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 توصية بالموافقة

 الثالثخارجي لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الرئيس العلى عملية اختيار  لموافقةإلى االمجلس التنفيذي مدعو 

 ارابعو ثالثا األجزاءوارد في على النحو ال ،رئيس الهيئةودور ختيار العشر لموارد الصندوق، بما في ذلك معايير ا

 من هذه الوثيقة. اخامسو

 مقدمة -أوال

كفاية الموارد مدى  نمحافظيالمن اتفاقية إنشاء الصندوق على أن يستعرض مجلس  3، الفقرة 4نص المادة ت -1

لسماح باستعراض توفر موارد الصندوق في من أجل او .عملياتهفي  االستمراريةالمتاحة للصندوق لضمان 

، تعرض هذه الوثيقة على المجلس الصندوق عشر لموارد الثانيالوقت المالئم قبيل انقضاء فترة التجديد 

 الثالثرئيس هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  اختيار التنفيذي لتيسير المناقشات الخاصة بعملية ومعايير

 ودور الرئيس. ،ق عليهاعشر لموارد الصندوق، واالتفا

عشر لموارد  الثالثاختيار رئيس هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  سيجريالمجلس التنفيذي،  وبموافقة -2

 إلجراءات الواردة في هذه الوثيقة.ووفقا لالصندوق 

عشر لموارد الصندوق، بما في  الثالثهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  إنشاء مشروع قرار تقديم سيجريو -3

بعد  السادسة والثالثينالمجلس التنفيذي في دورته  إلى ،ذلك اسم الشخص المقترح كي يكون رئيسا لهذه الهيئة

 السادسةنظر فيه في دورته يمجلس المحافظين ل إلى بعد ذلكوسيقدم  (2022أيلول /)سبتمبر عليه للموافقةالمائة 

 (.2023)فبراير/شباط  واألربعين

 الخلفية -ثانيا

، فإن عملية تحديد 2023ن مشاورات التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق ستبدأ في أوائل عام ظرا ألن -4

التعيين المبكر للرئيس الخارجي بالتشاور  سيسمحو واختيار رئيس خارجي يجب أن تبدأ في وقت مبكر.

على إعداد جدول أعمال مالئم لهيئة للمشاورات وعكس  اإلدارةبصورة مسبقة مع الدول األعضاء، ومساعدة 

موافقة  فورالتنظيمية لضمان السير السلس للعملية بأسرها. وسيقوم الصندوق بتعيين المرشح المختار  المسائل

المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث تعيين هذا المرشح رئيسا لهيئة ل الرسمي تأكيدالإال أن  ،المجلس التنفيذي

 .2023عشر لموارد الصندوق سيبقى رهنا بموافقة مجلس المحافظين في عام 

المتاح والحاجة إلى تنظيم عملية تشاور منظمة وواسعة النطاق مع الدول األعضاء الوقت  ضيق بالنظر إلىو -5

لسيد لاالختيار المباشر ندوق، تقترح اإلدارة في الصندوق بشأن أولويات التجديد الثالث عشر لموارد الص

Kyle Peters رئيس خارجي لمناقشات ومفاوضات التجديد الثالث عشر لموارد الصندوقك. 

بنجاح مشاورات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق ويحظى باحترام وثقة إدارة  Petersترأس السيد وقد  -6

الخاص الصندوق والدول األعضاء. كما ترأس بنجاح استعراض منتصف المدة لصندوق التنمية األفريقي 

 32التجديد الخامس عشر لموارده، والتي زادت بنسبة المتعلقة بوالمفاوضات لتجديد الرابع عشر لموارده با

 عن الدورة السابقة. في المائة
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عشر  الثالثخارجي لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الرئيس العملية اختيار  -ثالثا

 لموارد الصندوق

  لتعيين 2016خدم أيضا االختيار المباشر للرئيس الخارجي لمفاوضات تجديد الموارد بنجاح في عام ست  ا -7

 .(2017التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق )الخاصة بمشاورات هيئة الكرئيس ل Johannes Linnالسيد 

التي الصندوق والدول األعضاء بعناصر مهمة من الثقة واالستمرارية، بناء على الثقة  Petersالسيد  وسيزود -8

سيسمح هذا النهج أيضا وعمله الناجح في عملية التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق.  نتيجة فيهوضعت 

مع الدول األعضاء  من المقرر إجراؤهفي حوار استراتيجي  2022المشاركة في عام البدء بب Petersللسيد 

 .2023في عام الصندوق التجديد الثالث عشر لموارد  ، واالنتقال نحو مشاوراتبشأن مستقبل الصندوق

 2021عام  فيالحاسمة التي أثارها المجلس التنفيذي والمنسقون واألصدقاء  المسائلوستتناول هذه العملية 

 المستقبلية. هاالنسبية وتوجهات هاتوميز للمنظمةنطاقا تعلق بالعمل األوسع فيما ي

يمكن استخدام دعوة عامة إلبداء االهتمام تهدف إلى تشجيع مجموعة متنوعة من المرشحين المحتملين لدور و -9

 .تجديد المواردل عمليات الالحقةالالخارجي في التجديد الرابع عشر لموارد الصندوق و الرئيس

 معايير االختيار -رابعا

لهيئة المشاورات التنفيذي للرئيس الخارجي  سالتي وضعها المجلاالختيار معايير  Petersالسيد  ستوفيي -10

 :بما في ذلك ما يلي(، EB 2019/126/R.32)انظر الوثيقة  الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق

 متعددة األطراف وعملياتها، بما في ذلك:المعرفة قوية بمصارف التنمية  (1)

 بعملية تجديد الموارد؛ اإللمام 

 مناقشتها أثناء االجتماعات، بما في ذلك  تجريالتقنية واإلنمائية التي  المسائللقدرة على فهم ا

 مال؛ال وأسواق رأس منهجيات مؤسسات تمويل التنميةبدراية 

 خبرة في ترأس اجتماعات دولية رفيعة المستوى، بما في ذلك القدرة على: (2)

  المعقدة؛ المسائلبشأن  المتباينةالمساعدة على تقريب وجهات النظر 

 المساعدة على ضمان وضوح النقاش؛ 

 البقاء على الحياد. 

 ؛مهارات اتصاالت فعالة (3)

 دوق وأهمية التنمية الزراعية والحد من الفقر الريفي؛وإيمان قوي بمهمة الصن دراية بالصندوق (4)

أي التزامات أو مهام دولية أو وطنية، أو تضارب في  وعدم وجودمستوى عاٍل من النزاهة الشخصية  (5)

لن يؤثر بأي أسلوب من األساليب على  اتااللتزام همثل هذوجود المصالح أو القدرة على إثبات أن 

 بدور رئيس هيئة المشاورات. القيام

 الخارجي رئيسال دور -خامسا 

مشابهة لموارد الصندوق  عشر الثالثيئة المشاورات الخاصة بالتجديد هالخارجي ل رئيسال تكون مسؤولياتس -11

ن لهيئة المشاورات. وتحت قيادة هيئة المشاورات الخاصة ون السابقولتلك التي اضطلع بها الرؤساء الخارجي

 بما يلي: عشر لموارد الصندوق، سيقوم رئيس الهيئة لثالثابالتجديد 
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 ترأس االجتماعات الرسمية للهيئة؛ (1)

على كل جوانب اجتماعات الهيئة، ومناقشاتها، ومداوالتها، بما في ذلك توفير التوجيه والدعم  اإلشراف (2)

 ؛العامةألمانة ل

الوثائق والتقارير المعدة لكل دورة من دورات الهيئة،  مسوداتعلى  ناقداستعراض وتعليق إجراء  (3)

 االستراتيجي؛ واالتساقالجودة  مراقبة وضمان

 حالة المفاوضات؛كل اجتماع يعكس سليم ودقيق لموجز  وإعدادالمناقشات، بدعم من األمانة،  إيجاز (4)

دول األعضاء الدوق وبين قيادة الصنكذلك ر المناقشات والمشاورات بين الدول األعضاء، وسييتو قيادة (5)

 ستعراض مدى كفاية موارد الصندوق؛التحقيق نتائج ناجحة من أجل  في اآلراءتوافق  لبناء

الدول األعضاء بالتعاون مع  فيخارجي للصندوق، بما في ذلك على المستوى السياسي الدعم التعبئة  (6)

 المندوبين وإدارة الصندوق؛

التزام التقرير النهائي لهيئة المشاورات وتوصياتها باختصاصات هيئة المشاورات، وامتثالها  ضمان (7)

 التفاقية إنشاء الصندوق والوثائق األخرى التي اعتمدها مجلس المحافظين؛

 المسائلمع رئيس الصندوق وموظفيه في اإلعداد لالجتماعات والمفاوضات لضمان عرض  العمل (8)

 .فعالبشكل 


