
 

 

 

 

 

 

 دعوة لتسمية مرشحين للعب دور الرئيس الخارجي لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق

من السكان الريفيين الفقراء في جميع أنحاء العالم،  مليون 100تصل عمليات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى أكثر من 
وتسهم بصورة مباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وحيث أن  ،بعض أكثر التحديات العالمية إلحاحالوهي تتطرق 

يتم االعتراف وحيث الفقر والجوع يتمركزان بصورة متزايدة في المناطق الريفية، وبخاصة تلك التي تعاني من الهشاشة أيضا 
بالزراعة والنظم الغذائية على أنها محورية لتغير المناخ وانعدام المساواة بين الجنسين وسوء التغذية وبطالة الشباب، لم تكن 
مهمة الصندوق أكثر أهمية وصلة في أي وقت مضى مما هي عليه حاليا، كذلك لم تحمل خبراته المتراكمة وشراكاته وقدراته 

 ا تحمله حاليا للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية العالمية.إمكانيات أكثر مم

كل ثالث سنوات تجتمع الدول األعضاء في الصندوق الستعراض أداء الصندوق واالتفاق على توجهاته وأولوياته المستقبلية 
ي عشر لموارد الصندوق التجديد الثان يد الموارد. ويتوقع البدء بمشاوراتوتجديد موارده في عملية تعرف باسم مشاورات تجد

. ومع بقاء عشر سنوات بالضبط لتحقيق أهداف التنمية 2021على أن تنتهي في فبراير/شباط  2020في فبراير/شباط 
المستدامة، يمكن لمشاورات التجديد الثاني عشر للموارد أن تشكل لحظة محورية للمجتمع الدولي لتعبئة الدعم السياسي 

وبخاصة هدف التنمية المستدامة الثاني. وسوف تنطوي مشاورات التجديد الثاني عشر  األهدافلتحقق هذه والمالي المطلوب 
 للموارد أيضا على النظر في تغيرات هامة ستطرأ على الهيكلية المالية للصندوق.

للصندوق  ةإيجابي نتائجويدعم تحقيق  ،رئيس خارجي يشرف على مشاورات التجديد الثاني عشر للموارد عنالصندوق  بحثوي
مليون شخص في البلدان النامية تعتمد سبل عيشهم بصورة مباشرة أو غير  2.5 حواليودوله األعضاء، وفوق ذلك كله ل

طارها الزمني ومسارها. دور رئيس المشاورات الخارجيلمباشرة على الزراعة. ويرد أدناه وصف   زائد معايير عملية االختيار وا 

 لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق دور الرئيس الخارجي

 :ما يلي الصندوق لموارد عشر الثاني بالتجديد الخاصة المشاورات لهيئة الخارجي الرئيس مسؤولياتستتضمن 

 ترأس االجتماعات الرسمية للهيئة؛ 
  ؛لألمانةاإلشراف على كل جوانب اجتماعات الهيئة، ومناقشاتها، ومداوالتها، بما في ذلك توفير التوجيه والدعم 
  الوثائق والتقارير المعدة لكل دورة من دورات الهيئة، وضمان ضبط الجودة  مسوّداتاالستعراض والتعليق النقدي على

 واالتساق االستراتيجي؛
  عداد موجز رئيس الهيئة عن كل اجتماع على أن يعكس هذا الموجز بدقة إيجاز المناقشات، بدعم من األمانة، وا 

حكام حالة المفاوضات؛  وا 
  قيادة وتسيير المناقشات، والمشاورات، بين الدول األعضاء، وبين قيادة الصندوق ودوله األعضاء للتوصل إلى التوافق

 الصندوق؛ الالزم لتحقيق نتائج ناجحة في استعراض مدى كفاية موارد
  تعبئة الدعم الخارجي للصندوق، بما في ذلك على المستوى السياسي ضمن الدول األعضاء في الصندوق بالتعاون

دارة الصندوق؛  مع المندوبين وا 
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  ضمان التزام التقرير النهائي لهيئة المشاورات وتوصياتها باختصاصات هيئة المشاورات، وامتثالها التفاقية إنشاء
 ئق األساسية األخرى التي اعتمدها مجلس المحافظين؛الصندوق والوثا

 العمل مع رئيس الصندوق وموظفيه في اإلعداد لالجتماعات والمفاوضات لضمان عرض القضايا بشكل فعال. 

 

 معايير االختيار

 سيتم تطبيق معايير االختيار التالية

 معرفة قوية بمصارف التنمية متعددة األطراف وعملياتها، بما في ذلك: 
 اإللمام بعملية تجديد الموارد؛ (1)
القدرة على فهم القضايا التقنية واإلنمائية التي تتم مناقشتها أثناء االجتماعات، بما في ذلك دراية بمنهجيات  (2)

 مؤسسات تمويل التنمية واألسواق الرأسمالية؛
 خبرة في ترأس اجتماعات دولية رفيعة المستوى بصورة فعالة، بما في ذلك القدرة على: 

 بشأن القضايا المعقدة؛ المختلفةتقريب وجهات النظر  (1)
 المساعدة على ضمان وضوح النقاش؛ (2)
 .البقاء على الحياد (3)

 ؛في إقامة الروابط مهارات فعالة 
 يمان قوي بمهمة الصندوق وأهمية التنمية الزراعية والحد من الفقر الريفي؛  الدراية بالصندوق وا 
  وجود أي التزامات أو مهام دولية أو وطنية، أو تضارب في المصالح أو مستوى عاٍل من النزاهة الشخصية وعدم

القدرة على إثبات أن وجود مثل هذه االلتزامات لن يؤثر بأي أسلوب من األساليب على اإليفاء بدور رئيس هيئة 
 .المشاورات

 اإلطار الزمني والعملية

 رئيس الصندوق.من قبل عضو في الصندوق، أو يجب التقدم بتسمية المرشحين إما من قبل مسؤول مفوض في دولة 

. وأما الموعد األقصى IFAD12chair@ifad.orgالتقدم بجميع الترشيحات بواسطة البريد اإللكتروني على العنوان  وينبغي
 .الوسطى( أوروبا بتوقيت)مساء  11.59الساعة  2019مايو/أيار  31الستالم الترشيحات هو 

 يتوجب أن تشمل الترشيحات موجزا قصيرا عن خبرة المرشح ومناسبته للعب دور الرئيس الخارجي لهيئة المشاورات.و 

وستقوم لجنة مكونة من إدارة الصندوق وممثلي الدول األعضاء بفرز واستعراض جميع الترشيحات. وبعد ذلك سوف يقوم 
، لتوصية 2019اسمه على المجلس التنفيذي في دورته التي ستعقد في سبتمبر/أيلول  رئيس الصندوق باختيار مرشح واقتراح

 .2020في فبراير/شباط  بالموافقة عليه رسميامجلس المحافظين 

وحتى  2019أكتوبر/تشرين األول  - يوم( من سبتمبر/أيلول 100يتوقع للمرشح أن يكون متواجدا بدوام جزئي )حوالي 
. وبالنسبة لمشاورات المشاورات من أربعة اجتماعات لمدة يومين تتألف دورات هيئة. وعلى وجه العموم، 2021فبراير/شباط 

، 2020تعقد في فبراير/شباط ويونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين األول وديسمبر/كانون األول  التجديد الثاني عشر، من المرّجح أن
. وخالل هذه 2021مجلس المحافظين التي ستعقد في فبراير/شباط  مع االستكمال الرسمي لعملية تجديد الموارد في دورة

الفترة، يتوقع من رئيس هيئة المشاورات االنخراط بصورة منتظمة مع إدارة الصندوق والدول األعضاء فيه، بما في ذلك السفر 
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 ستعملالتي  ديد المواردتجإلى مقر الصندوق في روما، وعواصم الدول األعضاء. وسيدعم الرئيس الخارجي في عمله أمانة 
 مقر الصندوق.من 

 تنافسية، وستأخذ بعين االعتبار مستوى المسؤولية ومنصب وخبرة المرشح. التعويضاتستكون 

 جهة االتصال

، كبير موظفي الشراكات وتعبئة الموارد )تجديد الموارد(، مكتب Leon Williams زيد من المعلومات يرجى االتصال بالسيدلم
على الهاتف رقم:  أو l.williams@ifad.orgالشراكات وتعبئة الموارد، الصندوق، على البريد اإللكتروني: 

+39 06 54592809. 
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