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1 

  موجز لما أدلى به رئيس هيئة المشاورات 

لتجديد التاسع لموارد الصندوق، وإدارة الصندوق اجتمع أعضاء هيئة المشاورات الخاصة با -1

 في 2011كانون األول / ديسمبر16 و15وبعض موظفيه، ومراقبون في روما بإيطاليا يومي 

 14نية عقدت في يوم وقد سبقت الدورة الرسمية دورة تق. الدورة الرابعة لهيئة المشاورات

 . يد التاسع لموارد الصندوق مشروع القرار الخاص بالتجدكانون األول تناولت/ديسمبر

 :على مسائل ثالث رئيسية كما يليركز األعضاء مناقشاتهم  -2

انتهى األعضاء من صياغة التقرير الخاص بالتجديد واتفقوا عليه، بما في ذلك االلتزامات   ) أ(

 . وكذلك إطار قياس النتائج للموارد للتجديد التاسعئيسيةرال

 . واتفقوا عليه التاسعبالتجديدانتهى األعضاء من صياغة القرار الخاص   ) ب(

 مليار دوالر أمريكي 1.5هدف للتجديد التاسع هو مستوى مست اتفق األعضاء على تحديد )ج(

هدف أعلى بكثير من مستوى المستويعتبر هذا ال. هدفمستوى المستداتهم قرين ذلك الهوسجلوا تع

بدوره زيادة كبيرة يمثل ن ، والذي كاالمستوى الذي تحقق في التجديد الثامن لموارد الصندوق

 . عن المستويات المتحققة في التجديد السابع لموارد الصندوق

 على مجلس محافظي الصندوق للموافقة عليها في سوف تعرض مجموعة نهائية من هذه الوثائق  -3

 .2012شباط / في فبرايرةه المقبلدورت

 ودعمهم لمهمة الصندوق ق هذه االتفاقات، أعرب األعضاء عن دعمهم القوي للصندوإلى جانب -4

الريفي وانعدام في معالجة التحديات الثالثة العالمية المترابطة المتمثلة في التنمية الزراعية والفقر 

عربوا عن دعمهم للصندوق كمؤسسة ذات دور فعال في السعي إلى إنجاز هذه األمن الغذائي؛ وأ

 نيابة عن المجتمع الدولي؛ كما أعربوا عن دعمهم للجهود المستمرة التي تبذلها إدارة المهمة

 .ل وشباب الريفارجنساء والصندوق من أجل تعزيز األثر الذي يحققه الصندوق نيابة عن 

وأثنى األعضاء كذلك على إدارة الصندوق لما تتميز به التقارير المعروضة على هيئة  -5

 .  من فعاليةعملية إدارة المشاورات ولما اتسمت به سن توقيتيجاز وحالمشاورات من جودة وإ

وقد أعربت إدارة الصندوق عن عميق تقديرها ألعضاء هيئة المشاورات ووفودهم على دعمهم  -6

 . الثابت للصندوق وعلى ما قدموه من إرشادات واضحة وبناءة أثناء المشاورات

 المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد إلى أنوفي ختام الدورة أشار رئيس هيئة المشاورات  -7

عرب عن عميق امتنانه في آونة صعبة، وأ جهدا مكلال بالنجاح الكبير في تقديره الصندوق كانت

للوفود وإلدارة الصندوق على الثقة التي أولوه إياها وعلى الدعم غير العادي الذي قدموه له 

         . لخاصة بتجديد موارد الصندوقبصفته أول رئيس خارجي لهيئة المشاورات ا

 


