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  موافقةالبتوصیة 

  .من هذه الوثیقة4في الفقرة التوصیة الواردة لموافقة على إلى االمجلس التنفیذي مدعو 

  تخصیص الموارد على أساس األداءبنظام تعیین أعضاء مجموعة العمل المعنیة 

  المقدمة-أوال

اآلن تعیین بعد انتخاب أعضاء المجلس التنفیذي خالل الدورة األخیرة لمجلس المحافظین، من الضروري - 1

أعضاء مجموعة  العمل المعنیة بنظام تخصیص الموارد على أساس األداء.

مجموعةإنشاءعلى2006نیسان/أبریلفيعقدتالتيوالثمانینالسابعةدورتهفيالتنفیذيالمجلسوافق- 2

الذيدوقالصنلمواردالسابعبالتجدیدالخاصةالمشاوراتهیئةتقریرفيإلیهالمشارالنحوعلىعمل،

تخصیصنظامتنفیذعنالناشئةلقضایالأعمقفهمإلىالوصولأجلمنالمحافظین،مجلسعلیهوافق

.األداءأساسعلىالموارد

المحافظینمجلسعلیهصادقالذيالصندوقلمواردالثامنبالتجدیدالخاصةالمشاوراتهیئةتقریروفي- 3

المواردتخصیصبنظامالمعنیةالعملمجموعةتفویضنفیذيالتالمجلسمنُطلب،2009شباط/فبرایرفي

الدولیةالمالیةالمؤسساتفيالمتبعةالممارساتوباستعراضوظائفها،أداءبمواصلةاألداءأساسعلى

بنظامالمعنیةالعملمجموعةتتولىوسوف. النظامفيتحسینهایمكنالتيالجوانبلتحدیداألخرى

علىذلكبعدستعرضالتياالقتراحاتتلكجمیعوتقییماستعراضاألداءاسأسعلىالمواردتخصیص

.واعتمادهافیهاللنظرالمحافظینومجلسالتنفیذيالمجلس

التوصیة- ثانیا

من النظام 1-11بعد المشاورات مع القوائم الثالث للدول األعضاء في الصندوق، وبما یتفق مع البند - 4

األعضاء التالیة أسماؤهم في لمجلس التنفیذي مدعو للمصادقة على تعیین الداخلي للمجلس التنفیذي، ا

:تخصیص الموارد على أساس األداءنظام بمجموعة العمل المعنیة 

  فرنسا، إیطالیا، السوید، الوالیات المتحدةالقائمة ألف: 

  )فنزویال البولیفاریةنیجیریا، (جمهوریة القائمة باء: 

  موریشیوس:1-یة جیمالقائمة الفرع  :القائمة جیم

  بنغالدیش: 2-القائمة الفرعیة جیم

(یتم اإلعالن عنه خالل الدورة):3-القائمة الفرعیة جیم

ستنتخب مجموعة العمل المعنیة بنظام تخصیص ،من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي1- 11وفقا للمادة - 5

  مجلس التنفیذي بذلك.الموارد على أساس األداء رئیسًا لها من بین أعضائها وستبلغ ال
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  تخصیص الموارد على أساس األداء نظام تعیین أعضاء مجموعة العمل المعنیة ب

العملمجموعةقیامعلىفیهاواتفقالعملمجموعةاختصاصاتالستعراضرسمیةغیرندوة تموز/یولیو6فيعقدت

  :یليمالتحقیقاالختصاصاتعلىاالتفاقوتم.الحقاً رئیسبتسمیة

  :ومنهااألداءأساسعلىالمواردتخصیصنظامتنفیذفيالمستجدةبالقضایاالوعيتعزیز"

والدخلللسكانالترجیحیینوالوزنیناألداءتقدیراتذلكفيبماالمعادلةعلىتدخلالتيالتعدیالت

لألداء؛الكليالوزنعلىالمحافظةمع

المواردتخصیصنظاممجالفيمبادراتتنفذلتيااألخرىالوكاالتمنالمستقاةوالدروسالتجارب

األداء؛أساسعلى

الریف؛سكانبشأنتستخدمالتيالبیانات

وبشروطللغایةتیسیریةبشروطالمقترضةللجهاتاألداءأساسعلىالمواردتخصیصنظامتنفیذ

تیسیریة؛غیر

الواحدللفردلریفياالدخلومستویاتالتغذیةومنهااألخرىالمحتملةالفقرمؤشرات."
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  2012-2014تشكیلة المجلس التنفیذي لفترة السنوات الثالث

العضو المناوبالعضو

القائمة "ألف"

  فنلنداكندا

بلجیكافرنسا

)2012(لكسمبرغ ألمانیا

)2014-2013(سویسرا

البرتغالإیطالیا

الدانمركالیابان

)2012متحدة (المملكة ال)2012هولندا (

)2014- 2013هولندا ()2014-2013(المملكة المتحدة

  السوید  النرویج

إسبانیاالوالیات المتحدة

)2014-2013للسنتینستتناوب هولندا والمملكة المتحدة على المقعد (

القائمة "باء"

اإلمارات العربیة المتحدةالكویت

قطرنیجیریا

إندونیسیالسعودیةالمملكة العربیة ا

الجزائرجمهوریة فنزویال البولیفاریة

القائمة جیم

  1- القائمة الفرعیة جیم

أفریقیا

)2012(مصر )2012(الكامیرون 

)2014-2013(أبریل/نیسان غینیا االستوائیة )2014-2013مصر (أبریل/نیسان 

موریشیوسأنغوال 

  2- القائمة الفرعیة جیم

أوروبا وآسیا والمحیط الهادي

باكستانالصین

)2012(بنغالدیشالهند

)2013(تركیا

)2014جمهوریة كوریا (

  3- القائمة الفرعیة جیم

أمریكا الالتینیة والكاریبي

    

األرجنتینالبرازیل

غواتیماالالمكسیك


