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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-/د186القرار ينص  -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
 الموارد المتاحة للصندوق. يستعرض مجلس المحافظين بصورة دورية مدى كفاية

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

لموارد الصندوق، وأوصى بأن يقوم مجلس المحافظين  رالحادي عشإلنشاء هيئة مشاورات خاصة بالتجديد 
وعالوة على تقرير مجموعة العمل المعنية بالتسيير الذي وضع ف: صيغته  بالنظر فيه والمصادقة عليه.

ديسمبر/كانون األول، تم تنقيح مشروع القرار الملحق ك: يعبر عن التوصية الت: طرحتها  12النهائية ف: 
يل القائمة جيم ف: مشاورات تجديد الموارد. ونظر المجلس التنفيذي مرة أخرى ف: مجموعة العمل بشأن تمث

الت: وافقت على  2016مشروع القرار أثناء دورته التاسعة عشرة بعد المائة المنعقدة ف: ديسمبر/كانون األول 
 تقديم مشروع منقح إلى الدورة األربعين لمجلس المحافظين.

لهيئة المشاورات كي يوصي به مجلس المحافظين واستنادا للخبرات المواتية  اختيار المجلس التنفيذي رئيسا   -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
العريضة لعمليات الصندوق السابقة والحالية، وبرنامجه والتركيز السياساتي لعملياته ومتطلبات موارد 

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

  القرار .../

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

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

 في بيان رئيس الصندوق بشأن الحاجـة إلى استعراض مـدى كفايـة الموارد المتاحـة للصندوق والوثيقة وقد نظر

GC 40/L.6 ؛بشأنها 

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

ذ يأخذ علما   بتقرير مجموعة العمل المعنية بالتسيير، وبتوصيتها بشأن تمثيل أعضاء القائمة جيم ف: مشاورات  وا 
 تجديد الموارد، وموافقة مجلس المحافظين على تلك التوصية ف: دورته األربعين؛

 يقرر ما يلي:

تعراض مدى لموارد الصندوق )"هيئة المشاورات"( الس الحادي عشرتُنشأ هيئة مشاورات خاصة بالتجديد  -1
لخبرات المواتية باالستعانة إلى اواستنادا  كفاية موارد الصندوق ورفع تقرير عن ذلك إلى مجلس المحافظين.

برئيس خارجي خالل مشاورات التجديدين التاسع و العاشر للموارد، وبغية ضمان االستمرارية نظرا النتخاب 
 .Johannes Fالتنفيذي باختيار السيد ، أوصى المجلس 2017رئيس جديد للصندوق في فبراير/شباط 

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

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

شريطة أن تقدم أربعة دول أعضاء تتألف هيئة المشاورات من جميع الدول األعضاء في القائمتين ألف وباء  -3
أو مقاعدها في هيئة مشاورات تجديد الموارد لصالح أربعة من البلدان منخفضة الدخل والمساهمين الرئيسيين 

دولة عضوا  من القائمة جيم )بما يشمل  22المحتملين من القائمة جيم؛ وأن تتألف هيئة المشاورات أيضا  من 
بها  ويبلغالقائمة جيم  يعينها أعضاء المقدمة من القائمتين ألف وباء( مقاعد هيئة مشاورات تجديد الموارد
ويجوز لهيئة المشاورات أن تدعو بعدئذ ما تشاء  .2017فبراير/شباط  14رئيس الصندوق في موعد أقصاه 

 من بين الدول األعضاء األخرى للمشاركة في هيئة المشاورات تيسيرا  لمداوالتها.
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قريرا  عن نتائج مداوالتها، وما تتخذه من توصيات في هذا الشأن، إلى مجلس تقّدم هيئة المشاورات ت -4
، وفي دوراته الالحقة إذا اقتضى األمر، بغية اعتماد ما هو مناسب من األربعينالمحافظين في دورته 

 قرارات.

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

رئيس الصندوق وموظفيه تقديم ما يلزم من مساعدة لهيئة المشاورات لتمكينها من أداء مهامها يطلب من  -6
 بفعالية وكفاءة.
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 مهام رئيس هيئة المشاورات

 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 المفاوضات؛  هذا الموجز بدقة وا 

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

 مجلس المحافظين؛

في ذلك توفير التوجيه  أن يشرف على كل جوانب اجتماعات الهيئة، ومناقشاتها، ومداوالتها، بما (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  إدارة، بين الدول األعضاء، وبين والمفاوضاتأن 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 


