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  الموافقةبتوصية 

 24ادة ـذ المـة المعتمدة في تنفيـادئ التاليـة على المنهجية والمبـذي مدعو إلى الموافقـإن المجلس التنفي

الوثيقة  ( 2009كانون األول عام /س في ديسمبرـذي التي أقرها المجلـي للمجلس التنفيـام الداخلـمن النظ

EB 2009/98/R.15/Rev.1.(  

 تنفيذ إجراء الموافقة باالستناد إلى عامل انقضاء المدة فإن إدارة الصندوق ستطبق المنهجية والمبادئ وعند

  :التالية

باستثناء المنح الضخمة التي تنظمها سياسة تمويل المنح في الصندوق، فلن تعتبر المشروعات والبرامج    )1(

  .ب إجراء انقضاء المدة إذا لم يتم تسليم اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها إلى األعضاءموافقاً عليها بموج

 30على األقل من انقضاء عمل تُسلم اتفاقيات التمويل المتفاوض بشأنها إلى األعضاء قبل خمسة أيام   )2(

  ).م المشروعات والبرامجأي تقارير رئيس الصندوق ووثائق تصمي(يوماً بعد تسليم االقتراحات 

 للبند  موقع الصندوق ضمن الفترة المحددة، وفقاً علىفي حال عدم نشر اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها   )3(

أو كانت هناك تغييرات مهمة فيما يتعلق بالشروط واألحكام المعروضة على األعضاء في /أعاله، و) 2(

قتراح المعني سيعتبر مسحوباً من عملية الموافقة باالستناد إلى عامل تقرير رئيس الصندوق، فإن اال

ويمكن إعادة تقديم مثل هذا االقتراح للموافقة في وقت الحق، وذلك بموجب إجراء انقضاء . انقضاء المدة

  .المدة أو في دورة عادية للمجلس التنفيذي

 

   انقضاء المدةإجراءن  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي بشأ24تنفيذ المادة 

   الخلفية واألساس المنطقي-أوال 

 والتسعين، على اقتراح من أجل تبسيط عملية موافقة المجلس الثامنةوافق المجلس التنفيذي، في دورته  -1

ترمي و). EB 2009/98/R.15/Rev.1الوثيقة (التنفيذي على المشروعات والبرامج التي يمولها الصندوق 

امل انقضاء المدة إلى تمكين المجلس من تكريس المزيد من الوقت لمسؤولياته الموافقة على إجراء ع

االستراتيجية المتصلة بالسياسات واإلشراف من خالل اختصار الوقت المنفق على الموافقة على 

ولهذا السبب فقد تم تعديل . المشروعات والبرامج التي يمولها الصندوق أثناء دورات المجلس التنفيذي

 : على النحو التالي24لداخلي للمجلس التنفيذي واعتماد المادة الجديدة النظام ا

 إجراء انقضاء المدة

) ج(2بند ، ال7مادة الصندوق بموجب القدمها رئيس يلمشروعات والبرامج التي ااقتراحات تُعتبر "

للنظر فيها طلب يتم تلقي  لم ماالمجلس التنفيذي موافقاً عليها من قبل  ية إنشاء الصندوق،من اتفاق

تسليمها من اً  يومثالثين في غضون عضو من أعضائه لمجلس من أيدورة من دورات اخالل 
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نشر على موقع الصندوق على اإلنترنت وإخطار الألغراض هذه المادة، يعني التسليم و. لهم

  ".البريد اإللكترونيبذلك بواسطة األعضاء 

 اتسام عملية الموافقة باالستناد إلى إجراء انقضاء المدة بالشفافية، والمتانة، والسالمة، فإن وبغية ضمان  -2

 .24تباعها في تنفيذ المادة االمجلس التنفيذي مدعو اآلن إلى الموافقة على المنهجية والمبادئ المزمع 

  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي24تنفيذ المادة  -ثانيا 

 :لصندوق باعتماد المنهجية والمبادئ التالية في تنفيذ إجراء انقضاء المدةتوصي إدارة ا -3

تُسلَّم اقتراحات المشروعات والبرامج من خالل نشرها على موقع الصندوق وإخطار األعضاء    )1(

دورة عادية من يها خالل  للنظر فطلبيتم تلقي  لم وتعتبر االقتراحات موافقاً عليها ما. بذلك

  .تسليمها لهممن اً  يوم ثالثينفي غضون عضو من أعضائه لمجلس من أيدورات ا

وباستثناء المنح الضخمة التي تنظمها سياسة تمويل المنح في الصندوق، فلن تعتبر المشروعات   )2(

تسليم اتفاقية التمويل المتفاوض والبرامج موافقاً عليها بموجب إجراء انقضاء المدة إذا لم يتم 

  .بشأنها إلى األعضاء

على األقل من انقضاء عمل تُسلم اتفاقيات التمويل المتفاوض بشأنها إلى األعضاء قبل خمسة أيام   )3(

أي تقارير رئيس الصندوق ووثائق تصميم المشروعات ( يوماً بعد تسليم االقتراحات 30

  ).والبرامج

 في حال عدم نشر اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها في موقع الصندوق ضمن الفترة المحددة، وفقاً   )4(

أو كانت هناك تغييرات مهمة فيما يتعلق بالشروط واألحكام المعروضة /أعاله، و) 2(للبند 

ملية على األعضاء في تقرير رئيس الصندوق، فإن االقتراح المعني سيعتبر مسحوباً من ع

ويمكن إعادة تقديم مثل هذا االقتراح للموافقة في . الموافقة باالستناد إلى عامل انقضاء المدة

  .وقت الحق، وذلك بموجب إجراء انقضاء المدة أو في دورة عادية للمجلس التنفيذي

مجلس  من النظام الداخلي لل24 أعاله لتنفيذ المادة نيتوترى اإلدارة أن المنهجية والمبادئ الموصوف -4

 . امتالك أعضاء المجلس لمعلومات كافية التخاذ القرارات المناسبةتكفالنالتنفيذي 


