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 للسادة المندوبينمعلومات 

 21-19بتاريخ لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق  الثالثةالدورة  ستعقد -1

 .أكتوبر/تشرين األول

من الساعة  افتراضيا   االجتماععقد ي  س، 19-لجائحة كوفيد في إطار االستجابةالمتخذة التدابير مع  وتماشيا   -2

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

 .توقيتات زمنية مختلفةذات من مناطق 

 . وستتاح خاصية التعليق على جميع الوثائق التي ت نشر في المنصة التفاعلية للدول األعضاء -3

 عمل الدورةبرنامج 

على في موقع الصندوق عرض سيالوثائق. ومناقشة تعكس أرقام بنود جدول األعمال بالضرورة ترتيب ال  -4

 يبينبرنامج عمل  االجتماعاتقبل انعقاد  المنصة التفاعلية للدول األعضاء في الصندوقفي شبكة اإلنترنت و

 .توقيت المناقشات وترتيبها

 .االجتماعات قش أثناءويقتصر برنامج عمل الدورة على البنود التي ستنا -5
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 (تشرين األول/أكتوبر 21-19) الثالثةالدورة  – المؤقتجدول األعمال 

 افتتاح الدورة -1

 ]للموافقة[ (IFAD12/3/R.1/Rev.1اعتماد جدول األعمال ) -2

المنقح الصندوق تحديث من رئيس هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق بشأن نهج  -3

 للتخرج

 (IFAD12/3/R.2) لموارد الصندوق الثاني عشرمسودة تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  -4

 ]لالستعراض[

 ]لالستعراض[ (IFAD12/3/R.3) لموارد الصندوق الثاني عشرالتجديد  مشروع قرار منقح بشأن -5

 عمل التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق ةطختحديث عن  -6

 مسائل أخرى -7

 الثالثةاختتام الدورة  -8
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 (تشرين األول/أكتوبر 21-19) الثالثةالدورة  –جدول األعمال التفصيلي 

 افتتاح الدورة -1

 لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق الثالثةالدورة  انعقاد الرئيس الخارجي سيعلن

 بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا. الواحدةفي تمام الساعة  2020 أكتوبر/تشرين األول 19يوم 

 ( ]للموافقة[IFAD12/3/R.1/Rev.1) اعتماد جدول األعمال -2

 .الوثيقةهذه في  الثالثةلدورة لمؤقت العمال األجدول  يرد

الصندوق الثاني عشر لموارد الصندوق بشأن نهج  هيئة المشاورات الخاصة بالتجديدتحديث من رئيس  -3

 المنقح للتخرج

الثاني عشر لموارد الصندوق والمناقشات الالحقة داخل  هيئة المشاورات الخاصة بالتجديدلالدورة الثانية  عقب

التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، سيقدم ن في هيئة المشاورات الخاصة بمندوبيالمجموعة فرعية من 

 نهج الصندوق المنقح للتخرجبشأن الرئيس الخارجي تحديثا 

 (IFAD12/3/R.2) لموارد الصندوق الثاني عشرلخاصة بالتجديد مسودة تقرير هيئة المشاورات ا -4

 ]لالستعراض[

 هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر للموارد. قراراتو مناقشاتستقدم اإلدارة مسودة تقرير ت لّخص 

إلطار المالي للتجديد امصفوفة بااللتزامات واإلجراءات، وتنقيحا إلطار إدارة النتائج، و التقريرتضمن يوس

وعقب التجديد الثاني عشر للموارد.  المقرر استخدامه في، بما في ذلك سعر الصرف للموارد الثاني عشر

جولة جراء الثالثة، سيتم نشر نسخة محدثة من هذا التقرير على المنصة التفاعلية للدول األعضاء إل الدورة

 مرة أخرى قبل تقديمه إلى الدورة الرابعة. بعد ذلكأخرى من التعليقات اإللكترونية، وسيتم تحديثه 

 ]لالستعراض[( IFAD12/3/R.3) لموارد الصندوق الثاني عشرالتجديد  مشروع قرار منقح بشأن -5

وضعه عند  -سيعكس القرار و. لموارد الصندوق الثاني عشرالتجديد  مشروع قرار منقح بشأنستقدم اإلدارة 

، لموارد الصندوقمحتويات تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر  - في صيغته النهائية

تفاصيل  تعرضمذكرة قصيرة  ست قدمكما  مساهمات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. ت نظموالشروط التي 

 المبكر المقترحة للمناقشة في إطار هذا البند من جدول األعمال. التحصيلعن آلية 

 عمل التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق طةخ تحديث عن -6

خيارات محدثة الستكمال الصندوق الواردة من الدول األعضاء، ستقدم إدارة  والتعقيباتالطلبات  بناء على

، بما في ذلك خيار بالمساهماتالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق وعملية التعهد الخاصة بمشاورات هيئة ال

 .، قبل دورة مجلس المحافظين2021خامسة في أوائل عام تها الفي دور اتشاورالم انتهاء هيئة

 أخرىمسائل  -7

 الثالثة اختتام الدورة -8


