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 موجز رئيس هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي ضعشر لموارد
 الصندوق: الدورة الخامسة لهيئة المشاورات

 ،لموارد الصندوق الحادي عشربشأن إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  40/د 195بما يتماشى مع القرار 
والذي يطلب إبقاء المجلس التنفيذي على علم بالتقدم المحرز ف: مداوالت هيئة المشاورات، يرد الموجز الذي أدلى 

 ف: ملحق بهذه الوثيقة. خامسةعن دورتها الرئيس الهيئة 
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 السادة أضعاا  هيئة المشاوراتمذكرة إلى 
 :المرجعيوناألشخاص 

 :نشر الوثائق التقنية: األسئلة

Luis Jiménez-McInnis 

 مدير
 مكتب الشراكات وتعبئة الموارد

 2705 5459 06 39+: رقم الهاتف
 l.jimenez-mcinnis@ifad.org البريد اإللكترون::

Gulmira McHale 

 كبيرة موظف: مكتب الشراكات وتعبئة الموارد
 )تجديدات الموارد(

  2732 5459 06 39+ هاتف:رقم ال

  g.mchale@ifad.org :لكترون:اإلبريد ال

Alessandra Zusi Bergés 
 شؤون الهيئات الرئاسية كبيرة موظف: وحدة

 2092 5459 06 39+ :هاتفالرقم 
 gb@ifad.org لكترون::اإل بريدال

 

 الخامسةالدورة  –هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق 
 2018فبراير/شباط  12 روما،

 

 للعلم
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موجز رئيس هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي ضعشر لموارد الصندوق: 
 الدورة الخامسة لهيئة المشاورات

 

دارة الصندوق وبعض اجتمع أعضاء هيئة المشاورات الخاصة  بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندو  -1 ق وا 
ف: الدورة الخامسة لهيئة المشاورات  ،2018فبراير/شباط  12مراقبين وضيوف ف: روما يوم موظفيه و 

 الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.
 وركز أعضاء الهيئة على الموضوعين الرئيسين التاليين: -2

المنعقدة ف: استكمل األعضاء عملية إعالن التعهدات الت: بدأت خالل الدورة الرابعة للهيئة  - أ
. كذلك فقد أعلن بعض األعضاء أيضا نيتهم توفير قروض شركاء 2017ديسمبر/كانون األول 

ميّسرة للصندوق، عالوة على األموال التكميلية. ودعيت الدول األعضاء الت: ليست عضوة ف: 
 الهيئة للدخول إلى قاعة االجتماعات إلعالن تعهداتها.

 ،ميرك:أمليار دوالر  1.2ناقش األعضاء واتفقوا على المستوى المستهدف لتجديد الموارد  بما يعادل  - ب
فقد أشاروا إلى الدعم القوي  ،واقع: ف: آن معا. وبقيامهم بذلكو مدركين بأن هذا المستوى طموح 

تلمة حتى الواضح للتجديد الحادي عشر للموارد الذي تم التعبير عنه من خالل التعهدات المسو 
تاريخه، عالوة على مؤشرات التعهدات القادمة. وسيسمح هذا المستوى المستهدف للصندوق بتخطيط 

وسيقوم المجلس التنفيذي للصندوق  .مليار دوالر أميرك: 3.5برنامج القروض والمنح بما يعادل 
ابعة والعشرين باستعراض التقدم المحرز ف: تحقيق هذين الهدفين بصورة منتظمة بدءا من دورته الر 

كما ستستعرضهما أيضا هيئة المشاورات الخاصة  ،2018بعد المائة  الت: ستعقد ف: سبتمبر/أيلول، 
بالتجديد الثان: عشر لموارد الصندوق بما يتماشى مع األحكام الواردة ف: مسودة قرار هيئة 

 المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر للموارد.
يمة لتقرير وقرار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق ك: ينظر فيها واتفق األعضاء على عرض ضم -3

فبراير/شباط  14-13تعقد يوم:  الت:مجلس المحافظين ويصادق عليها ف: دورته الحادية واألربعين، 
وسوف تفصل هذه الضميمة التعهدات المستلمة، وتحدث تقرير هيئة المشاورات وقرار هيئة  .2018

 المشاورات لتأكيد المستويين المستهدفين المتفق عليهما.
وعبر األعضاء عن دعمهم القوي لمهمة الصندوق وواليته ف: التطرق للتحديات العالمية الت: تواجهها  -4

لصندوق كمؤسسة فعالة تستجيب للتحديات الناشئة لو  ،انعدام األمن الغذائ:قر الريف: و التنمية الزراعية والف
، والعمل على إيصال أهدافها، ولجهود إدارة الصندوق المستمرة لتعزيز أثر الصندوق إلى 2030ف: خطة 

 رجاال وشبابا.و حد أبعد لصالح فقراء الريف، نساء 
وعلى  ،وثائق المعروضة على هيئة المشاوراتو أثنى أعضاء الهيئة على إدارة الصندوق على جودة ال -5

 اإلدارة الفعالة لعملية المشاورات.
 ،صندوقلوعبرت إدارة الصندوق عن عميق امتنانها للدول األعضاء ولمندوبيها على دعمهم المستمر ل -6

 وعلى التوجيهات الواضحة والبناءة الت: ،القضايا الرئيسية حولوجهودهم للوصول إلى توافق ف: اآلراء 
قيام بذلك ف: للحثت األعضاء الذين لم يقوموا بعد بإعالن تعهداتهم  قدموها خالل المشاورات. كذلك فقد

 بهدف تيسير عمليات التخطيط المال: ف: الصندوق. ،أسرع وقت ممكن
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دارة الصندوق على الوصول بمشاورات التجديد الحادي عشر هنّ  ،وف: الختام -7 أ رئيس الهيئة المندوبين وا 
وعلى الدعم االستثنائ:  ،وشكر جميع المشاركين على الثقة الت: وضعوها فيه .إلى نتيجة ناجحة مواردلل

 الذي وفروه له بصفته رئيسا خارجيا لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.
 


