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 جدول األعمال المؤقت

 

 IFAD13/1/R.1الوثيقة: 

 2بند جدول األعمال: 

 2023 الثاني كانون/يناير 5: التاريخ

 عام التوزيع: 

 اإلنكليزيةاللغة األصلية: 

 للموافقة 

هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق مدعوة إلى اعتماد جدول األعمال اإلجراء:  

 المؤقت لدورتها األولى، على النحو الوارد في هذه الوثيقة.
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 المؤقت  األعمال جدول

 افتتاح الدورة -1

 (IFAD13/1/R.1) األعمالاعتماد جدول  -2

 مدة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق منتصفالصندوق في  -3

 (IFAD13/1/R.2) استعراض منتصف مدة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق (أ)

 (IFAD13/1/R.3)تقرير عن وضع مساهمات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق  ( ب)

 (IFAD13/1/R.4 + Add.1) التقرير السنوي عن التقييم المستقل في الصندوق ( ج)

والدروس المستفادة للتجديد الثالث عشر لموارد    لموارد الصندوق  عشر  الحاديتقييم األثر لفترة التجديد    تقرير -4

 (IFAD13/1/R.5 + Add.1)الصندوق 

 (IFAD13/1/R.6)التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق  توجهات -5

 (IFAD13/1/R.7) وخطة عمل هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق دورات -6

 أخرى مسائل -7

 الدورة ختام -8
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 شروح جدول األعمال 

 افتتاح الدورة  -1

بالتجديد   الخاصة  المشاورات  لهيئة  األولى  الدورة  الخميس    الثالثستعقد  الصندوق يومي  لموارد    16عشر 

، Via Paolo di Dono  44، في مقر الصندوق، وعنوانه،  2023فبراير/شباط    17فبراير/شباط والجمعة  

صباحا   9الخميس، ومن الساعة من مساء يوم    6حتى الساعة    بعد الظهر  1عقد الدورة من الساعة وست    روما.

وسيجري ضمان عى ممثلو الدول األعضاء إلى المشاركة شخصيا.  دمن مساء يوم الجمعة. وسي    6حتى الساعة  

وبالنسبة للمندوبين غير القادرين على المشاركة شخصيا، .  19-التدابير الوقائية للتصدي لجائحة كوفيد  جميع

 .الفيديوبلتداول امرافق   تاحت  س

 األعمال  جدولاعتماد  -2

 في هذه الوثيقة. المؤقتيرد جدول األعمال 

   مدة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق منتصفالصندوق في  -3

 استعراض منتصف مدة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق  (أ)

المدة لألعضاء   المؤسسة  أ  ة عنعام  لمحةيوفر استعراض منتصف  تنفيذ داء  السنة األولى من  بعد 

 عشر لموارد   الثانيعن نموذج العمل لفترة التجديد    بلغي  وهو    التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق.

تحديثا  الصندوق ويوفر  أ ،  الصندوق  بشأن  ويسلط ب  مقارنةداء  عليها،  المتفق  واألهداف  االلتزامات 

 من الجهود  مزيد بذل اليها، والمجاالت التي تتطلب  إحراز تقدم ف  يجريالضوء على المجاالت التي  

 . معالجتها إلىالرامية  خططال فيها، إلى جانب

 تقرير عن وضع مساهمات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق  ( ب)

 عشر للموارد. الثانيعن وضع مساهمات التجديد  دارة تحديثااإل ستوفر

  التقرير السنوي عن التقييم المستقل في الصندوق (ج)

الصندوق لعام   التقييم المستقل فيمكتب التقييم المستقل في الصندوق نتائج التقرير السنوي عن    سيوفر

 على هذا التقرير. ردهادارة اإل، وستعرض 2022

عشر لموارد الصندوق والدروس المستفادة للتجديد الثالث عشر لموارد    الحادي تجديد  للتقييم األثر    تقرير  -4

   الصندوق

الصندوق،   لموارد  الحادي عشر  للتجديد  اإلنجازات والدروس   الذي يعرضستقدم اإلدارة نتائج تقييم األثر 

في فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. وسيقدم مكتب التقييم  التي تغلق    المشروعاتالمستفادة من  

 المستقل في الصندوق تعليقاته على التقرير.

   التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق توجهات -5

 ، التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق  لدورة  المقترحة  الشاملة  والتوجهات  األولويات  ثيقةالو  هذه  ستعرض

لموارد الصندوقل  المفصلة  لمقترحاتل  إطار   وضع  إلى  وتهدف الثالث عشر    الدورة   إلى  ستقدم  التي  لتجديد 

المشاورة  ب  المتعلقة  المناقشة  بورقة  قةثيالو  هذه   وتسترشد  .2023  حزيرانيونيو/  في  اتلمشاورهيئة ال  الثانية

 . األعضاء  الدول من الواردة اتبيقوالتع عشر لموارد الصندوق  السابقة لمشاورات التجديد الثالث
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 دورات وخطة عمل هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق  -6

في  ست   النظر  إلى  المشاورات  هيئة  جانبدعى  إلى  والرابعة،  والثالثة  الثانية،  دوراتها  عمل   ترتيبات  خطة 

 إشارية.

 أخرى  مسائل -7

 الدورة  ختام -8


