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تمثيل القائمة جيم في هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد 

  الصندوق

  ، نيابة عن القائمة جيم1-ورقة قدمتها القائمة الفرعية جيم

   والمبررات مقدمةال – أوال

 وأثناء الدورة المائة للمجلس ،2010أيلول / سبتمبر1قد في خالل اجتماع المنسقين واألصدقاء المنع -1

، أثير تساؤل حول إمكانية زيادة التمثيل المقترح 2010أيلول / سبتمبر17-15التنفيذي المنعقدة في الفترة 

عالوة على  .21 إلى 15للقائمة جيم في هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق من 

 إضافية حول هذا الموضوع، وبخاصة فيما يتعلق باآلثار ب المجلس التنفيذي معلومات فقد طل،ذلك

 والممارسة  باستعراض الخلفيةبدئفقد  ،وكما تم االتفاق عليه .التحرك  هذاالقانونية المترتبة على مثل

 . وهي معروضة أدناه للعلم،المتعلقة بتركيبة هيئات المشاورات

منذ إنشاء الصندوق، وعضوية البلدان من ) 1: ( التاليةتاحها على االعتبارااستندت القائمة جيم في اقتر -2

تشكل ) 2(القائمة جيم فيه تتزايد في حين بقي عدد األعضاء من القائمتين ألف وباء في حالة شبه راكدة؛ 

 عضوية القائمة جيم اآلن حوالي ثلثي إجمالي أعضاء الصندوق ولكن تمثيلها في الهيئات الرئاسية في

زادت القائمة جيم بشكل معتبر من مستوى ) 3(؛  كافغيرومع هذا العدد الصندوق ما زال غير متناسب 

بهذه تالي فقد أعادت تأكيدها على التزامها المواردها التي أتاحتها للتجديدات المتعاقبة للصندوق، وب

هي الجهات المقترضة  القائمة جيم، الدول األعضاء فيمن خالل تسديد ديونها، فإن ) 4(المؤسسة؛ 

تؤدي ) 5( وتمثل أعلى نسبة من الموارد ومن تشكيلة رأس مال الصندوق؛ ،الرئيسية من الصندوق

االتصاالت إلى جعل عضوية القائمة جيم وتمثيلها في الهيئات الرئاسية للصندوق الفجوة المتسعة بين 

 .والتنسيق واإلبالغ بين أعضائها صعبا للغاية

 ملقائمة جيم هو ضمان مشاركة وشمولية أوسع وتوزيع أفضل للمقاعد بين القوائالمقصود باقتراح ا -3

ومن شأن هذا  . وتعزيز آليات التنسيق والحد من قنوات اإلبالغ،م فجوة االتصاالتدالثالث عالوة على ر

 .ةالمقترح أن يخلق شعورا أعلى بالملكي

 الخاصة بتجديدات تاورا الخلفية والممارسات المتعلقة بتشكيلة هيئات المش–ثانيا 

  الموارد

 النظام  من15من الناحية الفنية، فإن هيئة المشاورات هي لجنة تابعة لمجلس المحافظين تنشأ وفقا للمادة  -4

وليس هنالك أي بند في هذا النظام الداخلي أو في أي وثيقة أخرى من  .الداخلي لمجلس المحافظين

ووفقا  .األعضاء التي يمكن أن تكون ممثلة في أية لجنة عدد الدول يحددالوثائق األساسية للصندوق 
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 أعضاء أي لجنة من اللجان بالتشاور مع ينتعي يمكن لمجلس المحافظين أن يخول رئيسه أمر 2-15 للمادة

 .أعضاء مكتب المجلس

 .، فإن الممارسة لم تكن واحدة على الدوام يتعلق بتشكيل هيئة المشاورات الخاصة بتجديد الموارديماوف -5

 25/6 من هذا النوع للتجديد الثاني لموارد الصندوق بالقرار رقم تفقد تم إنشاء أول هيئة للمشاورا

 دعوة جميع الدول األعضاء إلى البدء تمت ، من هذا القراراألولىوبناء على الفقرة  .)1982 عام(

وعلى ما يبدو فإن مثل هذه المشاورات بالنسبة  .بمشاورات حول مظاهر التجديد الثاني لموارد الصندوق

 أي لجنة سمح فيها لجميع الدول األعضاء ة، لجنة مفتوحما يشبهللتجديد الثاني للموارد قد تمت من خالل 

 ووفقا لتقرير رئيس الصندوق حول األسس والهيكل المالي ،هإال أن . رغبت بذلكفي حالأن تشارك 

، فإن تمثيل القائمة الثالثة تألف من ستة دول )98، صفحة GC 10/L.8الوثيقة (المستقبلي للصندوق 

 .أعضاء

 48/11 مجلس المحافظين بالقرار رقم  أنشأها فقد،ألغراض مشاورات التجديدأما أول لجنة غير عامة  -6

وبموجب هذا القرار تألفت هيئة المشاورات من جميع  .وهي تتعلق بالتجديد الثالث للموارد) 1988عام (

وال تشير السجالت إلى  . دولة عضو من الفئة الثالثة12 واألولى والثانيةاألعضاء في الفئتين الدول 

 .السبب الذي يكمن وراء هذه التركيبة

، والتجديد )71/15 القرار( تشكيلة هيئة المشاورات على حالها بالنسبة للتجديد الرابع للموارد تبقي -7

 .)127/25القرار ( للموارد السادس ، والتجديد)112/22القرار (الخامس للموارد  

وعلى  . دولة عضو15  القائمة جيم  بـلوبدءا من التجديد السابع للموارد، أقر مجلس المحافظين بتمثي -8

مثل هذا التغير في السجالت، فالواقع أنه وفي الدورة الثالثة والثمانين لالرغم من عدم ورود إيضاح محدد 

وفي حين لم يرد أي رد . ممثلين من القائمة جيمالعن كيفية تحديد عدد آيرلندا للمجلس التنفيذي، تساءلت 

فعل على هذه المالحظة ولم يتخذ المجلس التنفيذي أي نتيجة بهذا الخصوص، إال أن مسودة القرار التي 

وبقي التقرير المرافق لهذا القرار .  دولة عضو من القائمة جيم15رفعت إلى المجلس المحافظين اقترحت 

 .ا أيضا بشأن هذه القضيةصامت

 وأبقت هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثامن لموارد الصندوق على التركيبة نفسها التي تم إيجادها -9

 .لتجديد السابعل

   النتيجة–ثالثا 

حداث هيئة إكما تم توضيحه أعاله، ال يوجد أي عائق قانوني يمنع مجلس الحافظين من أن يقرر  -10

 مجلس المحافظين إنشاء قرروفوق ذلك وفي حال  .عامة أو كلجنة غير عامةالمشاورات سواء كلجنة 

 ويقتصر . من القوائمتمثيل من أية قائمةال، فإنه حر في تقرير حجم عامةة غير هيئة المشاورات كلجن

 على تقرير حجم تمثيل األعضاء في هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد ، في الوقت الحاضر،اقتراحنا

جميع (؛ القائمة باء ) جميع األعضاء(القائمة ألف :  النحو التاليىموارد والتي يجب أن تكون علالتاسع لل

وتعتبر القائمة جيم هذا االقتراح  .)من كل قائمة فرعيةأعضاء  7، ا عضو21( ، القائمة جيم )األعضاء

  .جوهري وتناشد جميع الدول األعضاء بدعمه


