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واختيار إنشاؤها : هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق

 رئيسها

  موجز تنفيذي

 من اتفاقية إنشاء الصندوق أن يستعرض مجلس المحافظين كفاية الموارد 4يتطلب البند الثالث من المادة  -1

استعراض الموارد المتاحة بهدف السماح وب. المتاحة للصندوق بصورة دورية لضمان استمرارية عملياته

 على المجلس المطروحة ،الوثيقةهذه  فإنفي الوقت المحدد قبل انتهاء فترة التجديد الثامن للموارد، 

المناقشات والوصول إلى توافق في اآلراء حول  تتضمن معلومات لتيسير ،التنفيذي بغرض االستعراض

المجلس وبعد موافقة  . رئيسها أيضا اختيار وبشأنتاسعتركيب هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد ال

 مشروع القرار حسب األصول لعرضه على مجلس المحافظين للنظر فيه في دورته تعديل سيتم ،التنفيذي

  .الرابعة والثالثين

 وعن تركيب هيئة المشاورات )أدناه(س الهيئة يرئاختيار وتحقيقاً لذلك فإن الوثيقة تتضمن معلومات عن  -2

  .)لملحقا(

  معلومات أساسية –أوال 

. 2004ناقش الصندوق رسمياً مسألة الرئاسة المستقلة لهيئة المشاورات الخاصة بتجديد الموارد منذ عام  -3

 يدعو إلى أن يترأس شخص آخر غير  نظر المجلس التنفيذي في اقتراح،وفي دورته الثالثة والثمانين

وبما أن هذا االقتراح يستدعي ". ة بالتجديد السابعرئيس الصندوق اجتماعات هيئة المشاورات الخاص

نقاشاً معمقاً ال يتوافر الوقت الالزم له للمجلس، وتفادياً لإلخالل بتوقيت إنشاء هيئة مشاورات التجديد 

 1."السابع، فقد تقرر إرجاء النظر في هذا االقتراح إلى فترة التجديد الثامن

تم االتفاق على أن يقدم الصندوق وثيقة عن النهج  "لتنفيذيوفي الدورة السابعة والثمانين للمجلس ا -4

 2."واألنظمة المتبعة في المنظمات األخرى فيما يتعلق برئاسة هيئات المشاورات الخاصة بتجديد الموارد

المتعلقة برئاسة  EB 2006/88/R.38 3نظر المجلس التنفيذي في الوثيقة وفي الدورة الثامنة والثمانين 

ورحب المدراء بالمعلومات الواردة في التقرير والحظوا مدى . "ات الخاصة بتجديد المواردهيئة المشاور
 4".2008فائدتها لهيئة مشاورات التجديد الثامن للموارد المقرر أن تبدأ في عام 

خاصة لا EB 2007/92/R.4بالنظر في الوثيقة  ...قام المجلس التنفيذي "وفي الدورة الثانية والتسعين  -5

بشأن مقترح " ألف"هيئة مشاورات التجديد الثامن لموارد الصندوق والورقة التي وزعتها القائمة  بإنشاء

وبعد مباحثات مستفيضة فيما بين  ).EB 2007/92/R.57الوثيقة (إيجاد رئيس مستقل لهيئة المشاورات 

ورات التجديد  اتُفق على أن يرأس رئيس الصندوق نفسه هيئة مشاالدول األعضاء من القوائم الثالث،

                                                      
  .محاضر جلسات الدورة الثالثة والثمانين للمجلس التنفيذي: EB-2004-83 Minutesمن الوثيقة  12 الفقرة  1
  .محاضر جلسات الدورة السابعة والثمانين للمجلس التنفيذي: EB-2006-87 Minutes الوثيقةمن  57 الفقرة  2
  ".رئاسة هيئة المشاورات الخاصة بتجديد موارد الصندوق" المعنونة EB 2006/88/R.38 الوثيقة  3
   .محاضر جلسات الدورة الثامنة والثمانين للمجلس التنفيذي: EB-2006-88 Minutesمن الوثيقة  51 الفقرة  4
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أعرب بعض أعضاء المجلس التنفيذي عن وجهة نظر تقول بأن "وباإلضافة إلى ذلك ". الثامن للموارد

لتجديد التالي  تُدرس باستفاضة أكثر فيما يخص ا أنيجبهيئة المشاورات مسألة إيجاد رئيس مستقل ل

 5."لموارد الصندوق

ومع إدراكه أن القرار األخير بهذا الشأن يعود إلى  "،وفي الدورة التاسعة والتسعين للمجلس التنفيذي -6

لهيئة المشاورات خارجي السادة المحافظين، أعلن رئيس الصندوق عزمه على التوصية بتعيين رئيس 

الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق، وتطلع قدما لمناقشة األمر بتفصيل أكثر بين منسقي القوائم 

ا األمر بعد ذلك مع منسقي القوائم واألصدقاء؛ وباإلضافة إلى ذلك فقد اجتمع  ونوقش هذ6".واألصدقاء

 .رئيس الصندوق بالقائمتين باء وجيم لتبادل المعلومات بشأن رئاسة الهيئة

وإلتاحة الفرصة أمام انطالق دورات هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق في  -7

كانون / في ديسمبر بعد المائةواحدةمجلس التنفيذي أن ينظر خالل دورته الالموعد المطلوب، فإن على ال

، في مشروع قرار إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوقاألول من هذا العام 

 .2011شباط عام /ثم على مجلس المحافظين القيام بهذا بعد ذلك في دورته الرابعة والثالثين في فبراير

 الذي ينبغي أن يتناول مسألة ،)انظر الملحق(من الواجب أن يتم وضع الصيغة النهائية لمشروع القرار و

 . تبعاً لذلك،رئاسة هيئة المشاورات

  األساس المنطقي -ثانيا 

تعظيم الموارد المتاحة للتنمية الزراعية في البلدان األعضاء النامية، بما في ذلك من خالل تجديد  -8

 .حد من األهداف الرئيسية للصندوق، ومسؤوليات رئيسهالموارد، هو وا

 يمكن أن تسمح بإجراء الخارجية لهيئة المشاوراتيستند األساس المنطقي الرئيسي إلى أن الرئاسة  -9

لمنظمة التي للترويج امفاوضات أكثر فعالية بشأن السياسات والموارد عبر إطالق الحرية للرئيس في 

ن المنظمة وقيادتها يجب أن تستجيب لجميع الدول األعضاء، فمن الواضح  وحيث أ.يمثلها بشكل أقوى

أما . أنه من الصعب على الرئيس أن يتوسط التفاقيات بين الدول األعضاء عندما ال يكون هنالك اتفاق

في حال وجود رئيس خارجي فإنه سيكون في موقع يسمح له بتيسير المناقشات بين المنظمة ودولها 

ضافة إلى المناقشات بين الدول األعضاء، وكميسر، فسيتمثل دوره في بناء الجسور وعقد األعضاء، باإل

ومن شأن رئيس هيئة المشاورات الخارجي أن يعمل مع جميع الفرقاء لوضع األولويات مما . اتفاقيات

معاً وبالتأكيد سيعمل االثنان . دورها في استقطاب التأييد/يسمح لرئيس الصندوق بالتركيز على دوره

. بصورة وثيقة كما هو الحال عليه في مصرف التنمية اآلسيوي ومصرف التنمية األفريقي وأماكن أخرى

كذلك فإن وجود مثل هذا الميسر سيمكن الدول األعضاء من االجتماع بصورة إفرادية والتوصل إلى 

 .7رىاتفاق في الرأي بين المجموعة كما هو الحال في المؤسسات المالية الدولية األخ

                                                      
  . محاضر جلسات الدورة الثانية والتسعين للمجلس التنفيذي: EB-2007-92-Rev.1 Minutes الوثيقةمن  12 الفقرة  5
  . التنفيذيمحاضر جلسات الدورة التاسعة والتسعين للمجلسمسودة : EB-2010-99 Minutesمن الوثيقة  6 الفقرة  6
  .وثيقة تعرضها القائمة ألف :الرئاسة المستقلة لهيئة المشاورات الخاصة بتجديد موارد الصندوق: EB 2007/92/R.57 الوثيقة  7
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وباإلضافة إلى ذلك فإن الرئاسة الخارجية لمفاوضات تجديد الموارد تمثل األسلوب األمثل في صفوف  -10

 .اعتمدها كل من مصرف التنمية األفريقي ومصرف التنمية اآلسيويالمؤسسات المالية الدولية إذ 

 الرئاسة في مشاورات التجديد األخرى -ثالثا 

 بخمساسة في المشاورات الحديثة لتجديد الموارد المتعلقة يعرض الجدول المدرج أدناه وضع الرئ -11

 .منظمات

 الرئاسة المؤسسة

 خارجية  لموارد صندوق التنمية األفريقي التجديد الثاني عشر–مصرف التنمية األفريقي 
 خارجية  التجديد العاشر لموارد صندوق التنمية اآلسيوي–مصرف التنمية اآلسيوي 

  التجديد الخامس لموارد المرفق–مرفق البيئة العالمية 
مرفق البيئة العالمية ونائب  /المسؤول التنفيذي األول(داخلية 
 )البنك الدولي/ العالميةوالشراكات التمويل التيسيري  لشؤونالرئيس

 خارجية  التجديد الطوعي الثالث للموارد– الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا
 )البنك الدولي/المدير اإلداري(داخلية ( التجديد السادس عشر لموارد المؤسسة الدولية للتنمية –البنك الدولي 

  المعايير –رابعا  

 :يمكن أن تتضمن المعايير الالزمة الختيار رئيس الهيئة ما يلي -12

 :معرفة واسعة بالمصارف اإلنمائية متعددة األطراف وبعملياتها، بما في ذلك  )أ (

 ؛لمواردمعرفة بعملية تجديد ا )1(

 .القدرة على فهم المسائل التقنية واإلنمائية المطروحة للنقاش خالل الدورات )2(

 :خبرة في ترؤس االجتماعات الدولية بفعالية، بما في ذلك القدرة على القيام بما يلي  )ب (

 ؛المساعدة على التسوية بين اآلراء المتباينة إزاء القضايا المعقدة )1(

 شات؛ة في ضمان الوضوح في المناقالمساعد )2(

 .الحياد )3(

 مهارات اتصال فعالة؛  )ج (

 . الوثيقة بالصندوقالمعرفة  )د (

  رئيس الهيئةدور  –خامسا 

 .14المسؤوليات المدرجة في الفقرة يمكن أن تشمل مسؤوليات رئيس الهيئة  -13

 : بما يلي القيامالرئيس في ظل سلطة هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق على -14

 ات الرسمية للهيئة؛ترأس االجتماع  )أ (

أن يجمل المناقشات، بدعم من األمانة، وأن يعد موجز رئيس الهيئة عن كل اجتماع على أن   )ب (

 يعكس هذا الموجز بدقة وأحكام حالة المفاوضات؛
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 التزام التقرير النهائي لهيئة المشاورات وتوصياتها باختصاصات هيئة المشاورات، يضمنأن   )ج (

، وامتثالها التفاقية إنشاء الصندوق والوثائق األساسية األخرى كما هي واردة في القرار الحالي

 التي اعتمدها مجلس المحافظين؛

أن يشرف على كل جوانب اجتماعات الهيئة، ومناقشاتها، ومداوالتها، بما في ذلك توفير   )د (

 التوجيه والدعم ألمانة مجلس المحافظين؛

قارير المعدة لكل دورة من دورات أن يستعرض ويعلق بشكل نقدي على مشروعات الوثائق والت  )ه (

 الهيئة، وأن يضمن ضبط الجودة العالية والتماسك االستراتيجي؛

أن يقود وييسر المناقشات، والمشاورات، بين الدول األعضاء، وبين قيادة الصندوق ودوله   )و (

توصل إلى التوافق الالزم لتحقيق نتائج ناجحة في استعراض مدى كفاية موارد األعضاء لل

 الصندوق؛

أن يعمل مع رئيس الصندوق وموظفيه في اإلعداد لالجتماعات أو المفاوضات لضمان عرض   )ز (

 .القضايا بشكل ناجع

   

   مسائل عملية–سادسا 

توصل األعضاء إلى قرار باعتماد رئيس خارجي للهيئة، فقد أدرج الصندوق مبلغاً مؤقتاً قدره حال ي ف  -15

لها وكتغطية لنفقات السفر لكامل فترة التجديد التاسع للموارد /هكمكافأة شرفية ل دوالر أمريكي 250 000

وذلك في ميزانيته ي ميزانيته المقترحة لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق وذلك ف

مسبق الستعراض الاالمدرجة في ( الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق المقترحة لهيئة المشاورات

المستندة إلى  2011لرأسمالية للصندوق لعام رفيع المستوى لوثيقة برنامج العمل والميزانيتين اإلدارية وا

ويستند هذا الرقم إلى المعلومات المستخلصة . ) الذي سُيرفع إلى المجلس التنفيذي في دورته المائةالنتائج

ويمكن أن يغطي الرقم المذكور الرسوم المهنية، . من المؤسسات األخرى التي اعتمدت رؤساء خارجيين

 .ت السفر، واعتماد للطوارئوبدل المعيشة اليومي، ونفقا
ستقدم الدول األعضاء ) 1: (ستتضمن العملية التي ستتبع الختيار رئيس خارجي لهيئة المشاورات ما يلي -16

تشرين / أكتوبر15ترشيحاتها على األمانة العامة كي ينظر فيها المنسقون واألصدقاء في موعد أقصاه 

) 2(لبعض على قائمة قصيرة من ثالثة مرشحين؛  بحيث يستعرضونها ويتفقون بين بعضهم ا2010األول 

تشرين / نوفمبر12يرفع المنسقون واألصدقاء القائمة القصيرة إلى رئيس الصندوق في موعد أقصاه 

 كي يقرر، بطريقة تتسم بالشفافية المرشح األكثر مناسبة للدور ورفع توصية بهذا الشأن إلى 2010الثاني 

 في القرار الخاص بإنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع سيرد اسم المرشح. مجلس المحافظين

كانون األول /للموارد الذي سيعرض على المجلس التنفيذي في دورته الواحدة بعد المائة في ديسمبر

2010. 
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بعد استكمال مشاورات التجديد التاسع للموارد، سيقيم أعضاء المجلس التنفيذي تجربة تعيين رئيس  -17

 .ئة لتقرير فيما لو كان سيتم اإلبقاء على هذه الممارسة في المستقبلخارجي للهي
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  لموارد الصندوقالتاسعمشروع قرار إنشاء هيئة مشاورات خاصة بالتجديد 

  34-د.../ القرار

   لموارد الصندوقالتاسعإنشاء هيئة مشاورات خاصة بالتجديد 

  إن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،

من اتفاقية إنشاء الصندوق والذي ينص على أنه ضماناً الستمرار عمليات ) 4( من المادة 3 إلى البند شيرإذ ي

  الصندوق، يستعرض مجلس المحافظين بصفة دورية مدى كفاية الموارد المتاحة للصندوق؛

قرار مجلس المحافظين لموارد الصندوق والتي حددها  الثامن إلى أن الفترة المشمولة بالتجديد كذلك وإذ يشير

  ؛2012كانون األول /ديسمبر 31سوف تنتهي في  1 تعديل/32-د/154

   في بيان رئيس الصندوق بشأن الحاجـة إلى استعراض مـدى كفايـة الموارد المتاحـة للصندوق؛وقد نظر

  لموارد الصندوق؛التاسع  في الحاجة إلنشاء هيئة مشاورات خاصة بالتجديد أيضاً وقد نظر

  :ما يلي يقرر

  .......برئاسة") هيئة المشاورات(" لموارد الصندوق التاسعتُنشأ هيئة مشاورات خاصة بالتجديد  -1

وترد مهام . ض مدى كفاية موارد الصندوق ورفع تقرير عن ذلك إلى مجلس المحافظيناالستعر

 .رئيس هيئة المشاورات في ملحق هذا القرار

، وذلك في موعد يحدده 2011ي أقرب وقت ممكن في عام تعقد الدورة األولى لهيئة المشاورات فُ -2

رئيس هيئة المشاورات بعد التشاور بصورة مالئمة مع أعضاء الهيئة، ولهيئة المشاورات أن تعقد 

  .ما تشاء من دورات الحقاً حسب ما تراه مناسباً

ى خمس عشرة تتألفَ هيئة المشاورات من جميع الدول األعضاء في القائمتين ألف وباء إضافةً إل -3

 رئيس الصندوق في موعد ابلغ به هذه القائمة وتُادولة من الدول األعضاء في القائمة جيم تعينه

 ويجوز لهيئة المشاورات أن تدعو بعدئذ ما تشاء من بين الدول ].2011شباط / فبراير20[أقصاه 

 .األعضاء األخرى للمشاركة في هيئة المشاورات تيسيراً لمداوالتها

يئة المشاورات تقريراً عن نتائج مداوالتها، وما تتخذه من توصيات في هذا الشأن، إلى تقدم ه -4

 والثالثين، وفي دوراته الالحقة إذا اقتضى األمر، بغية الخامسةمجلس المحافظين في دورته 

  .اعتماد ما هو مناسب من قرارات

  .ت هيئة المشاوراتيدعو رئيس الصندوق إلى إحاطة المجلس التنفيذي علماً بسير مداوال -5

من أداء لتمكينها لهيئة المشاورات وموظفيه تقديم ما يلزم من مساعدة  الصندوق رئيس يطلب من -6

 .مهامها بفعالية وكفاءة
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  :تشمل مهام رئيس هيئة المشاورات ما يلي

، بما في ذلك توفير التوجيه ومداوالتهاأن يشرف على كل جوانب اجتماعات الهيئة، ومناقشاتها،   )أ (

 ؛عم ألمانة مجلس المحافظينوالد

أن يستعرض ويعلق بشكل نقدي على مشروعات الوثائق والتقارير المعدة لكل دورة من دورات   )ب (

 الهيئة، وأن يضمن ضبط الجودة العالية والتماسك االستراتيجي؛

أن يعمل مع رئيس الصندوق وموظفيه في اإلعداد لالجتماعات أو المفاوضات لضمان عرض   )ج (

 ؛اجعالقضايا بشكل ن

أن يقود وييسر المناقشات، والمشاورات، والمفاوضات مع النواب أو المسؤولين في الدول   )د (

حة في استعراض مدى األعضاء المساهمة، وأن يتوصل إلى التوافق الالزم لتحقيق نتائج ناج

 كفاية موارد الصندوق؛

ندوق وموظفيه،  األعضاء ورئيس الصالدولأن يترأس ويشارك في اجتماعات الهيئة الرسمية مع   )ه (

 ؛ت مخصصة قد تتم الدعوة إليهااوفي أي اجتماع

أن ُيجمل المناقشات، بدعم من األمانة، وأن يعد موجز رئيس الهيئة عن كل اجتماع على أن   )و (

 جز بدقة وإحكام حالة المفاوضات؛يعكس هذا المو

ات الواردة في أن يكفل التزام التقرير النهائي للمشاورات وتوصياتها باختصاصات هيئة المشاور  )ز (

القرار الحالي، وامتثالها التفاقية إنشاء الصندوق والوثائق األساسية األخرى التي اعتمدها مجلس 

 .المحافظين


