
 يممثمي الدول األعضاء في المجمس التنفيذالسادة مذكرة إلى 
 :األشخاص المرجعيوف

 :نشر الوثائؽ :األسئمة التقنية

Rutsel S. J. Martha 

 المستشار العاـ
 2457 5459 06 39+ رقـ الياتؼ:

  r.martha@ifad.org :اإللكتروني البريد

Deirdre McGrenra 
 شؤوف الييئات الرئاسية مديرة مكتب
 2374 5459 06 39+ رقـ الياتؼ:

 gb_office@ifad.org البريد اإللكتروني:
Kevin Cleaver 

 ، دائرة إدارة البرامجالرئيس المساعدنائب 
 2419 5459 06 39+ رقـ الياتؼ:

 k.cleaver@ifad.org :اإللكتروني البريد
 

Michael E. Gehringer 

 مدير شعبة الموارد البشرية
 2820 5459 39+ رقـ الياتؼ:

  m.gehringer@ifad.org :اإللكتروني البريد

 

 

 الدورة التاسعة بعد المائة -المجمس التنفيذي 
 3172سبتمبر/أيموؿ  71-71، روما
 

 لمموافقة

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
استضافة أمانة االئتالف الدولي المعني 

  باألراضي
 

 

Document: EB 2013/109/R.34 

A 
Agenda: 13(d) 

Date: 20 August 2013 

Distribution: Public 

Original: English 



EB 2013/109/R.34 

7 

 

 توصية بالموافقة

مانة االئتالؼ أل االئتالؼ الدولي المعني باألراضي لتمديد استضافة الصندوؽمف جمعية أعضاء  بعد تمقي طمب
المجمس التنفيذي عمى الدخوؿ في مفاوضات مع مجمس ، يمتمس رئيس الصندوؽ موافقة 2020-2016لمفترة 

 20-17لمبيف في الفقرات عمى النحو اأمانة االئتالؼ االئتالؼ بيدؼ التوصؿ إلى شروط اتفاقية جديدة الستضافة 
 أدناه.

 استضافة أمانة االئتالف الدولي المعني باألراضي

 الخمفية -ألف
، في أعقاب المؤتمر المعني بالجوع 1996يناير/كانوف الثاني  1االئتالؼ الدولي المعني باألراضي في أنشئ  -1

. وبقيادة مف 1995ف الثاني في نوفمبر/تشريبروكسيؿ في والفقر الذي كاف الصندوؽ قد دعا إليو وانعقد 
)المعروؼ سابقًا باسـ  يضاجانب الصندوؽ، شجع المندوبوف في المؤتمر عمى إنشاء االئتالؼ المعني باألر 

الصندوؽ المنظمة المضيفة ألمانة االئتالؼ المعني  وكافاالئتالؼ الشعبي لمقضاء عمى الجوع والفقر(، 
احة عف طريؽ شعبو اإلدارية، باإلضافة إلى أي دعـ مالي يمكف ليا المرافؽ والخدمات المت موفراباألراضي، 
 أف يقدمو.

مف الجمعيات المدنية ومنظمات البحوث والمنظمات  152واالئتالؼ تحالؼ عالمي يتألؼ حاليًا مف  -2
الحكومية الدولية التي تعمؿ سوية لمترويج لحصوؿ الفقراء، نساء ورجااًل، عمى األراضي والسيطرة عمييا، 

 ساس مف األمف واإلنصاؼ، مف خالؿ التوعية والحوار وتقاسـ المعرفة وبناء القدرات.عمى أ

ويعمؿ االئتالؼ مع فقراء الريؼ عمى زيادة وصوليـ اآلمف إلى الموارد الطبيعية، والسيما األراضي، وعمى  -3
سبؿ تمكينيـ مف المشاركة بصورة مباشرة في صوغ السياسات وفي عمميات صنع القرارات التي تمس 

عيشيـ، وذلؾ عمى المستويات المحمية والوطنية واإلقميمية والدولية. ولدى االئتالؼ ثالثة أىداؼ أساسية: 
( تعزيز قدرات أعضائو وشركائو عمى مساعدة األناس المعدوميف وأصحاب الحيازات الصغيرة عمى 1)

فاظ عمى إمكانية ىذا وما يتصؿ بيا مف خدمات الدعـ اإلنتاجي، والح يضاالوصوؿ اآلمف إلى األر 
( تيسير فتح المجاؿ عمى جميع المستويات لمحوار الشامؿ بيف األطراؼ المعنييف باألراضي؛ 2الوصوؿ؛ )

، وتقاسميا، فيما يتعمؽ بأمثمة عف القضايا المتصمة باألراضي، واالتجاىات في ىذا المعرفة( توليد 3)
 ة.المجاؿ، بحيث تسترشد بذلؾ عمميات صنع قرارات السياس

 تسيير االئتالف الدولي المعني باألراضي -باء
( 1الييئة الرئاسية العميا لالئتالؼ ىي جمعية األعضاء، وىي تجتمع مرة كؿ سنتيف لتقـو بأمور منيا: ) -4

طار السياسات لعمميات االئتالؼ؛ ) ( استعراض التقدـ المحرز في تنفيذ 2تحديد التوجو االستراتيجي العاـ وا 
جي لالئتالؼ. والمجمس التنفيذي المسؤوؿ عف تسيير االئتالؼ في الفترات بيف اجتماعات اإلطار االستراتي



EB 2013/109/R.34 

3 

عضوًا يتألفوف مف ثماني جمعيات مدنية وست منظمات حكومية  14الجمعية ىو مجمس االئتالؼ، ويضـ 
األمـ المتحدة وبرنامج  ،والبنؾ الدولي ،ومنظمة األغذية والزراعة لألمـ المتحدة ،دولية، ىي حاليًا الصندوؽ

 والمعيد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. ،وأمانة اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر ،لمبيئة

وأمانة االئتالؼ مسؤولة عف الوظائؼ اإلدارية والتشغيمية والتنظيمية ويرأسيا مدير يعتبر بحكـ وظيفتو عضوًا  -5
 جممة أمور، فيما يمي: مف بيفليات المدير، في جمعية األعضاء وفي مجمس االئتالؼ. وتتمثؿ مسؤو 

 ضماف االتساؽ بيف اإلطار االستراتيجي لالئتالؼ وخطة عممو وميزانيتو السنوية؛ (أ )

 تشجيع مشاركة األعضاء مشاركة نشطة؛ (ب )

دارتيـ؛ (ج )  توظيؼ الموظفيف واالستشارييف وا 

 مساندة أعضاء الجمعية ومجمس االئتالؼ في أداء مسؤولياتيـ؛ (د )

 لناطؽ الرسمي األوؿ باسـ االئتالؼ؛القياـ بدور ا (ه )

 ؛الطرؼ الثالثالدخوؿ في اتفاقيات مع  (و )

 إدارة األمواؿ؛ (ز )

جراءاتو؛ (ح )  اإلذف بااللتزاـ بالموارد وفقًا لسياسات الصندوؽ وا 

 الموافقة عمى وضع الوثائؽ والمواد المؤسسية والعامة ونشرىا وتوزيعيا. (ط )

 الصندوق وأمانة االئتالف -جيم
فيي ليست شعبة في الصندوؽ وال جزءًا مف أية شعبة  –الؼ كيانًا مستقاًل ضمف الصندوؽ تعتبر أمانة االئت -6

 مف شعبو، وىي مسؤولة مباشرة أماـ مجمس االئتالؼ.

ويعتبر الصندوؽ، بوصفو المنظمة المضيفة ألمانة االئتالؼ، عضوًا دائمًا في مجمس االئتالؼ ورئيسًا  -7
ة مضيفة منذ إنشاء االئتالؼ متميز عف دوره المؤسسي كعضو مشاركًا لو. عمى أف دور الصندوؽ كمنظم

 في المجمس.

وتحدد االتفاقية المتعمقة باستضافة أمانة االئتالؼ الدولي المعني باألراضي الترتيبات الحالية المتعمقة  -8
تالؼ باستضافة أمانة االئتالؼ في الصندوؽ، وقد دخمت ىذه االتفاقية حيز النفاذ بيف الصندوؽ ومجمس االئ

. وىناؾ تفاىـ عمى أف يواصؿ الصندوؽ استضافتو لألمانة لفترة محدودة، 2008في ديسمبر/كانوف األوؿ 
 وفقًا ألحكاـ االتفاقية.

، سواء مف حيث 2008يجابي لالتفاقية. وقد شيد االئتالؼ نموًا سريعًا منذ عاـ إولدى الصندوؽ تقدير عاـ  -9
عممو وميزانيتو. ويجري االمتثاؿ ألحكاـ االتفاقية عمومًا ولـ  و مف حيث برنامجأعدد أعضائو ومدى وصولو 

 يػُػثر أي مف الطرفيف مسائؿ ىامة تتعمؽ بتنفيذ االتفاقية. 

، أي بعد خمس سنوات مف 2013وقد كاف مف المقرر أف ينتيي مفعوؿ االتفاقية في ديسمبر/كانوف األوؿ  -10
الؼ، وافؽ رئيس الصندوؽ في أكتوبر/تشريف األوؿ دخوليا حيز النفاذ. عمى أنو بناء عمى طمب مف االئت
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بحيث يتمكف االئتالؼ مف التخطيط  2015عمى تمديد شروط االتفاقية حتى ديسمبر/كانوف األوؿ  2011
لعممية نقؿ أمانتو بشكؿ منظـ إلى منظمة أخرى )أو تشكيؿ االئتالؼ ككياف مستقؿ(، ومف تنفيذ تمؾ 

 العممية.

شيرًا مف دخوؿ  24يا األصمية تنص عمى قياـ مجمس االئتالؼ، ضمف فترة وكانت االتفاقية في صيغت -11
االتفاقية حيز النفاذ، بإعداد خطة عمؿ إلنجاز عممية نقؿ األمانة إلى منظمة مضيفة أخرى، وبتقديـ خطة 

 العمؿ تمؾ إلى المنظمة المضيفة.

لمقرر أف تقدـ خطة العمؿ إلى أعاله، كاف مف ا 10المشار إليو في الفقرة  ،وبموجب تعديؿ االتفاقية -12
. وقد قدـ مدير االئتالؼ الخطة إلى رئيس الصندوؽ بموجب رسالة 2012الصندوؽ في ديسمبر/كانوف األوؿ 

، وىي تستند إلى تقرير كمؼ االئتالؼ أحد االستشارييف، ممف لديو دراية 2013مارس/آذار  19مؤرخة في 
بإعداده. وتمثمت ميمة االستشاري في النظر في أوجو القوة  في ميداف التطوير المؤسسي لمشبكات العالمية،

والضعؼ لدى مضيفي االئتالؼ المحتمميف في المستقبؿ )بما في ذلؾ الصندوؽ(، وفي الطرؽ الممكنة 
 لتشكيؿ االئتالؼ ككياف مستقؿ يتمتع بالشخصية القانونية الخاصة بو.

. ومف حيث 2012ة العمؿ في ديسمبر/كانوف األوؿ وقد أقر مجمس االئتالؼ كاًل مف تقرير االستشاري وخط -13
الجوىر، اعتػػػُبر أف خيار إبراـ اتفاقية لالستضافة ىو أكثر جاذبية عمومًا بالنسبة لالئتالؼ مف خيار العمؿ 
عمى الحصوؿ عمى االعتراؼ بو ككياف لديو شخصيتو القانونية الخاصة. وذكرت خطة العمؿ أف مف بيف 

ولى قبؿ منظمة األغذية والزراعة، ومراكز ألتضافة االئتالؼ، يحتؿ الصندوؽ المرتبة االمنظمات المؤىمة الس
البحوث التابعة لمجماعة االستشارية لمبحوث الزراعية الدولية، وبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة، وبرنامج األمـ 

المجتمع وف اإلنمائي، ومنظمات المتحدة لممستوطنات البشرية )الموئؿ(، والبنؾ الدولي، والمنظمة الدولية لمقان
الدولية، وغيرىا. ويعود ذلؾ ألف الصندوؽ، في جممة أمور، ُيعتبر أنو يضيؼ لسمعة االئتالؼ  المدني

متنوعيف؛ كما أنو مستقر ويوفر لالئتالؼ ومصداقيتو؛ وىو يتمتع باالحتراـ الكبير لدى أعضاء االئتالؼ ال
إمكانية جيدة لموصوؿ إلى المانحيف. إضافة لذلؾ، فإف رسالة الصندوؽ، في جزء منيا، قريبة مف رسالة 
االئتالؼ، فضاًل عف كوف سياسة الصندوؽ المتعمقة بالحصوؿ عمى األراضي وبأمف حيازتيا تعترؼ 

 بعضويتو في االئتالؼ وشراكتو معو.

وء المخاطر والتحديات المرتبطة بالخيارات األخرى التي استكشفيا التقدير، أجرت جمعية أعضاء وعمى ض -14
 ،، مداوالت حوؿ مسألة استضافة أمانتو2013االئتالؼ، في اجتماعيا األخير المنعقد في أبريؿ/نيساف 

ى ىذا فقد طمبت وخمصت إلى أف مف المبكر جدًا بالنسبة لالئتالؼ أف يأخذ بخيار اتفاقية بديمة. وعم
، 2015الجمعية إلى الصندوؽ أف يمدد أو يجدد استضافتو ألمانة االئتالؼ إلى ما بعد ديسمبر/كانوف األوؿ 

، 2020ديسمبر/كانوف األوؿ  31إلى  2016يناير/كانوف الثاني  1وذلؾ لفترة خمس سنوات إضافية تمتد مف 
 ئتالؼ.وىي فترة تتفؽ مع فترة اإلطار االستراتيجي المقبؿ لال

 ستراتيجيونالأعضاء االئتالف ومانحوه وشركاؤه ا -دال
، وحقؽ زيادة كبيرة في مساىمتو 2015إلى عاـ  2011وافؽ االئتالؼ عمى إطار استراتيجي لمفترة مف عاـ  -15

في المعرفة وفي نقاشات السياسات الخاصة بتسيير األراضي بصورة تناصر الفقراء، عمى المستوييف الوطني 
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ويعتبر االئتالؼ اليـو أكبر محفؿ دولي يتعدد فيو أصحاب المصمحة المعنيوف بمسائؿ األراضي، والدولي. 
وبرنامج األمـ المتحدة  ،عضوًا بينيـ مؤسسات دولية مف قبيؿ البنؾ الدولي 152فيو يجمع في عضويتو 

ة لمجماعة االستشارية ، والجامعات، ومراكز البحوث التابعلألمـ المتحدة ومنظمة األغذية والزراعة ،لمبيئة
لمبحوث الزراعية الدولية، ومنظمات المزارعيف، والمنظمات المحمية والدولية غير الحكومية. ومع أف 
الصندوؽ حافظ عمى مستوى دعمو المالي لالئتالؼ طواؿ السنوات األخيرة فإنو لـ يعد المانح الرئيسي 

االتحاد األوروبي واالتحاد  –ف غير األعضاء فيو لالئتالؼ. ويضـ المساىموف في االئتالؼ أربعة مانحيف م
وىـ يعتبروف اآلف  –السويسري ووزارة خارجية مممكة ىولندا والوكالة السويدية لمتعاوف اإلنمائي الدولي 

ه االستراتيجييف. ويرى االئتالؼ أف استضافة الصندوؽ ألمانتو لعبت ءالمانحيف األساسييف لالئتالؼ وشركا
اجتذاب المانحيف االستراتيجييف ىؤالء وفي الحفاظ عمييـ، فضاًل عف الحفاظ عمى مكانة  دورًا أساسيًا في

االئتالؼ وسمعتو. وفي حيف أف استضافة الصندوؽ ألمانة االئتالؼ ساىمت في صنع صورة الصندوؽ 
فيـ  وتعزيز سمعتو الجيدة في أوساط أعضاء االئتالؼ وشركائو العديديف، فإف ىذه االستضافة عززت أيضاً 

 الجيات الفاعمة الىتماـ الصندوؽ بأىمية األراضي في سياقات التنمية الريفية. 

 عالقة الصندوق بأمانة االئتالف في المستقبل -هاء
الئتالؼ شريكًا جيدًا لمصندوؽ طواؿ عدة سنوات، ومف المعقوؿ أف نفترض أف رؤية االئتالؼ الخاصة اكاف  -16

فة كعامؿ أساسي لمحد مف الفقر الريفي ستبقى في المستقبؿ بصورة آمنة منص يضابالحصوؿ عمى األر 
عنصرًا تستفيد منو المجموعات التي يستيدفيا الصندوؽ. وتود إدارة الصندوؽ، في أعقاب استالـ طمب 

، أف تمتمس 2020-2016جمعية أعضاء االئتالؼ لتمديد أو تجديد استضافة أمانتو لدى الصندوؽ لمفترة 
ذي عمى دخوؿ الصندوؽ في مفاوضات مع مجمس االئتالؼ بيدؼ التوصؿ إلى شروط موافقة المجمس التنفي

 اتفاقية جديدة الستضافة أمانة االئتالؼ.

 لالستضافة الشروط العامة لالتفاقية الجديدة المقترحة -واو
فإف المفاوضات  ،إذا وافؽ المجمس التنفيذي عمى دخوؿ الصندوؽ في مفاوضات مع مجمس االئتالؼ -17

يف الطرفيف لمتكفؿ بأف تتضمف االتفاقية الجديدة بوضوح تفاصيؿ نطاؽ خدمات الدعـ الذي سيقدمو ستجري ب
الصندوؽ، باعتباره منظمة مضيفة، إلى أمانة االئتالؼ في مجاالت الشؤوف اإلدارية والموارد البشرية 

الئتالؼ سدادىا والشؤوف القانونية والمالية وغير ذلؾ مف خدمات الدعـ، والتكاليؼ التي سيواصؿ ا
 لمصندوؽ.

وبدوف أي مساس بامتيازات الصندوؽ وحصاناتو، ستحدد االتفاقية الجديدة أيضًا مسؤولية كؿ مف الصندوؽ  -18
واالئتالؼ عف تكاليؼ أمانة االئتالؼ و/أو عف أية تدابير تتخذىا األمانة بخصوص أمور منيا التوظيؼ 

ؽ لف يكوف مسؤواًل، في أي ظرؼ مف الظروؼ أو ألي وتنفيذ البرامج، عمى أف يكوف مفيومًا أف الصندو 
سبب مف األسباب، عف أية خسارة أو ضرر أو أذى مما قد يتعرض لو االئتالؼ أو أي طرؼ ثالث مف 
خالؿ تنفيذ االتفاقية الجديدة لالستضافة. وسيكوف مطموبًا مف االئتالؼ أف يعوض الصندوؽ عف أي خسارة 

الصندوؽ نتيجة أي فعؿ يقوـ بو االئتالؼ أو أي طرؼ ثالث، وعميو أف  أو ضرر أو أذى مما قد يتعرض لو
 يقدـ ضمانات أو تغطية تأمينية كافية وأف يحتفظ بيا ليذه الغاية.
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وبحدود ما يكوف مطموبًا مف الصندوؽ أف يدخؿ في اتفاقات مع طرؼ ثالث حوؿ مسائؿ تتعمؽ باالئتالؼ،  -19
تصرؼ بموجب ية وكالة معمنة. وعمى ىذا فإف الصندوؽ فإف الصندوؽ سيقـو بذلؾ بموجب شروط عالق

ذا كاف الطرؼ الثالث عمى عمـ، أو ُيػفترض أنو عمى عمـ، بأف الصندوؽ  سمطة منحو إياىا االئتالؼ، وا 
يتصرؼ كوكيؿ، فإف تصرفات الصندوؽ تؤثر بصورة مباشرة عمى العالقات القانونية بيف االئتالؼ والطرؼ 

 تنشأ عنيا أية عالقة قانونية بيف الصندوؽ وذلؾ الطرؼ الثالث.الثالث المعني، دوف أف 

، فإف االئتالؼ ممـز بتعويض الصندوؽ وموظفيو 19و 18وبغض النظر عف األحكاـ الواردة في الفقرتيف  -20
وبإبقائيما والحفاظ عمييما مجرديف عف الضرر، وبالدفاع عنيما، عمى نفقتو، مف وضد أية قضايا ومطالبات 

ؤولية ميما كانت طبيعتيا أو كاف نوعيا، بما يشمؿ التكاليؼ والنفقات ذات الصمة، مما ينشأ وطمبات ومس
عف فعؿ أو تقصير مف جانب االئتالؼ أو موظفيو أو العامميف أو المسؤوليف لديو أو المتعاقديف معو، في 

أف ىذه االلتزامات ال سياؽ االتفاقية الجديدة لالستضافة أو أية اتفاقية أخرى مع طرؼ ثالث، وعمى أساس 
 تنقضي بانقضاء تمؾ االتفاقية.

وستقدـ شروط اتفاقية االستضافة الجديدة، بالصيغة التي سيتـ التفاوض عمييا، إلى إحدى دورات المجمس  -21
 التنفيذي الالحقة لمموافقة عمييا.


