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عشر لموارد  الثالثدورات وخطة عمل هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد 
 الصندوق

مجلس المحافظين في الصندوق من اتفاقية إنشاء الصندوق على أن يقوم  4من المادة  3ينص البند  الخلفية. -1

 مواردباستعراض كفاية الموارد المتاحة للصندوق لضمان استمرار عملياته. وللسماح باستعراض  دوريا

كانون األول /ديسمبر 31في  صندوقال عشر لموارد الثانيالصندوق في الوقت المالئم قبل انتهاء فترة التجديد 

 الثالثعلى مشروع قرار إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  ووافق، استعرض المجلس التنفيذي 2024

 .واألربعين السادسةعليه في دورته  للموافقةمجلس المحافظين  وقدمه إلىعشر لموارد الصندوق 

 جرت، 2025يناير/كانون الثاني  1عشر لموارد الصندوق حيز النفاذ بتاريخ  الثالثولضمان أن يدخل التجديد  -2

، 2023عشر لموارد الصندوق خالل عام  الثالثالتوصية بعقد دورات هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد 

ع . ويتوق2024واألربعين التي ستعقد في عام  السابعةتوصيات الهيئة إلى مجلس المحافظين في دورته  تقديمو

 .عشر للموارد كافيا لثلتجديد الثاأن يكون عقد أربع دورات لهيئة المشاورات الخاصة با

في الصندوق  يبحثو .رومافي  الصندوق مقر في والثانية األولى الدورتان ستعقد الدورات.انعقاد مكان  -3

ا. وعند توفره فورعضاء بالتفاصيل لدول األزود اخارج مقر الصندوق. وست   أخرى اتخيارات استضافة دور

المعتمدة لعمليات تجديد موارد المنظمات المعيارية الممارسات  تباعاستكمال الترتيبات، ستضمن اإلدارة ا

 المماثلة.

عضاء في ألمع منسقي القوائم وممثلي الدول ا التشاورهذا القرار، وبعد عتماد ال تحسبا .الدورات مواعيد -4

ولى لهيئة المشاورات الخاصة ألعضاء لحضور الدورة األاالمجلس التنفيذي، دعا رئيس الصندوق الدول 

 فياستعراض منتصف مدة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق( و) عشر لموارد الصندوق لثبالتجديد الثا

  .الصندوق مقر في 2023شباط /فبراير 16-17

على ث المتبقية للهيئة، الالدورات الث مواعيدتفاق على عضاء هيئة المشاورات لالألن آللدعوة موجهة اوا -5

مع استكمال الترتيبات الخاصة  المواعيدت طفيفة على هذه دارة تعديالاإل. وقد تقترح 1في الجدول النحو المبين 

 اتالنهائية ومكان انعقاد الدور المواعيدغ عن البإلا جريسي ،تالباستضافة دورات معينة منها. وفي هذه الحا

 .السابقة ةالدور في

 1الجدول 

د دورات هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق اعقنالمقترحة الماكن األو المواعيد

 واالجتماعات التقنية غير الرسمية المتعلقة بها

 المكان المقترح (2023) المواعيد الدورة

 / لمواردلاستعراض منتصف مدة التجديد الثاني عشر 

المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث الدورة األولى لهيئة 

 مواردلعشر ل

 الصندوق، روما فبراير/شباط 16-17

 افتراضيا أبريل/نيسان 5 1االجتماع التقني غير الرسمي 

 الصندوق، روما يونيو/حزيران 20-19 الدورة الثانية

 افتراضيا أكتوبر/تشرين األول 9 )عند االقتضاء( 2االجتماع التقني غير الرسمي 

 يؤكد الحقا نوفمبر/تشرين الثاني  3-2 الدورة الثالثة

 يؤكد الحقا ديسمبر/كانون األول 15-14 الدورة الرابعة
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كملحق  الصندوق خطة العمل المقترحة لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد ترد .لالعمخطة  -6

عشر  الثالث بالتجديدلهيئة المشاورات الخاصة المقترح بالتشاور مع الرئيس الخارجي  وقد أ عد  . بهذه الوثيقة

 الثالث بالتجديدالمشاورات الخاصة أثناء االجتماع الذي سبق الواردة الصندوق، استنادا إلى التعقيبات  لموارد

ل المناقشات غير ، ومن خال2022نوفمبر/تشرين الثاني  4، والذي انعقد بتاريخ الصندوق عشر لموارد

 الرسمية مع منسقي القوائم وممثلي الدول األعضاء في الصندوق. 

 :والمطلوب من هيئة المشاورات -7

عن الدورات المقترحة وخطة العمل المتعلقة بهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  اتتعقيب توفير (أ)

 ؛الثالث عشر لمواد الصندوق

هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  اتدوربعض استضافة  بشأنالمناقشات  المكدارة باستاإل تفويض (ب)

. وسوف يجري إبالغ أعضاء هيئة المشاورات عشر لمواد الصندوق خارج مقر الصندوق لثالثا

بدء الدورة الثانية(.يونيو/حزيران )أي عند  19بالترتيبات النهائية في موعد أقصاه 
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خطة العمل المقترحة لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد 

 الصندوق

 لمحة عامة -أوال

كل دورة من دورات هيئة ل سيجري إعدادهاوراق التي جدول األعمال واألعن  لمحة عامةيوفر هذا الملحق  -1

. ويهدف جدول األعمال إلى توفير الفرصة لمناقشة الصندوق عشر لموارد الثالثالمشاورات الخاصة بالتجديد 

القضايا الرئيسية خالل الدورتين األولى والثانية بهدف تيسير عرض مسودة تقرير هيئة المشاورات الخاصة 

، وضمان 2023 الثانيتشرين /نوفمبرالدورة الثالثة التي ستعقد في  فيعشر لموارد الصندوق  الثالثبالتجديد 

 .2023استكمال المداوالت في الوقت المحدد لها خالل الدورة الرابعة التي ستعقد في ديسمبر/كانون األول 

امة مفصلة عن بنود لمحة عتبعه وتللنهج الشامل المقترح لكل دورة من هذه الدورات،  مخططويرد أدناه  -2

ل الأو تعدل خ وراقث هذه األحد  أثناء الدورات. وقد ت   تقديمهاقترح المق اورلأل جدول األعمال وموجز قصير

  .تفاق مع أعضاء هيئة المشاوراتالوبا ،مرألعملية المشاورات، إذا اقتضى ا

وإطالق التجديد الثالث استعراض منتصف مدة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق الدورة األولى ) (أ)

، الصندوق ي عشر لمواردثاناستعراض منتصف المدة لفترة التجديد ال تقديم .عشر لموارد الصندوق(

ق، تقييم األثر للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوي عشر للموارد، مع ثانووضع مساهمات التجديد ال

للتجديد  الشامل التوجهمخطط للرؤية وتقديم وق. عن التقييم المستقل في الصندوالتقرير السنوي و

 الثالث عشر لموارد الصندوق.

قديم ت .(عشر لموارد الصندوق لثبالتجديد الثا)المناقشات التقنية والمالية الخاصة  الدورة الثانية (ب)

الشعوب األصلية، ومنظمات المزارعين، والشباب، وتيسير  ممثلي تعقيبات من المشاورات مع

التجديد المناقشات بين هيئة المشاورات وممثلي المجموعات الثالث. ومناقشة تفاصيل نموذج عمل فترة 

 ، والتمويل، وإطار تخصيص الموارد.عشر لموارد الصندوق لثالثا

المسودة الكاملة لتقرير  تقديم. (الصندوق درلموا عشر الثالث التجديد تقرير)مسودة  الثالثة الدورة (ج)

 إدارة إطار مسودة ذلك في بما، الصندوق عشر لموارد لثهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثا

عشر لموارد  لثلتزامات، والسيناريوهات المالية، ومشروع قرار التجديد الثا، ومصفوفة االالنتائج

وفي  .الواردة من الشركاء الرئيسيين ومقترحات اإلدارةالتعليقات  مشاركةأيضا  جريسيوالصندوق. 

عشر لموارد  لثمسودة محدثة لتقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثا نشرأعقاب هذه الدورة، ست

عضاء في الصندوق بهدف استعراضها، والتعليق عليها، ألالصندوق على المنصة التفاعلية للدول ا

شبكة تقييم أداء المنظمات تقييم  تقديمالمتوقع  ومن. الدورة الرابعة ا إلىتقديمهوبالتالي تحديثها قبل 

 .الدورة هذه في 2023-2022 لفترةا عن لصندوقالمتعددة األطراف ل

عشر لموارد الصندوق  لثتقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثا لستكمااالدورة الرابعة ) (د)

تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  لستكماا (.عشر للموارد لثالثا ن التعهدات للتجديدالإعو

إقرار و الصندوق عشر لموارد لثن التعهدات للتجديد الثاالإعيتبعه و ،عشر لموارد الصندوق لثالثا

 الموارد. ف تجديداهدأ
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 تفاصيل بنود جدول األعمال المقترحة واألوراق لكل دورة على حدة -ثانيا

 (2023فبراير/شباط  17-16) الدورة األولى -ألف

 عشر لموارد الصندوق الثانيلتجديد مدة ااستعراض منتصف 

بعد السنة األولى من تنفيذ التجديد داء المؤسسة أ ة عنعام لمحةيوفر استعراض منتصف المدة لألعضاء  -3

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

االلتزامات واألهداف المتفق عليها، ويسلط الضوء على المجاالت التي ب مقارنةداء الصندوق بشأن أتحديثا 

 الرامية إلى خططال فيها، إلى جانب من الجهود مزيدبذل اليها، والمجاالت التي تتطلب إحراز تقدم ف يجري

 .معالجتها

 عشر لموارد الصندوقتقرير عن وضع مساهمات التجديد الثاني 

 .الصندوق عشر لموارد الثانيدارة تحديثا عن وضع مساهمات التجديد اإل قدمست -4

 عشر لموارد الصندوق الحاديتجديد للتقرير تقييم األثر 

اإلدارة نتائج تقييم األثر للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، الذي يعرض اإلنجازات والدروس  ستقدم -5

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

 .لصندوق تعليقاته على التقريرفي االمستقل 

 التقرير السنوي عن التقييم المستقل في الصندوق

الصندوق لعام  التقييم المستقل فيمكتب التقييم المستقل في الصندوق نتائج التقرير السنوي عن  عرضسي -6

 .على هذا التقرير ردهادارة اإل قدم، وست2022

 التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق توجهات

 ،التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق لدورة المقترحة الشاملة والتوجهات األولويات قةرالو هذه قدمست -7

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

السابقة لمشاورات  المناقشة بورقة قةرالو هذه وتسترشد .2023 حزيرانيونيو/ في اتلمشاورهيئة ال الثانية

 .األعضاء الدول من الواردة اتبيقوالتع التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق

 (2023يونيو/حزيران  20-19الدورة الثانية ) -باء

 للتقييمات المؤسسية في الصندوق مكتب التقييم المستقلعرض يقدمه 

 للتقييمات المؤسسية األخيرة. عرضافي الصندوق سيقدم مكتب التقييم المستقل  -8

 ليويمتنموذج العمل واإلطار ال

الدورة األولى، في تقدم التي  التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق توجهاتورقة  إلىهذه الورقة  ستستند -9

  .التجديد الثالث عشر لموارد الصندوقلفترة  ضع سيناريوهات ماليةوتمقترحات تقنية أكثر تفصيال، وتوفر 

 المشاورات مع الشركاء

مناقشاتهم مع إدارة الصندوق فيما يتعلق نتائج  الشعوب األصلية، ومنظمات المزارعين، والشبابسيقدم ممثلو  -10

وتيسر المناقشات بين هيئة دارة ردها على مدخالتهم اإلالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق. وستقدم ب

 وممثلي المجموعات الثالث.  عشر لموارد الصندوق لثالتجديد الثاالخاصة بالمشاورات 



IFAD13/1/R.7 الملحق 

5 

 1نوفمبر/تشرين الثاني( 3-2)الدورة الثالثة  -جيم

 2023-2022متعددة األطراف للصندوق عن الفترة التقييم شبكة تقييم أداء المنظمات 

 قدم. وست2023-2022متعددة األطراف للصندوق عن الفترة الشبكة تقييم أداء المنظمات ست قدم نتائج تقييم  -11

 اإلدارة ردها على التقرير.

 ة المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوقئمسودة تقرير هي

الثالث ستقدم اإلدارة مسودة تقرير توجز المناقشات والقرارات التي اتخذتها هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  -12

، وإطارا إلدارة النتائج، يةلتزامات السياساتالمصفوفة ل تقريرالمسودة وستشمل  .الصندوق عشر لموارد

. كما ستوفر أسعار الصرف الرسمية لفترة وقعشر لموارد الصند الثالث واإلطار المالي المقترح لفترة التجديد

 .عشر لموارد الصندوق الثالث التجديد

ستنشر مسودة التقرير على الموقع الشبكي للصندوق من أجل التعليقات العامة، وستلتمس وقبل هذه الدورة،  -13

الدول إلى لتناولها ، ومقترحات اإلدارة الواردةالتعليقات وستقدم تعقيبات من شركاء الصندوق الرئيسيين. ال

 األعضاء كجزء من الدورة.

 .في الصندوق األعضاء للدول التفاعلية المنصة على التقرير هذا من محدثة نسخة ستنشر الثالثة، الدورة وبعد -14

تعليقات عبر شبكة اإلنترنت قبل استكمال التقرير وتقديمه للموافقة عليه الوستتاح للدول األعضاء فرصة تقديم 

الورقة جاهزة  تكون تقديم التعليقات هو ضمان أنمن الدورة الرابعة. والغرض من هذه الجولة النهائية في 

  التعهدات. إعالنعلى  في المقام األوللتركيز اتلك الدورة لتاحة اإلوالدورة الرابعة، في للموافقة عليها 

 عشر لموارد الصندوق الثالثلتجديد ا بشأنمشروع قرار 

في  هوضععند  –وسيعكس القرار ستقدم اإلدارة مشروع قرار بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق.  -15

، والشروط تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوقمحتويات  –صيغته النهائية

 .التجديد الثالث عشر لموارد الصندوقالتي تحكم مساهمات 

 2(2023ديسمبر/كانون األول  51-41الرابعة )الدورة  -دال

 التقرير النهائي لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق

من الدورة الثالثة،  التعقيباتإلى  استنادا عشر لموارد الصندوق، الثالث للتجديددارة التقرير المنق ح اإل قدمست -16

على المنصة التفاعلية للدول األعضاء في الصندوق، والمشاورات الثنائية مع الدول  الواردة والتعليقات

 مجلس المحافظين للموافقة عليه. تقديمه إلى، لالتفاق على األعضاء

 مشروع قرار بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق 
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