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 لموارد الصندوق عشر الثالث إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد

أن الفترة المشمولة على لموارد الصندوق  عشرالثاني الخاص بالتجديد  44-د/219القرار  من  1الفقرة  نصت -1

 .2022يناير/كانون الثاني  1من  تبدأومدتها ثالث سنوات  المذكور بالتجديد

ضمانا الستمرار عمليات الصندوق، يستعرض "من اتفاقية إنشاء الصندوق على أنه  4من المادة  3ينص البند و -2

 ."دورية مدى كفاية الموارد المتوافرة للصندوقمجلس المحافظين بصورة 

، فقد لموارد الصندوق عشرالثاني إتاحة المجال الستعراض الموارد المتاحة قبل نهاية فترة التجديد  وبغية -3

في مشروع  2022بعد المائة التي عقدت في سبتمبر/أيلول  السادسة والثالثيننظر المجلس التنفيذي في دورته 

وأوصى بأن يقوم مجلس  ؛لموارد الصندوق عشرالثالث قرار إلنشاء هيئة مشاورات خاصة بالتجديد 

  .واعتمادهالمحافظين بالنظر فيه 

برئيس خارجي لهيئة المشاورات خالل مشاورات التجديد  باالستعانةالمتمثلة  اإليجابية التجربةإلى واستنادا  -4

تقدمت به  االمجلس التنفيذي مقترح أيدفقد لموارد الصندوق،  التاسع، والعاشر، والحادي عشر، والثاني عشر

، ووافق على العملية التي الصندوق دارة لإلبقاء على رئيس خارجي لهيئة التجديد الثالث عشر لموارداإل

 . به لمجلس المحافظين ىيوصلذي ساخارجي الرئيس المن خاللها  التنفيذي المجلس سيختار

 المجلس التنفيذي االختيار يدأ ،ووفقا لهذه العملية الموافق عليها، وبناء على توصية من رئيس الصندوق -5

بالتجديد الثالث عشر لموارد  هيئة المشاورات الخاصةلالخارجي رئيس الليكون  Kyle Petersسيد لل المباشر

 الصندوق.

في مقر الصندوق  ستنعقد الدورة األولى لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوقو -6

. وفي تلك الدورة، سيوافق أعضاء هيئة المشاورات على جدول األعمال 2023فبراير/شباط  17و 16في 

بعد ذلك. كما تقوم اإلدارة بتحري إمكانية تنظيم بعض الدورات الالحقة التي سينظر فيها في كل دورة سائل والم

بعيدا عن مقر الصندوق، على أن تستضيفها الدول األعضاء في الصندوق. وسيخضع المكان النهائي لكل 

  .دورة إلذن هيئة المشاورات

وافق المجلس التنفيذي، فيما يتعلق بتركيبة هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، و -7

هيئة المشاورات لاإلبقاء على التركيبة المعتمدة بعد مناقشات غير رسمية بين اإلدارة ومنسقي القوائم، على 

دولة عضوا من القائمة  25، أي 43-د/211الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق بموجب القرار 

أعضاء  يحضر أن أيضا قترحي  ودولة عضوا من القائمة جيم.  22دول أعضاء من القائمة باء، و 10ألف، و

صامتين. كما بصفة مراقبين من تلك القائمة  25الـ  هيئة المشاورات أعضاء ضمن وانعي  ي الذين لمالقائمة ألف 

بما للمشاركة في دورات هيئة المشاورات  األخرى الدول األعضاء فيما بعد أن تدعويمكن لهيئة المشاورات 

  .مداوالتها رسيقد ي
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لموارد  عشر الثالثمشروع القرار الخاص بإنشاء هيئة مشاورات خاصة بالتجديد 
 الصندوق

  القرار .../

 لموارد الصندوق عشر الثالثإنشاء هيئة مشاورات خاصة بالتجديد 

 إن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،

ضمانا الستمرار عمليات الصندوق، التي تنص على أنه  ،من اتفاقية إنشاء الصندوق 4من المادة  3إلى البند  إذ يشير

 ؛كفاية الموارد المتاحة للصندوقمدى يستعرض مجلس المحافظين بصفة دورية 

لموارد الصندوق والتي حدّدها قرار مجلس المحافظين  ي عشرثانالإلى أّن الفترة المشمولة بالتجديد  وإذ يشير كذلك

 ؛2024ديسمبر/كانون األول  31ستنتهي في  44-د/219

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

 ؛بشأنها  […] GCوالوثيقة

 لموارد الصندوق؛ عشرالثالث نشاء هيئة مشاورات خاصة بالتجديد إ إلى في الحاجة كذلك نظر قدو

 يقرر ما يلي:

 ،لموارد الصندوق  الستعراض مدى كفاية موارد الصندوق عشرالثالث تُنشأ هيئة مشاورات خاصة بالتجديد  -1

برئيس خارجي  باالستعانةالمتمثلة  اإليجابية التجربةإلى واستنادا  تقرير عن ذلك إلى مجلس المحافظين. تقديمو

 ،الصندوق لموارد ، والثاني عشروالحادي عشر ،العاشر، ومشاورات التجديد التاسعلهيئة المشاورات خالل 

خاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد خارجي للمشاورات ال على اإلبقاء على رئيس المحافظينيوافق مجلس 

 هذا القرار. رفقوترد مهام رئيس هيئة المشاورات في م .لهذا الدور Kyle Peters السيدختار ، ويالصندوق

 .2023فبراير/شباط  17-16يومي الخميس والجمعة تعقد الدورة األولى لهيئة المشاورات  -2

دولة  22و ،دول أعضاء من القائمة باء 10من القائمة ألف، و ادولة عضو 25 تتألف هيئة المشاورات من -3

رئيس إبالغ وتلك القائمة أعضاء بل البلدان المشاركة من كل قائمة من ق  ينبغي تحديد ومن القائمة جيم.  اعضو

 ضمن وانعي  ي   الذين لم. ويؤذن ألعضاء القائمة ألف 2023فبراير/شباط  14في موعد أقصاه  الصندوق بها

صامتين. كما يمكن لهيئة بصفة مراقبين أن يحضروا من تلك القائمة  25الـ  هيئة المشاورات أعضاء

 رسيبما قد يللمشاركة في دورات هيئة المشاورات الدول األعضاء األخرى  فيما بعد المشاورات أن تدعو

عن نتائج مداوالتها، وما تتخذه من توصيات في هذا الشأن، إلى  تقدّم هيئة المشاورات تقريرا. ومداوالتها

قد ، وفي دوراته الالحقة إذا اقتضى األمر، بغية اعتماد ما األربعينالسابعة ومجلس المحافظين في دورته 

 رارات.من ق امناسب يكون

 مداوالت هيئة المشاورات. بالتقدم المحرز في ندوق إحاطة المجلس التنفيذي علماالصطلب من رئيس يُ  -4

المشاورات لتمكينها من أداء هيئة إلى يلزم من مساعدة  قد تقديم ما نموظفيالطلب من رئيس الصندوق ويُ  -5

 مهامها بفعالية وكفاءة.
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 مهام رئيس هيئة المشاورات

ة لستكون مسؤوليات الرئيس الخارجي لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق مماث

رئيس في ظل سلطة هيئة العلى و. الخاصة بتجديد موارد الصندوق مشاوراتاللمسؤوليات الرؤساء السابقين لهيئات 

 لموارد الصندوق القيام بما يلي: عشرالثالث المشاورات الخاصة بالتجديد 

 ؛المشاورات الرسمية لهيئةاالجتماعات  ترؤس (1)

والدعم توفير التوجيه والهيئة، ومناقشاتها، ومداوالتها، اجتماعات جوانب  جميععلى  اإلشراف (2)

 مانة؛ألل

، المشاوراتمن  مشاورةبشكل نقدي على مسودات الوثائق والتقارير المعدة لكل  االستعراض والتعليق (3)

 االستراتيجي؛ االتساقوالجودة  الرقابة على وضمان

يعكس حالة  ،بإيجاز ودقةاجتماع موجز عن كل  وإعدادالمناقشات، بدعم من األمانة،  تجميع  (4)

 المفاوضات؛

دول الالصندوق و قيادةبين كذلك المناقشات، والمفاوضات، بين الدول األعضاء، و وتيسيرقيادة   (5)

نتائج ناجحة في استعراض مدى كفاية موارد تحقيق من أجل  في اآلراء توافق لبناء ،األعضاء

 الصندوق؛

األعضاء بالتعاون  الدول داخلالسياسي، الدعم الخارجي للصندوق، بما في ذلك على المستوى  حشد (6)

 مع المندوبين وإدارة الصندوق؛

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

 اتفاقية إنشاء الصندوق والوثائق األساسية األخرى التي اعتمدها مجلس المحافظين؛ مع

 لالمسائالمفاوضات لضمان عرض ولالجتماعات في اإلعداد  نموظفيالمع رئيس الصندوق و العمل (8)

 .بفعالية


