعمال المؤقت في 

 للموارد الحادي عشرالتجديد  فترةالصندوق في منتصف  -3

التجديد الحادي عشر للموارد، وتقرير عن وضع  فترةمنتصف  استعراضهيئة المشاورات  سيعرض على

مساهمات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، والتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام 

 متعددة األطرافمنظمات الشبكة تقييم أداء وتقييم الذي أجراه مكتب التقييم المستقل في الصندوق،  2019

 .2018-2017 لفترةللصندوق عن ا

 للموارد الحادي عشرلتجديد ا فترةاستعراض منتصف  (أ)

األولى من نصف اللسنة ولألداء المؤسسة  عرضا  ألعضاء الهيئة  الفترةيوفر استعراض منتصف س

عن أداء المؤسسة على خلفية نموذج العمل االستعراض لتجديد الحادي عشر للموارد. وسيبلغ فترة ا

ط الضوء على لفترة التجديد الحادي عشر للموارد، وسيسل   وااللتزامات واألهداف المتفق عليها

 لب بعض الجهود اإلضافية، كما أنهإحراز تقدم فيها، والمجاالت التي ما زالت تتطتم المجاالت التي 

 .(IFAD/12/1/R.2) تضمن خطة للتطرق لهذه المجاالتيس

 لموارد الصندوق الحادي عشرتقرير عن وضع مساهمات التجديد  (ب)

 .(IFAD/12/1/R.3) وضع مساهمات التجديد الحادي عشر للمواردعن  إدارة الصندوق تحديثا  تقدم س

 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق (ج)

سيعرض مكتب التقييم المستقل في الصندوق التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام 

 .(IFAD/12/1/R.4) التقرير . وستعرض إدارة الصندوق استجابتها على هذا2019

)باللغة  2018-2017 للصندوق عن الفترة متعددة األطرافمنظمات الشبكة تقييم أداء  تقييم (د)

 اإلنكليزية فقط(

شبكة تقييم أداء الذي يمثل أعضاء الرئيسي البلد المؤسسي وهي من الواليات المتحدة، سيقدم ممثل 

ستقدم و. 2018-2017الشبكة للصندوق للفترة  نتائج تقييمفي هذا التقييم، المنظمات متعددة األطراف 

 .(IFAD/12/1/R.7)اإلدارة ردها على التقرير 

 دورات وخطة عمل هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق -4

إلى جنب مع ، جنبا للهيئة الدورات الثانية والثالثة والرابعة تواريخستدعى هيئة المشاورات إلى النظر في 

 (.IFAD12/1/R.5خطة عمل إشارية )
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  التوجهات االستراتيجية لفترة التجديد الثاني عشر للموارد -5

، ومجاالت التركيز 2030ستقترح هذه الوثيقة التوجهات االستراتيجية للصندوق في عمله نحو تحقيق خطة 

ذج عمل الصندوق وإطاره المالي نموالخاصة بالمخصوصة لفترة التجديد الثاني عشر للموارد، والمقترحات 

وتشذبها، بعد التغذية الراجعة  2.0المقترحات الواردة في وثيقة الصندوق فترة. وسوف تبني الوثيقة على هذه الل

وسوف تقوم اإلدارة أيضا بتوزيع منشور أثناء الدورة عن  .(IFAD/12/1/R.6)المستلمة من الدول األعضاء. 

دافع االستثمار في الصندوق كأداة اتصاالت مفيدة عند تبرير الدافع لزيادة االستثمار في الصندوق واستقطاب 

 تأييد للوصول إلى تجديد قوي لموارده.ال

 ائل أخرىمس -6

 اختتام الدورة -7


