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  الموافقةبتوصية 

 وعلى رفعه مع التوصيات الخاصة ،المرفقالوارد في مشروع القرار التنفيذي مدعو إلى الموافقة على المجلس 

لنظر فيه ل 2011شباط /عقد في فبرايرنتسمجلس محافظي الصندوق التي ل إلى الدورة الرابعة والثالثين ،بشأنه

  وتبنيه

  إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق

 الفترة تنتهي أن على الصندوق لمواردالثامن  بالتجديد الخاص 1-تعديل/32-د/154 القرار ينّص -1

 )).خ(2–أوال الفقرة( 2012 األول كانون/ديسمبر 31 في المذكور بالتجديد المشمولة

وضماناً الستمرار عمليات "من اتفاقية إنشاء الصندوق على أنه ) 4( من المادة 3كما ينّص البند  -2

 ."دوق، يستعرض مجلس المحافظين بصورة دورية مدى كفاية الموارد المتاحة للصندوقالصن

، ينبغي أن ينظر الثامنوبغية إتاحة المجال الستعراض مدى كفاية الموارد المتاحة قبل نهاية فترة التجديد  -3

دوق، على لموارد الصنالتاسع المجلس التنفيذي في مشروع قرار إلنشاء هيئة مشاورات خاصة بالتجديد 

أن يرفع فيما بعد، مصحوباً بما لدى المجلس التنفيذي من توصيات بشأنه، إلى مجلس المحافظين كي 

  .يتبناهينظر فيه و

 : لهذه الغاية وعلى ضوءوتحقيقاً  -4

 EB 2010/100/R.8/Rev.1 للوثيقة 2010أيلول / سبتمبر في المنعقدة1 المجلس في دورتهمصادقة  )أ (

 ؛)إنشاؤها واختيار رئيسها:  الصندوق بالتجديد التاسع لمواردهيئة المشاورات الخاصة(
 بصورة الذي ستتم مناقشته ،االقتراح المقدم من القائمة جيم بشأن توسيع عضوية هيئة المشاورات  )ب (

  2010.2كانون األول /أوسع خالل دورة ديسمبر

ن لمجلس والثالثيسيعرض على المجلس مشروع قرار للنظر فيه وعرضه الحقا على الدورة الرابعة 

  .  لتبنيه2011شباط /محافظي الصندوق التي ستعقد في فبراير

ستعّد األمانة الوثائق الالزمة لتنظر فيها هيئة المشاورات، مع اإلشارة إلى عمليات الصندوق السابقة  -5

 .، ومتطلبات الصندوق من الموارد في المستقبل عملياته السياساتي والبرامجيتركيزلى إووالحالية، 

 جرت العملية على النحو ،وفي أعقاب قرار المجلس التنفيذي باختيار رئيس خارجي لهيئة المشاورات -6

من خالل األمانة  2010تشرين األول / أكتوبر15تقدمت الدول األعضاء بترشيحاتها بتاريخ ) 1(: التالي

يقوم المنسقون ) 2( ؛ واألصدقاء لكي يتم استعراضها ووضع قائمة قصيرة بالمرشحينالمنسقينإلى 

 لكي يختار، 2010تشرين الثاني / نوفمبر12 بتاريخ رئيس الصندوقالقائمة القصيرة إلى  واألصدقاء برفع

 بشأن تسمية توصيةيقوم رئيس الصندوق برفع ) 3( ؛بأسلوب يتسم بالشفافية، المرشح األفضل لهذا الدور

     2011شباط /ير في فبرا المنعقدة إلى مجلس المحافظين في دورتهالمرشحهذا 

                                                      
  . عن قرارات ومداوالت الدورة المائة للمجلس التنفيذيEB 2010/100/INF.6 من الوثيقة 22الفقرة   1
  . عن قرارات ومداوالت الدورة المائة للمجلس التنفيذيEB 2010/100/INF.6لوثيقة  من ا23 الفقرة  2
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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،

لصندوق والذي ينّص على أنه ضماناً الستمرار عمليات من اتفاقية إنشاء ا) 4( من المادة 3 إلى البند إذ يشير

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

لموارد الصندوق والتي حّددها قرار مجلس المحافظين  الثامن إلى أّن الفترة المشمولة بالتجديد كذلك وإذ يشير

  ؛2012كانون األول /ديسمبر 31ي سوف تنتهي ف 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 يلييقرر 

  .......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

   .2011شباط / فبراير21تعقد الدورة األولى لهيئة المشاورات في ُ -2

دولة .....  جميع الدول األعضاء في القائمتين ألف وباء إضافةً إلى تتألفَ هيئة المشاورات من -3

 رئيس الصندوق في موعد أقصاه ابلغ به هذه القائمة وتُامن الدول األعضاء في القائمة جيم تعّينه

 ويجوز لهيئة المشاورات أن تدعو بعدئذ ما تشاء من بين الدول األعضاء .2011شباط /فبراير 20

 .في هيئة المشاورات تيسيراً لمداوالتهااألخرى للمشاركة 

تقّدم هيئة المشاورات تقريراً عن نتائج مداوالتها، وما تتخذه من توصيات في هذا الشأن، إلى  -4

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

  .اعتماد ما هو مناسب من قرارات

  .وق إلى إحاطة المجلس التنفيذي علماً بسير مداوالت هيئة المشاوراتيدعو رئيس الصند -5

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

 .مهامها بفعالية وكفاءة
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 مهام رئيس هيئة المشاورات
 

  : لموارد الصندوق القيام بما يلياسععلى الرئيس في ظل سلطة هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الت

 ترأس االجتماعات الرسمية للهيئة؛  )أ (

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

 حكام حالة المفاوضات؛إيعكس هذا الموجز بدقة و

ات هيئة المشاورات، أن يضمن التزام التقرير النهائي لهيئة المشاورات وتوصياتها باختصاص  )ج (

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

 التي اعتمدها مجلس المحافظين؛

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

 التوجيه والدعم ألمانة مجلس المحافظين؛

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

 الهيئة، وأن يضمن ضبط الجودة العالية والتماسك االستراتيجي؛

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

يق نتائج ناجحة في استعراض مدى كفاية موارد األعضاء للتوصل إلى التوافق الالزم لتحق

 الصندوق؛

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

 .القضايا بشكل ناجع


