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 للسادة المندوبينمعلومات 

مايو/أيار،  8التفاعلية للدول األعضاء بتاريخ نُشرت في المنصة رسالة الرئيس الخارجي التي وفقاً لما جاء في  -1

 ،الدورة الثانية لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق في اجتماعين سيجري تنظيم

جدول في هذه الوثيقة  ويرديوليو/تموز.  23-22يومي  ويعقد الثاني يونيو/حزيران، 17-16يومي يعقد أولهما 

 .الثاني الجتماعلعمال التفصيلي ألا

ً ن اعقد االجتماعيُ س، 19-لجائحة كوفيد في إطار االستجابةالمتخذة التدابير مع  وتماشياً  -2 من الساعة  افتراضيا

تيسيراً لمشاركة األعضاء  من كل يوم من هذه األيام)بتوقيت وسط أوروبا(  مساء 4.30حتى الساعة الواحدة 

 .توقيتات زمنية مختلفةذات من مناطق 

بنود جدول األعمال  ُصنّفت يوليو/تموز، 23-22وبغية تبسيط جدول أعمال االجتماع الثاني الذي سيعقد يومي  -3

للتعليق عليها  بنود، والمجموعة الثانية: الدورة أثناءبنود للنظر فيها المجموعة األولى:  إلى مجموعتين، هما

المنصة التفاعلية للدول األعضاء في الصندوق. وستتاح وثائق المجموعتين من بنود جدول األعمال في  في

 األولى من جدول األعمال.المجموعة بنود التفاعلية للتعليق عليها، ولكن لن تناقش أثناء الدورة سوى المنصة 

ولن تناقش بنود المجموعة الثانية أثناء الدورة إالّ إذا رأت اإلدارة أو إذا رأى الرئيس الخارجي ذلك ضرورياً، 

إلى سكرتير  ةً الطلبات كتاب تلكوينبغي تقديم ممثلي الدول األعضاء في هيئة المشاورات. أو بناًء على طلب 

 .االجتماعانعقاد  ألقل من موعدقبل أسبوع واحد على االصندوق 

 . وستتاح خاصية التعليق على جميع الوثائق التي تُنشر في المنصة التفاعلية للدول األعضاء -4

 عمل الدورةبرنامج 

على في موقع الصندوق عرض سيو. الوثائقمناقشة تعكس أرقام بنود جدول األعمال بالضرورة ترتيب ال  -5

 يبينبرنامج عمل  قبل انعقاد االجتماعين التفاعلية للدول األعضاء في الصندوقالمنصة في شبكة اإلنترنت و

 .توقيت المناقشات وترتيبها

 .االجتماعين ويقتصر برنامج عمل الدورة على البنود التي ستناقش أثناء -6
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 (يوليو/تموز 23-22)المستأنفة الدورة الثانية  – المؤقتجدول األعمال 

 بنود للنظر فيها أثناء الدورة - أولا 

 افتتاح الدورة -1

 [للموافقة] (IFAD12/2(R)/R.1اعتماد جدول األعمال ) -2

 2024-2022للفترة  نموذج العمل واإلطار الماليالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق:  -3

(IFAD12/2(R)/R.2) ]لالستعراض[ 

 المضي قدما - االنتقال/التخرج -4

 ائل أخرىمس -7

 الثانية لدورةااختتام  -8

ا   بنود للتعليق عليها فقط في المنصة التفاعلية للدول األعضاء في الصندوق - ثانيا

 (IFAD12/2(R)/R.3) المناصرة للفقراء الصندوق في تنمية سالسل القيمة النخراط التقييم المؤسسي -5

 [للعلم]

 ]لالستعراض[ (IFAD12/2(R)/R.4) لموارد الصندوقالثاني عشر شروع القرار الخاص بالتجديد م -6
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 (تموز/يوليو 23-22) المستأنفة الدورة الثانية – جدول األعمال التفصيلي

 بنود للنظر فيها أثناء الدورة - أولا 

 الدورةافتتاح  -1

الثانية لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الدورة  استئناف انعقاد الرئيس الخارجي سيعلن

 بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا. الواحدةفي تمام الساعة  2020 تموز/يوليو 22يوم  الصندوق

 ]للموافقة[ (IFAD12/2(R)/R.1) اعتماد جدول األعمال -2

 .الوثيقةهذه لدورة المستأنفة في لمؤقت العمال األجدول  يرد

 2024-2022للفترة  نموذج العمل واإلطار الماليالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق:  -3

(IFAD12/2(R)/R.2) ]لالستعراض[ 

ستتضمن هذه الوثيقة تفاصيل عن األولويات التشغيلية للصندوق في فترة التجديد الثاني عشر لموارده وإطاره 

وما ورد من إلى وثيقة التوجهات االستراتيجية في فترة التجديد الثاني لموارد الصندوق . وتستند التمويلي

. وستركز الوثيقة بصفة خاصة على 19-كي تشمل اآلثار المترتبة عن جائحة كوفيد تعليقات، وتم تحديثها

والطلب  ،، وما يقدمه من خدماتةالدولي ةاإلنمائي يةالهيكلالميزة النسبية التي ينفرد بها الصندوق، ودوره في 

نهج الصندوق في العمل في ل ي إيالء عناية خاصةوسيجر. على تلك الخدمات في شتى السياقات القطرية

مقترحات  (1ما يلي: ) بناء القدرة على الصمود. وستشمل الوثيقةفي األوضاع الهشة والمتأثرة بالنزاع، و

تنفيذ برنامج القروض  بما في ذلك التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، فترةبشأن نهج البرامج القطرية في 

وبرنامج التأقلم  ،بين برنامج القروض والمنح والترابطات، المتوقعة مختلف األدوات والوسائلو، والمنح

بين األنشطة اإلقراضية ووبرنامج تمويل القطاع الخاص،  ،لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +

والنهج المنقح  ،لتجديد الثاني عشر لموارد الصندوقل، وسيناريوهات إطار تمويلي منقح (2؛ )اإلقراضيةوغير 

مواصلة الوفاء بالغرض المنشود، بما في ذلك زيادة ل الخطوات المتخذة (3وآلياته؛ )تخصيص الموارد ل

التحرش الجنسي الت حا سياسة الصندوق بشأن منع، والالمركزية، وتعزيز قدرة الصندوق على األداء

 وال سيما بشأنإشارات إلى النتائج واآلثار المتوقعة،  (4؛ )والتصدي لها واالستغالل واالعتداء الجنسيين

قياسها، والمقايضات بين مختلف السيناريوهات  ومنهجياتالمؤشرات المحددة ألهداف التنمية المستدامة، 

 المالية.

الوثيقة  جرى تحديث يونيو/حزيران، 17-16 التي عقدت فياالجتماع األول للدورة الثانية  بناء على: مالحظة

ونُشرت النسخة "التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق: تعميق األثر وبناء الصمود من خالل التعميم" بشأن 

 [.الرابطالمنصة التفاعلية للدول األعضاء ] المنقحة منها علىالمحدّثة و

 ]لالستعراض[ (IFAD12/2(R)/R.5) المضي قدما –النتقال/التخرج  -4

األول من الدورة الثانية، سيتم تقديم تحديث  االجتماعفي التي جرت التخرج /كمتابعة للمناقشة المتعلقة باالنتقال

ً للمضي قدم الرئيس الخارجيالذي يقترحه طريق الو  .ا

 مسائل أخرى -7

 الثانية دورةالاختتام  -8

 

https://webapps.ifad.org/members/repl/12/02
https://webapps.ifad.org/members/repl/12/02
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ا   بنود للتعليق عليها فقط في المنصة التفاعلية للدول األعضاء في الصندوق - ثانيا

 (IFAD12/2(R)/R.3) المناصرة للفقراء الصندوق في تنمية سالسل القيمة لنخراط التقييم المؤسسي -5

 ]للعلم[

ستُنشر في المنصة التفاعلية للدول األعضاء في الصندوق نتائج التقييم المؤسسي الذي أجراه مكتب التقييم 

المنصة  عبرتنمية سالسل القيمة للتعليق عليه فقط  فيالمستقل في الصندوق مؤخراً وتناول فيه نهج الصندوق 

فقط إذا رأت اإلدارة أو إذا رأى الرئيس الخارجي أن ذلك سيكون  االجتماعالتفاعلية. وسيناقش هذا البند أثناء 

 ً إلى  ةً كتاب. وينبغي تقديم تلك الطلبات ممثلي الدول األعضاء في هيئة المشاوراتأو بناًء على طلب  ،ضروريا

 .االجتماعانعقاد قبل أسبوع واحد على األقل من موعد سكرتير الصندوق 

 ]لالستعراض[ (IFAD12/2(R)/R.4) لموارد الصندوقعشر  الثاني شروع القرار الخاص بالتجديدم -6

سيُنشر في المنصة التفاعلية للدول األعضاء مشروع للقرار الخاص بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق 

فقط إذا رأت اإلدارة أو إذا  االجتماعإلبداء التعليقات عليه فقط عبر المنصة التفاعلية. وسيُناقش هذا البند أثناء 

ممثلي الدول األعضاء في هيئة طلب يس الخارجي أن ذلك سيكون ضرورياً، أو بناًء على رأى الرئ

قبل أسبوع واحد على األقل من موعد إلى سكرتير الصندوق  ةً . وينبغي تقديم تلك الطلبات كتابالمشاورات

فحوى تقرير هيئة المشاورات  -في صيغته النهائية  عندما يوضع -. وسيعكس هذا القرار االجتماعانعقاد 

 الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق والشروط التي تحكم مساهمات التجديد الثاني عشر للموارد.


