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امج الصندوق االستثماریةاستعراض إجراء انقضاء المدة للموافقة على مشروعات وبر 

  الخلفیة-ألف

على المشروعات والبرامج في دورته الثامنة والتسعین على اقتراح لتبسیط عملیة الموافقة وافق المجلس التنفیذي-1

. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكین المجلس التنفیذي من تكریس )EB 2009/98/R.15/Rev.1التي یمولها الصندوق (

اته اإلشرافیة والسیاساتیة االستراتیجیة من خالل تقلیص الوقت المخصص للموافقة على وقت أطول لمسؤولی

إجراء بیشار إلیه "الذيالمشروعات والبرامج التي یمولها الصندوق خالل دورات المجلس. وبناء على هذا اإلجراء

ي، وٕانما تعرض على موقع انقضاء المدة" فإن االقتراحات المؤهلة ال تدرج على جدول أعمال المجلس التنفیذ

انقضاء المدة. بموجب إجراءعلیها للموافقةویتم إخطار أعضاء المجلس التنفیذي ،الصندوق على شبكة اإلنترنت

قد حظیت بموافقة المجلس التنفیذي في حال لم یتم استالم أي طلب للنظر فیها في االقتراحاتویعتبر أن هذه 

ول مدة قصوى محددة. وتتضمن معاییر األهلیة، من بین جملة أمور أخرى، واحدة من دورات المجلس الرسمیة بحل

ملیون دوالر أمریكي للمشروعات االستثماریة.15حدا أقصى من التمویل یصل إلى 

) فوض EB 2009/98/R.9/Rev.1ة تمویل المنح في الصندوق (على سیاسموافقتهوأثناء وفي نفس الدورة ، -2

لمنح المقترحة امن هذه القاعدة إال تستثنىاء انقضاء المدة على اقتراحات المنح. وال إجر تطبیق المجلس التنفیذي ب

للقطاع الخاص الساعي للربح، والتي تحتاج إلى عرضها على المجلس للموافقة علیها.

لمادة اوفي دورته المائة، وافق المجلس التنفیذي على تعدیل النظام الداخلي للمجلس التنفیذي بإضافة ،وفیما بعد-3

24)EB 2010/100/R.41(. انقضاء المدة نافذ المفعول.وبناء على هذا التعدیل غدا إجراء

إجراء انقضاء المدة المشروعات والمنح الموافق علیها باستخدام–باء

مع تطبیق التعدیل المشار إلیه أعاله، تمت الموافقة على أول منحة بموجب إجراء انقضاء المدة في سبتمبر/أیلول-4

وترد المعلومات ذات الصلة .2010في دیسمبر/كانون األول وتمت الموافقة على أول مشروع استثماري2010

موجزة في الجدول التالي:

2011إلى دیسمبر/كانون األول 2010سبتمبر/أیلول مناقتراحات المشروعات/البرامج التي وافق علیها المجلس التنفیذي

100الدورة 

(سبتمبر/أیلول 

2010(

  101الدورة 

(دیسمبر/كانون 

)2010األول 

  102الدورة 

(مایو/أیار 

2011(

  103الدورة 

(سبتمبر/أیلول 

2011(

  104الدورة 

(دیسمبر/كانون 

)2011األول 

المجموع

المشروعات االستثماریة المؤهلة للموافقة علیها 

بموجب إجراء انقضاء المدة
49421029

علیها عروضة للموافقة المشروعات االستثماریة الم

من خالل إجراء انقضاء المدة
022239

الموافقة باإلمكانالمشروعات االستثماریة التي كان 

ولكنها ،علیها من خالل إجراء انقضاء المدة

عرضت على المجلس التنفیذي للموافقة

4720720

15عن قیمتها المشروعات االستثماریة التي تقل 

مریكي مع بقائها غیر مؤهلة إلجراء ملیون دوالر أ

انقضاء المدة

6110614

711712744المنح الموافق علیها بموجب إجراء انقضاء المدة
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اً مشروعا استثماریا مستوى تمویلی29فقد اقترح ما مجموعه ،وكما هو معروض في السطر األول من الجدول أعاله-5

. وكانت هذه المشروعات مؤهلة للمعالجة بموجب إجراء قلر أمریكي أو أملیون دوال15الصندوق بما یعادل من 

.انقضاء المدة

مشروعات فقط باستخدام إجراء انقضاء المدة. ومن بین هذه تسعةمشروعا مؤهال، تمت الموافقة على 29من بین -6

لیها لمشروعات المشروعات كانت هنالك ستة مشروعات جدیدة، وثالثة قروض ومنح تكمیلیة تمت الموافقة ع

). الذیل األولملیون دوالر أمریكي (67القیمة المجتمعة لهذه المشروعات التسعة بحدود وبلغتموجودة أصال. 

مالیین دوالر أمریكي.7وتراوح وسطي حجم التمویل بحدود 

من يإجمالتمویلوب،ملیون دوالر أمریكي15یقل عن تمویليمشروعا بحجم 20ومن الجدیر بالمالحظة أن -7

ملیون دوالر أمریكي قد تمت الموافقة علیها باستعمال اإلجراء العادي، على الرغم من أنها 196الصندوق یعادل 

للموظف في الممنوح. ویعكس ذلك الخیار (الذیل الثاني)كانت مؤهلة للموافقة علیها بموجب إجراء انقضاء المدة

یقة أن إدارة الصندوق كانت تمیل لعرض المشروعات على وحقبه،إجراء الموافقة الذي یرغب باتباعالصندوق 

تطبیق إجراء انقضاء المدة. وألن هذا اإلجراء قد نجح بصورة جیدة، فإن معظم المجلس في السنة األولى من 

المشروعات المستقبلیة المؤهلة للموافقة علیها بموجب إجراء انقضاء المدة سوف تعرض للموافقة باتباع هذا اإلجراء.

ملیون دوالر أمریكي مؤهلة للموافقة علیها بموجب 59منحة بقیمة إجمالیة قدرها 45ي الفترة نفسها، كانت هنالك وف-8

ملیون دوالر 57منحة بتمویل من الصندوق قدره 44تمت الموافقة على المنحإجراء انقضاء المدة. ومن بین تلك 

ملیون 0.75). وتراوحت قیم تمویل المنح الموافق علیها بین الذیل الثالثأمریكي باستخدام إجراء انقضاء المدة (

ملیون دوالر أمریكي للمنح الموافق 1.3ملیون دوالر أمریكي. وكان وسطي مبلغ التمویل بحدود 1.8دوالر أمریكي و

علیها بموجب إجراء انقضاء المدة.

على الرغم من أن هذه المنحة كانت العادي،إال منحة واحدة للموافقة باتباع اإلجراء عرضوفي حال المنح لم یتم -9

). وكان هنالك منحة أخرى تمت الموافقة علیها الذیل الرابعمؤهلة للموافقة علیها باتباع إجراء انقضاء المدة (

إجراء عرضها باستخدامألنها قدمت لكیان من القطاع الخاص، وبالتالي لم یكن باإلمكان العاديباستخدام اإلجراء 

).الذیل الخامسمدة (انقضاء ال

قرض ومنحة تكمیلیة لمشروعات قائمة أساسا بقیمة إجمالیة قدرها 14باإلضافة إلى ما ذكر أعاله، هنالك - 10

مما تمت الموافقة علیه )الذیل السادسملیون دوالر أمریكي (15ملیون دوالر أمریكي، وبحجم تمویل یقل عن   80

ه القروض والمنح للموافقة باتباع إجراء انقضاء المدة ألنها تضمنت . ولم یتم عرض هذالعاديباستخدام اإلجراء 

الدخول في اتفاقیات تمویل جدیدة. وفي المستقبل سوف یتم بخالفاتفاقیات تمویل موجودة إدخال تعدیالت على 

رض/المنحة إیالء االنتباه لعرض مثل هذه القروض والمنح للموافقة باستخدام إجراء انقضاء المدة إذا كان حجم الق

ملیون دوالر أمریكي.15یقل عن 
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الدروس المستفادة والطریق قدماً –جیم

تكریس المزید من بالتنفیذيالسماح للمجلسإدخال إجراء انقضاء المدة، وهو تحدیداً مناألول زال الهدفما- 11

ضیه على الموافقة على الوقت لمسؤولیاته اإلشرافیة والسیاساتیة االستراتیجیة من خالل تقلیص الوقت الذي یق

المشروعات والقروض والبرامج التي یمولها الصندوق خالل دورات المجلس، هدفا صحیحًا. وفي حقیقة األمر، ومع 

كما هو الحال بالنسبة لعدد األشخاص الذین خرجوا من قبضة ،اإلدارة واإلبالغ عن األثرالتركیز المتزاید على 

أكثر إلحاحا ألن یركز المجلس على المخرجات واألثر أكثر من تركیزه على الفقر على سبیل المثال، هنالك حاجة

المدخالت واألنشطة (مثل الموافقة على المشروعات).

زالت غیر دخل إجراء انقضاء المدة حیز التنفیذ منذ وقت قصیر نسبیا، وبالتالي فإن الدروس المستفادة منه ما- 12

.علیهأن المجال متاح إلدخال المزید من التحسیناتى تاریخه تظهر مؤكدة تماما. إال أن الخبرة المكتسبة حت

ملیون دوالر أمریكي 15عن قیمتھا تتوقع إدارة الصندوق اآلن أن تعرض جمیع المشروعات التي تقل   (أ)

على المجلس للنظر فیھا باستخدام إجراء انقضاء المدة على الرغم من وجود بعض االستثناءات المسموح 

حاالت غیر االعتیادیة. وسیضمن ذلك تقلیصا كبیرا في عدد المشروعات المعروضة على بھا في ال

.العاديالمجلس في دوراتھ باستخدام اإلجراء 

بتمویل أكبر نسبیا أكثر شیوعا، وتأتي ھذه العملیة في وقتھا بحیث یمكن تتمیزغدت المشروعات التي   (ب)

اسب الكفاءة المؤسسیة. وفي ھذا الضوء، یمكن للمجلس تكثیفھا بصورة أوسع للحصول على المزید من مك

أن ینظر في زیادة الحد األكبر من مبالغ التمویل المسموح بھا بموجب إجراء انقضاء المدة من المستوى 

ملیون دوالر أمریكي على سبیل المثال. ولو كان 25،لنقل،ملیون دوالر أمریكي إلى15الحالي البالغ 

ملیون دوالر أمریكي قد طبق على المشروعات المعروضة على الدورات األربع 25مثل ھذا الحد البالغ

من التي جرى اتباع مشروعاً 29كان باإلمكان أن تمر أربعة مشروعات من أصل لاألخیرة للمجلس 

لالطالع على توزیع الذیل السابعانظر من خالل إجراء انقضاء المدة (في الموافقة علیھا العادياإلجراء 

جوم المشروعات المعروضة على المجلس التنفیذي للموافقة).ح

یسمح إجراء انقضاء المدة الحالي بالموافقة على القروض/المنح التكمیلیة التي تنطوي على اتفاقیات منح   )(ج

جدیدة فقط. أما التمویل التكمیلي الذي ینطوي على إدخال تعدیالت على اتفاقیات تمویل/منح تمویل 

ستبعدة حالیا من إجراء انقضاء المدة. وال بد من إعادة تنقیح إجراء انقضاء المدة للسماح فھي مموجودة 

میلیة عندما تنطوي على إدخال تعدیالت على اتفاقیات تمویل منح الموافقة على القروض والمنح التكب

.أصًال موجودة

إضافي إلجراء لتشذیباقتراحا قد تعرض إدارة الصندوق على المجلس التنفیذي في دورته في سبتمبر/أیلول - 13

انقضاء المدة یتضمن االقتراحات المشابهة لتلك التي تم وصفها أعاله بعد استعراضها بصورة أوثق. 

یركز إجراء انقضاء المدة حتى تاریخه في المقام األول على الحد من عبء العمل على المجلس التنفیذي أثناء - 14

ألن إجراء انقضاء المدة ،مل اإلجمالي على أعضاء المجلس التنفیذيانعقاد دوراته، إال أنه ال یقلص عبء الع

یتطلب منهم استعراض جمیع المشروعات والمنح بغض النظر عن حجمها وتعقیدها ودرجة االبتكار فیها. وبصورة 

"مشابهة، وفي حین أن إجراء انقضاء المدة یساعد البلدان األعضاء المقترضة وموظفي الصندوق على "التلطیف
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في ازدحام األنشطة أثناء وحول دورة المجلس التنفیذي فالتخفیمن عبء العمل علیهم من خالل السماح ببعض 

حتى تاریخه كانت هامشیة بطبیعتها. ومن هنا ستنظر إدارة الصندوق في اقتراحات لتقلیص إال أن الفوائد المتحققة

عبء العمل على المجلس بصورة أكبر.


