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 توصية بالموافقة

مع مشروع القرار  ،األربعينعلى مجلس المحافظين في دورته المرفقة المجلس التنفيذي مدعو إلى عرض الوثيقة 
 الخاص بها.

 لموارد الصندوق الحادي عشرإنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد 

أن الفترة المشمولة بالتجديد على لموارد الصندوق العاشر الخاص بالتجديد  38-/د186ينص القرار  -1
 .(الفقرة أوال )أ() 2016يناير/كانون الثاني  1من  تبدأ ،ومدتها ثالث سنوات ،المذكور

ضمانا الستمرار عمليات الصندوق، و  ،( من اتفاقية إنشاء الصندوق على أنه4من المادة ) 3ينص البند و  -2
 يستعرض مجلس المحافظين بصورة دورية مدى كفاية الموارد المتاحة للصندوق.

، ينبغي أن ينظر العاشراحة قبل نهاية فترة التجديد وبغية إتاحة المجال الستعراض مدى كفاية الموارد المت -3
لموارد الصندوق، الحادي عشر خاصة بالتجديد المشاورات الالمجلس التنفيذي في مشروع قرار إلنشاء هيئة 

مجلس المحافظين على فيما بعد، مصحوبًا بما لدى المجلس التنفيذي من توصيات بشأنه، يعرض على أن 
 .ويتبناهكي ينظر فيه 

يوصى بأن  ،للمواردالعاشر التجديد مشاورات  خالل خارجي رئيسب باالستعانة المواتيةلخبرات إلى ااستنادا و  -4
يختار المجلس التنفيذي رئيسا خارجيا لهيئة المشاورات يوصي به مجلس المحافظين. وكذلك يوصي أيضا 

السيد  المجلس التنفيذي أن يختار، 2017نظرا النتخاب رئيس جديد للصندوق في فبراير/شباط و 
Johannes F. Linn ،:هيئة.لل كمرشح لشغل منصب الرئيس الخارج 

الدعوة موجهة إليه للموافقة على عرض مسودة ف ،وفي حال صادق المجلس التنفيذي على هذه المقترحات -5
اط في فبراير/شباألربعين على مجلس المحافظين في دورته به التقرير المرفق ومشروع القرار الخاص 

2017. 

تقوم األمانة العامة بإعداد الوثائق الالزمة كي تنظر فيها هيئة المشاورات. وتضع هذه الوثائق الخطوط س -6
العريضة لعمليات الصندوق السابقة والحالية، وبرنامجه والتركيز السياساتي لعملياته ومتطلبات موارد 

 الصندوق المستقبلية.

بتوصياتها إلى مجلس المحافظين في  اً ، وسترفع الدورة تقرير 2017ستعقد دورات هيئة المشاورات خالل عام  -7
أربع دورات للهيئة كافيا الختتام عقد . ويتوقع أن يكون 2018في فبراير/شباط الحادية واألربعين دورته 

التشاور مع أمانتي منظمة األغذية والزراعة لألمم للموارد. وبناء عليه وبالحادي عشر مفاوضات التجديد 
 حدة وبرنامج األغذية العالمي، تم اقتراح التواريخ التالية:المت

 2017فبراير/شباط  17-16الخميس والجمعة،  الدورة األولى: 

 2017يونيو/حزيران  30-29، س والجمعةالخميالدورة الثانية: 

 2017أكتوبر/تشرين األول  20-19الدورة الثالثة: الخميس والجمعة، 

 2017ديسمبر/كانون األول  15-14الجمعة، الدورة الرابعة: الخميس و 
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 توصية بالموافقة
 

 .وتبنيهمجلس المحافظين مدعو إلى النظر في مشروع القرار الوارد في المرفق، 

 

 لموارد الصندوق الحادي عشر إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد

 

 المذكور لموارد الصندوق أن الفترة المشمولة بالتجديد العاشرالخاص بالتجديد  38-/د186ينص القرار  -1
 .(الفقرة أوال )أ() 2016يناير/كانون الثاني  1من  تبدأومدتها ثالث سنوات 

( من اتفاقية إنشاء الصندوق على أنه ضمانا الستمرار عمليات الصندوق، 4من المادة ) 3ينص البند  -2
 يستعرض مجلس المحافظين بصورة دورية مدى كفاية الموارد المتاحة للصندوق.

، فقد نظر العاشرمتاحة قبل نهاية فترة التجديد وبهدف إتاحة المجال الستعراض مدى كفاية الموارد ال -3
في مشروع قرار  2016بعد المائة التي عقدت في سبتمبر/أيلول الثامنة عشرة المجلس التنفيذي في دورته 

لموارد الصندوق، وأوصى بأن يقوم مجلس المحافظين  الحادي عشرإلنشاء هيئة مشاورات خاصة بالتجديد 
 بالنظر فيه والمصادقة عليه.

اختيار المجلس التنفيذي رئيسًا لهيئة المشاورات كي يوصي به مجلس المحافظين واستنادا للخبرات المواتية  -4
كرئيس لهيئة المشاورات خالل التجديدين التاسع والعاشر للموارد، وبغية ضمان االستمرارية نظرا النتخاب 

 .Johannes F، أوصى المجلس التنفيذي باختيار السيد 2017رئيس جديد للصندوق في فبراير/شباط 

Linn .كرئيس لهيئة المشاورات ، 

تقوم األمانة العامة بإعداد الوثائق الالزمة كي تنظر فيها هيئة المشاورات. وتضع هذه الوثائق الخطوط  -5
تطلبات موارد العريضة لعمليات الصندوق السابقة والحالية، وبرنامجه والتركيز السياساتي لعملياته وم

 الصندوق المستقبلية.
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لموارد  الحادي عشرمشروع القرار الخاص بإنشاء هيئة مشاورات خاصة بالتجديد 
 الصندوق

  القرار .../

 لموارد الصندوق الحادي عشرإنشاء هيئة مشاورات خاصة بالتجديد 

 إن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،

الت: تنص على أنه ضمانا الستمرار عمليات  ،من اتفاقية إنشاء الصندوق 4من المادة  3إلى البند  إذ يشير
 ارد المتاحة للصندوق؛الصندوق، يستعرض مجلس المحافظين بصفة دورية كفاية المو 

ذ يشير كذلك لموارد الصندوق والتي حّددها قرار مجلس المحافظين  العاشرإلى أّن الفترة المشمولة بالتجديد  وا 
 ؛2018ديسمبر/كانون األول  31سوف تنتهي في  38-/د186

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

ذ نظر  لموارد الصندوق؛ الحادي عشرفي الحاجة إلنشاء هيئة مشاورات خاصة بالتجديد  أيضا وا 

 يقرر ما يلي:

لموارد الصندوق )"هيئة المشاورات"( الستعراض مدى  الحادي عشرتُنشأ هيئة مشاورات خاصة بالتجديد  -1
لخبرات المواتية باالستعانة إلى اواستنادا  كفاية موارد الصندوق ورفع تقرير عن ذلك إلى مجلس المحافظين.
وبغية ضمان االستمرارية نظرا النتخاب  برئيس خارجي خالل مشاورات التجديدين التاسع و العاشر للموارد،

 .Johannes F، أوصى المجلس التنفيذي باختيار السيد 2017ندوق في فبراير/شباط رئيس جديد للص

Linn.وترد مهام رئيس هيئة المشاورات في ملحق هذا القرار. ، كرئيس لهيئة المشاورات 

 2017فبراير/شباط  17-16تعقد الدورة األولى لهيئة المشاورات في  -2

دولة من الدول  18تتألف هيئة المشاورات من جميع الدول األعضاء في القائمتين ألف وباء إضافًة إلى  -3
األعضاء في القائمة جيم تعّينها هذه القائمة وتُبلغ بها رئيس الصندوق في موعد أقصاه ________ 

لمشاركة في هيئة ويجوز لهيئة المشاورات أن تدعو بعدئذ ما تشاء من بين الدول األعضاء األخرى ل
 المشاورات تيسيرًا لمداوالتها.

تقّدم هيئة المشاورات تقريرًا عن نتائج مداوالتها، وما تتخذه من توصيات في هذا الشأن، إلى مجلس  -4
، وفي دوراته الالحقة إذا اقتضى األمر، بغية اعتماد ما هو مناسب من األربعينالمحافظين في دورته 

 قرارات.

 الصندوق إحاطة المجلس التنفيذي علمًا بسير مداوالت هيئة المشاورات.يطلب من رئيس  -5

يطلب من رئيس الصندوق وموظفيه تقديم ما يلزم من مساعدة لهيئة المشاورات لتمكينها من أداء مهامها  -6
 بفعالية وكفاءة.
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 ة المشاوراتمهام رئيس هيئ

 لموارد الصندوق القيام بما يلي: الحادي عشررئيس في ظل سلطة هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العلى 

 ترأس االجتماعات الرسمية للهيئة؛ (أ )

أن يجمل المناقشات، بدعم من األمانة، وأن يعد موجز رئيس الهيئة عن كل اجتماع على أن يعكس  (ب )
حكام حالة الم  فاوضات؛هذا الموجز بدقة وا 

أن يضمن التزام التقرير النهائي لهيئة المشاورات وتوصياتها باختصاصات هيئة المشاورات، كما هي  (ج )
واردة في القرار الحالي، وامتثالها التفاقية إنشاء الصندوق والوثائق األساسية األخرى التي اعتمدها 

 مجلس المحافظين؛

ا، ومداوالتها، بما في ذلك توفير التوجيه أن يشرف على كل جوانب اجتماعات الهيئة، ومناقشاته (د )
 والدعم ألمانة مجلس المحافظين؛

الوثائق والتقارير المعدة لكل دورة من دورات الهيئة،  مسوداتأن يستعرض ويعلق بشكل نقدي على  (ه )
 وأن يضمن ضبط الجودة العالية والتماسك االستراتيجي؛

الصندوق ودوله األعضاء  إدارةألعضاء، وبين ، بين الدول اوالمفاوضاتأن يقود وييسر المناقشات،  (و )
 للتوصل إلى التوافق الالزم لتحقيق نتائج ناجحة في استعراض مدى كفاية موارد الصندوق؛

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


