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 للسادة المندوبينمعلومات 

كما تم االتفاق عليه خالل الدورة الثالثة لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق،  -1

 :لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق في اجتماعين الرابعةالدورة  سيجري تنظيم

ويعقد االجتماع الثاني . فبراير/شباط 16 يوم ويعقد الثاني ،ديسمبر/كانون األول 11و 10يومي يعقد أولهما 

ديسمبر/كانون إلتاحة فرصة لألعضاء الذين لم يتمكنوا من تقديم تعهدات في االجتماع األول الذي ُعقد في 

 األول لإلعالن عن تعهداتهم قبل انعقاد دورة مجلس المحافظين.

 .لالجتماعين المؤقتعمال ألجدول افي هذه الوثيقة  ويرد -2

من الساعة  افتراضيا  ن اعقد االجتماعيُ س، 19-لجائحة كوفيد في إطار االستجابةالمتخذة التدابير مع  وتماشيا   -3

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 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 المنصة التفاعلية للدول األعضاء في الصندوقفي شبكة اإلنترنت و

 .توقيت المناقشات وترتيبها

 .االجتماعين ويقتصر برنامج عمل الدورة على البنود التي ستناقش أثناء -6
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 (كانون األول/ديسمبر 11-10) الرابعةالدورة  – المؤقتجدول األعمال 

 افتتاح الدورة -1

 ]للموافقة[ (IFAD12/4/R.1اعتماد جدول األعمال ) -2

 [للموافقة] (IFAD12/4/R.2) عشر لموارد الصندوق. الثانيقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد ت -3

 ]للموافقة[ (IFAD12/4/R.3) لموارد الصندوق الثاني عشرالتجديد ب الخاصقرار ال -4

 جلسة تقديم التعهدات -5

 ائل أخرىمس -6

 االجتماع األول للدورة الرابعةاختتام  -7
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 (كانون األول/ديسمبر 11-10) الرابعةالدورة  – جدول األعمال التفصيلي

 افتتاح الدورة -1

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

 بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا. الواحدةفي تمام الساعة  2020 كانون األول/ديسمبر 10يوم 

 ]للموافقة[ (IFAD12/4/R.1) اعتماد جدول األعمال -2

 .الوثيقةهذه في  الرابعةلدورة لمؤقت العمال األجدول  يرد

 ( ]للموافقة[IFAD12/4/R.2تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. ) -3

المتعلقة بهيئة المشاورات مشروع التقرير النهائي الذي يلخص المناقشات والقرارات الصندوق ستقدم إدارة 

الواردة من الدول األعضاء خالل  التعقيباتالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. وسيتضمن التقرير الخاصة ب

المنصة التفاعلية للدول األعضاء. وسيُطلب خالل  عبر اإللكترونيةالدورة الثالثة وبعد ذلك من خالل التعليقات 

في والمنح  القروضما في ذلك أهداف برنامج النهائية على التقرير، ب المصادقةهذه الدورة الحصول على 

 لتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق ومساهمات تجديد الموارد.ا

 ]للموافقة[ (IFAD12/4/R.3) لموارد الصندوق الثاني عشرالتجديد ب الخاصقرار ال -4

الواردة  التعقيباتستعرض إدارة الصندوق المشروع النهائي لقرار التجديد الثاني عشر للموارد والذي يتضمن 

المنصة التفاعلية  عبر اإللكترونيةوبعد ذلك من خالل التعليقات من الدول األعضاء في الدورتين الثانية والثالثة 

الخاصة بالتجديد هيئة المشاورات النهائي لتقرير ال محتوياتوسوف يعكس مشروع القرار  .للدول األعضاء

 للموارد. الثاني عشرساهمات التجديد ، والشروط الناظمة لمالثاني عشر للموارد

  جلسة تقديم التعهدات -5

 ها.اإلعالن عن تعهداتإلى الدول األعضاء  سيتم دعوة

 مسائل أخرى -6

  االجتماع األول للدورة الرابعةاختتام  -7
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 فبراير/شباط( 16المستأنفة ) -الدورة الرابعة  –المؤقت جدول األعمال 

 افتتاح الدورة -1

 ]للموافقة[ (IFAD12/4(R)/R.1جدول األعمال ) اعتماد -2

 جلسة تقديم التعهدات -3

 ائل أخرىمس -4

 الرابعة لدورةااختتام  -5
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 فبراير/شباط( 16المستأنفة ) –الدورة الرابعة  – جدول األعمال التفصيلي

 افتتاح الدورة -1

لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد  الدورة الرابعة انعقاداستئناف  الرئيس الخارجيسيعلن 

 بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا. الواحدةفي تمام الساعة  2021 شباط/فبراير 16الصندوق يوم 

 ]للموافقة[ (IFAD12/4(R)/R.1) اعتماد جدول األعمال -2

 في الدورة الرابعة المستأنفة. للمصادقة عليهاستنادا إلى هذه الوثيقة، سيُقدم جدول أعمال مؤقت قائم بذاته 

  جلسة تقديم التعهدات -3

 لم تقدم تعهدات إلى القيام بذلك. الدول األعضاء التي سيتم دعوة

 مسائل أخرى -4

 الرابعة دورةالاختتام  -5


