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  فقةتوصیة بالموا

  .7المجلس التنفیذي مدعو لإلحاطة علما بالتقریر المرحلي هذا، والمصادقة على التوصیة الواردة في الفقرة 

  

  تقریر مرحلي عن مجموعة العمل المعنیة بالشروط المختلطة في الصندوق

  المقدمة-أوال

مجلس التنفیذي على إنشاء ، وافق ال2011في دورته الرابعة بعد المائة المنعقدة في دیسمبر/كانون األول - 1

مجموعة عمل معنیة بالشروط المختلطة في الصندوق، مع األخذ بعین االعتبار المشاغل التي أثارتها الدول 

األعضاء في الصندوق، وبخاصة الدول األعضاء المقترضة. واعترافا بالحاجة إلى المزید من الموارد 

الصندوق، وافق المجلس التنفیذي على إجراء استعراض المولدة داخلیا خالل فترة التجدید التاسع لموارد

. ویتضمن ذلك استعراضا ومواءمة 2012شامل لسیاسات اإلقراض ومعاییره في الصندوق على مدى عام 

إلى أقصى حد ممكن لشروط اإلقراض في الصندوق مع تلك المتبعة في المؤسسة الدولیة للتنمیة/البنك 

خصوصیة الصندوق كما هو منصوص علیها في اتفاقیة بخذ بالحسبان الدولي لإلنشاء والتعمیر، مع األ

إنشاء الصندوق.

كما قرر المجلس التنفیذي أیضا أن تضم هذه المجموعة في عضویتها: عضوین من القائمة ألف، وعضوًا - 2

سقو یقوم منعلى أن ، جیمالمدرجة في القائمةمن القائمة باء، وعضوًا من كل قائمة من القوائم الفرعیة

في المجموعة:أعضاءً األعضاء التالیناألعضاء، كل في قائمته. واقترح المنسقون تعیین القوائم بترشیح 

  كندا وهولندا  :القائمة ألف

  الكویت  :القائمة باء

  مصر  :1-القائمة الفرعیة جیم  :القائمة جیم

  الهند  :2-القائمة الفرعیة جیم        

  یناألرجنت  :3-القائمة الفرعیة جیم        

بتعیین هؤالء األعضاء الصندوقللمجلس التنفیذي، قام رئیس من النظام الداخلي 1- 11وعمًال بالمادة 

  كأعضاء في مجموعة العمل.

  التقدم المحرز–ثانیا

على أساس جدول أعمال یتضمن 2012مارس/آذار 21بتاریخ ولاألاجتماعهامجموعة العمل وعقدت- 3

. الزمني لخطة عملهاوالجدولق على اختصاصاتها المجموعة واالتفاانتخاب رئیس 
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لها. رئیسًا هولندا من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي، انتخبت مجموعة العمل ممثل 1-11لمادة باوعمالً - 4

كما نظرت المجموعة في مسألة المراقبین في اجتماعاتها وقررت أنه یجوز ألعضاء المجلس التنفیذي 

الجتماعات بصفة مراقبین.اآلخرین أن یحضروا هذه ا

رئیس الصندوق. وفي أعقاب النظر في عدة اقدمهالتياالختصاصات مسودةونظرت مجموعة العمل في - 5

االختصاصات المدرجة في الملحق األول. كما ناقشت المجموعة تغییرات مقترحة، اعتمدت المجموعة 

لثاني.الجدول الزمني المقترح واعتمدته بالصیغة المدرجة في الملحق ا

، واتفق أعضاء لجنة مراجعة الحساباتآراء،بصورة غیر رسمیة،واتفقت مجموعة العمل على أن تلتمس- 6

.هذه العملیةسا المجموعة واللجنة مناقشة على أن یواصل رئی

التوصیة-ثالثا 

رئیس تعیینمن النظام الداخلي للمجلس التنفیذي، المجلس التنفیذي مدعو للمصادقة على 1-11للمادةوفقاً - 7

2على النحو الوارد في الفقرة ألعضاء مجموعة العمل المعنیة بالشروط المختلطة في الصندوقالصندوق 

.أعاله
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  عمل المعنیة بالشروط المختلطة الجدیدة في الصندوقاختصاصات مجموعة ال

(د) 14بشأن بند جدول األعمال دارتالتي أثناء الدورة الرابعة بعد المائة للمجلس التنفیذي، وفي سیاق المناقشات مقدمة.

، الخاص بجدول األعمال المؤقت للدورة 19الخاص بإدخال شروط اإلقراض المتشددة المختلطة في الصندوق، والبند 

الجدیدة في بالشروط المختلطةالخامسة والثالثین لمجلس المحافظین، تم االتفاق على عقد مجموعة العمل المعنیة 

  الصندوق بحضور ممثلین عن جمیع القوائم والقوائم الفرعیة وبدعم من األمانة العامة.

في الصندوق حالیًا المطبقة المختلطة وقد طلب المجلس التنفیذي من مجموعة العمل هذه استعراض شروط اإلقراض 

التي هي بین المختلطة على الشروط العملوستركز مجموعة بموجب سیاسات اإلقراض ومعاییره والتعدیالت المقترحة. 

لب من مجموعة العمل القیام بتحلیل مقارن للشروط التي یتبعها البنك الدولي لإلنشاء ـُــطكماالتیسیریة للغایة والعادیة. 

  .الصندوقمهمةخصوصیة مراعاةوالتعمیر والمؤسسة الدولیة للتنمیة مع 

تغییرات في شروط اإلقراض الحالیة العادیة أو التیسیریة للغایة المعمول بها وال یتوقع أن ینجم عن هذا االستعراض أي 

  حالیا في الصندوق.

  االختصاصات

  ستقوم مجموعة العمل بما یلي:

أسعار بما في ذلك المقترحة، معالجة الشروط المختلطة والقیام تحدیدًا بأوضاع التمویل الحالیة أخذ العلم ب-1

؛فترات السماح، ومحفزات اإلطالق، و االستحقاقوآجالالفائدة، 

القیام بتحلیل للبلدان التي یتوقع لها أن تكون األكثر تأثرا بإدخال شروط جدیدة من خالل تجمیع قائمة للبلدان -2

التي تعد قریبة من حدود التأهیل الفاصلة بین الشروط التیسیریة للغایة والمختلطة، وتوفیر تحلیل من صفحة 

؛ى كل بلد من هذه البلدانواحدة لألثر المحتمل عل

  إعداد تقریر عن النتائج واالستنتاجات التي ستخرج بها العملیة المذكورة أعاله.-3
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