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1بالموافقةتوصیة

1  مقدمة-ألف

1الخلفیة- باء

2المدةانقضاءإجراءبموجبعلیهاالموافقةتمتالتيوالمنحالمشروعات- جیم

3علیهاإضافیةتحسیناتإدخالیمكنالتيوالمجاالتالمستفادةالدروس-دال

4التوصیة- هاء

  الذیول

  المشروعات الموافق علیها بموجب إجراء انقضاء المدة–األول

ا بموجب اإلجراء العادي والتي كان باإلمكان الموافقة علیها بموجب إجراء انقضاء المشروعات الموافق علیه  –الثاني

  المدة

  المنح الموافق علیها بموجب إجراء انقضاء المدة  - الثالث

  المنح الموافق علیها للقطاع الخاص (غیر مؤهل للموافقة علیها بموجب إجراء انقضاء المدة)  -الرابع

ملیون دوالر أمریكي وغیر المؤهلة للموافقة علیها بموجب إجراء 15قیمتها عن المقترحات التي تقل- الخامس

  انقضاء المدة

والتي تزید قیمتها 2012وحتى أبریل/نیسان 2010المشروعات الموافق علیها في دیسمبر/كانون األول   -السادس

  ملیون دوالر أمریكي (في خمس من دورات المجلس التنفیذي)15على 
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  الموافقةبتوصیة 

المجلس التنفیذي مدعو إلى الموافقة على التوصیة الخاصة بالتعدیل المقترح إدخاله على إجراء انقضاء المدة  كما 

  .12هو وارد في الفقرة 

  

مراجعة إجراء انقضاء المدة للموافقة على المشروعات والبرامج التي یمولها 

  الصندوق

  مقدمة-ألف

ورته الخامسة بعد المائة وثیقة إعالمیة تستعرض إجراء انقضاء المدة عرضت على المجلس التنفیذي في د- 1

من تلك الوثیقة، أشارت إدارة 13وفي الفقرة 1للموافقة على المشروعات والبرامج التي یمولها الصندوق.

  الصندوق إلى أنها قد تعرض مقترحا لتشذیب إضافي لهذا اإلجراء على الدورة الحالیة للمجلس.

وثیقة الخطوط العریضة للمشروعات والبرامج التي تمت الموافقة علیها بموجب إجراء انقضاء توفر هذه ال- 2

، وتوجز الدروس المستفادة من تنفیذ هذا اإلجراء حتى 2009المدة منذ إرسائه في دیسمبر/كانون األول 

  جراء.تاریخه. كذلك فإنها ترفع توصیة بالموافقة إلى المجلس التنفیذي لتوسیع تطبیق هذا اإل

  الخلفیة-باء

وافق المجلس التنفیذي على تطبیق إجراء انقضاء المدة في دورته الثامنة والتسعین لتبسیط عملیة الموافقة - 3

على المشروعات والبرامج، ولتمكین المجلس من تكریس المزید من الوقت للسیاسات االستراتیجیة 

  2ومسؤولیاته اإلشرافیة خالل دوراته.

من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي. وبموجب هذا اإلجراء، ال تدرج المقترحات 24لمادة تحكم هذا اإلجراء ا- 4

المؤهلة على جدول أعمال دورة المجلس التنفیذي، وٕانما تعرض على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت، 

یمكن اعتبار أن ویتم إخطار أعضاء المجلس التنفیذي بها للموافقة علیها على أساس إجراء انقضاء المدة. و 

هذه االقتراحات قد حظیت بموافقة المجلس التنفیذي إذا لم یتم تلقي طلب للنظر بها في دورة من دورات 

  المجلس بحلول مدة قصوى محددة.

خالل نفس الدورة، وهي الدورة الثامنة والتسعین، تقرر أنه ما لم یقرر المجلس التنفیذي خالف ذلك، فإن - 5

مالیین وحدة حقوق سحب خاصة 10ا تتجاوز قیمة التمویل لمشروع أو برنامج ما لن تطبق عندم24المادة 

ملیون دوالر أمریكي) وأن إدارة الصندوق، بغض النظر عن قیمة التمویل المقترح، 15(ما یعادل حوالي 
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كذلك تقرر أیضا توسیع 3تمتلك حق تقریر عرض مشروع ما على المجلس التنفیذي لمناقشته بصورة رسمیة.

  4هذا اإلجراء لیشمل جمیع المنح الكبیرة باستثناء المنح المقدمة إلى القطاع الخاص الساعي للربح.

وبناء علیه، وفي دورته المائة، وضع المجلس التنفیذي المنهجیة والمبادئ التي یتوجب على إدارة الصندوق - 6

5ا بموجب إجراء انقضاء المدة. اتباعها في إیصال المقترحات المرفوعة إلى الدول األعضاء للموافقة علیه

وتم تبني المبادئ التوجیهیة الداخلیة إلجراء انقضاء المدة بهدف توجیه موظفي الصندوق في الخطوات 

الواجب اتباعها عند عرض مقترحاتهم للموافقة علیها بموجب هذا اإلجراء. وقد تمت الموافقة على أول منحة 

  على التوالي.2010سبتمبر/أیلول ودیسمبر/كانون األول وأول قرض بموجب إجراء انقضاء المدة في 

  المشروعات والمنح التي تمت الموافقة علیها بموجب إجراء انقضاء المدة-جیم

) سبعة 1منذ إدخال إجراء انقضاء المدة، وافق المجلس التنفیذي على أساس هذا اإلجراء على ما یلي: (- 7

) أربعة قروض تكمیلیة 2دوالر أمریكي (الذیل األول)؛ (ملیون58.06مشروعات بلغت قیمتها اإلجمالیة 

لمشروعات قائمة ومشروع في إطار حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمویل المشترك ألغراض األمن الغذائي 

منحة 52) 3(ألول)؛ املیون دوالر أمریكي (الذیل 20.60(حساب األمانة  اإلسباني) بما قیمته اإلجمالیة 

  ملیون دوالر أمریكي (الذیل الثالث).67.85جمالیة بما قیمته اإل

  

العددفئات المشروعات واألموال التكمیلیة والمنح
القیمة (بمالیین 

الدوالرات األمریكیة)

26242.29علیھا بموجب إجراء انقضاء المدة للموافقةالمشروعات المؤھلة 

758.06ضاء المدةالمشروعات المعروضة للموافقة علیھا على أساس إجراء انق

120.60+4القروض التكمیلیة والمنح ومشروعات حساب األمانة اإلسباني الموافق علیھا بموجب إجراء انقضاء المدة

5267.85المنح الموافق علیھا بموجب إجراء انقضاء المدة

19184.23ب إجراء الموافقة العاديالمشروعات المؤھلة للموافقة علیھا بموجب إجراء انقضاء المدة، ولكن المعروضة بموج

ملیون دوالر أمریكي وغیر المؤھلة للموافقة علیھا بموجب إجراء انقضاء المدة 15المشروعات التي تقل قیمتھا عن 
(التي تتضمن تعدیالت على اتفاقیات المنح/اتفاقیات التمویل القائمة)

1249.54

  

لموافقة على عدد كبیر من القروض والمنح، إال أنه لم تتم وفي حین أن إجراء انقضاء المدة قد یسر من ا- 8

إلى أبریل/نیسان 2010تباع هذا اإلجراء. فمن دیسمبر/كانون األول بامعالجة جمیع المشروعات المؤهلة 

ملیون دوالر أمریكي، وبقیمة تمویلیة 15مشروعا بحجم تمویلي یقل عن 19، تمت الموافقة على 2012

بموجب اإلجراء العادي، على الرغم من كونها ،ملیون دوالر أمریكي184.23عادل تإجمالیة من الصندوق

عاملین: أولهما مؤهلة للموافقة علیها بموجب إجراء انقضاء المدة (الذیل الثاني). ویعود السبب في ذلك إلى 

ثانیهما إعطاء موظفي الصندوق الخیار بین اتباع هذین اإلجرائین من إجراءات الموافقة على المشروعات، و 

كن. ولواستخدامها لهذا اإلجراء بصورة انتقائیة فقط كونه إجراء جدیداً توخي إدارة الصندوق جانب الحذر 

إال منحة واحدة من المنح وفي واقع األمر، لم یتم عرض إجراء انقضاء المدة یعمل بصورة جیدة، 

                                                     

3EB 2009/98/R.15/Rev.1.  
4EB 2009/98/R.9/Rev.1.  
5EB 2010/100/R.41/Rev.1.  



  EB 2012/106/R.9  

3

اإلجراء العادي بناء بموجبعلى دورة المجلس للموافقة علیها الحقابموجب إجراء انقضاء المدةالمعروضة

عرض معظم المشروعات المؤهلة في المستقبلعضو. وفي هذا الضوء، سیتمةعلى طلب من ممثل لدول

  للموافقة علیها بموجب هذا اإلجراء.

ى منحة واحدة بموجب اإلجراء العادي، ألنها لم تكن مؤهلة للموافقة علیها بموجب إجراء تمت الموافقة عل- 9

  انقضاء المدة، نظرا ألن الجهة المتلقیة للتمویل كانت هیئة من القطاع الخاص الساعي للربح (الذیل الرابع).

، تمت الموافقة 2012ن إلى أبریل/نیسا2010كذلك فإنه من الجدیر بالذكر أنه ومنذ دیسمبر/كانون األول - 10

ملیون دوالر أمریكي، بما 15عن كل منهابتمویل یقل قرضا ومنحة تكمیلیین لمشروعات قائمة، 12على 

ملیون دوالر أمریكي، بموجب اإلجراء العادي (الذیل الخامس). وبناء على خیار 49.54قیمته اإلجمالیة 

ذي اتخذه المجلس التنفیذي، فإن هذه القروض والمنح لم إدارة الصندوق بأن تقوم بأقل مما یسمح به القرار ال

تعرض للموافقة بموجب إجراء انقضاء المدة. وبالفعل، وبالموافقة على المبادئ التوجیهیة الداخلیة إلجراء 

انقضاء المدة، فقد قررت اإلدارة أن تتبع نهجا حصیفا یعني، من بین جملة أمور أخرى، أنه وفیما یتعلق 

في اتفاقیات تمویلیة جدیدة یردكمیلي للمشروعات والبرامج القائمة، فإن التمویل التكمیلي الذي بالتمویل الت

  هو الوحید المؤهل للموافقة علیه بموجب إجراء انقضاء المدة.

  الدروس المستفادة والمجاالت التي یمكن إدخال تحسینات إضافیة علیها-دال

فیذ منذ وقت قصیر نسبیا، وبالتالي فإن الدروس المستفادة ما مع أن إجراء انقضاء المدة قد دخل حیز التن- 11

زالت غیر قاطعة تماما، فإن الخبرة المستفادة حتى تاریخه تشیر إلى إمكانیة إدخال المزید من التحسینات 

  على المجاالت التالیة:

ساسا السبب في ذلك أمؤخرا. ویعودغدت المشروعات التي تتصف بتمویل أكبر نسبیا أكثر شیوعا   )أ(

اإلبقاء على األقل مع تحسین أو ،إلى التركیز الذي یضعه الصندوق على تعزیز الكفاءة المؤسسیة

تكثیفها ویجبعلى األثر الذي تخلفه مساعدته على فقراء الریف. وتأتي هذه العملیة في وقتها 

أن ینظر بصورة أكبر لتحقیق المزید من الكفاءة المؤسسیة. وفي هذا الضوء، یتوجب على المجلس

في زیادة الحد األقصى لقیمة التمویل المسموح بالموافقة علیه باتباع إجراء انقضاء المدة من 

ملیون دوالر أمریكي. ولو تم تطبیق حدود الـ 25ملیون دوالر أمریكي إلى 15المستوى الحالي وقدره 

دیسمبر/كانون األول ملیون دوالر أمریكي خالل الدورات الخمس األخیرة للمجلس التنفیذي (من25

مشروعا تم عرضه 35من أصل 16) لكان باإلمكان عرض 2012حتى أبریل/نیسان 2010

بموجب اإلجراء العادي باتباع إجراء انقضاء المدة.  وكان من شأن ذلك أن یخفف من عبء عمل 

مشروعین أي –إلى ثمانیة مشروعات بتخفیضها دوراته أثناءالمجلس في الموافقة على المشروعات 

في المتوسط لكل دورة من دورات المجلس. (یوفر الذیل السادس تقسیما حسب حجم المشروعات 

ملیون دوالر أمریكي والتي تمت الموافقة علیها خالل الدورات الخمس 15التي تزید قیمتها عن 

  تلك).

روض/المنح التكمیلیة تسمح المبادئ التوجیهیة الحالیة باستخدام إجراء انقضاء المدة للموافقة على الق  )ب(

التي تنطوي على اتفاقیات تمویلیة/منح جدیدة فقط. وأما التمویل التكمیلي الذي ینطوي على إدخال 
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تعدیالت على اتفاقیات تمویلیة/منح قائمة فهي لیست مؤهلة حالیا للموافقة علیها بموجب إجراء 

النهج الحذر ال مبرر له. وبناء انقضاء المدة. وكإدراك متأخر، تعتبر إدارة الصندوق أن مثل هذا

علیه، یتوجب تعدیل المبادئ التوجیهیة إلجراء انقضاء المدة للسماح بمعالجة القروض والمنح 

التكمیلیة التي تنطوي على إدخال تعدیالت على اتفاقیات المنح/التمویل القائمة، باتباع إجراء 

  انقضاء المدة.

ى الصندوق، فقد استخدمت إدارة الصندوق هذا اإلجراء بما أن إجراء انقضاء المدة كان جدیدا عل  )ج(

بصورة اختیاریة فقط. وٕاذا أخذنا بعین االعتبار أن هذا اإلجراء قد تم تشغیله بصورة سلسة، وكما 

كان متوقعا له، فإن من الواجب تطبیقه على جمیع المشروعات المؤهلة ما لم تقرر إدارة الصندوق 

طلب مناقشة في دورة من دورات المجلس. ومن شأن ذلك أن یضمن بأن مقترح المشروع/البرنامج یت

  تقلیصا كبیرا لعدد المشروعات المعروضة على المجلس لمناقشتها في دوراته، باتباع اإلجراء العادي.

  التوصیة-هاء

  المجلس التنفیذي مدعو للموافقة على رفع سقف إجراء انقضاء المدة على النحو التالي:- 12

من النظام الداخلي 24س التنفیذي خالف ذلك، من المفهوم أن یتم تطبیق المادة ما لم یقرر المجل

ملیون وحدة حقوق سحب 17على المشروعات والبرامج التي ال یتجاوز تمویلها للمجلس التنفیذي

). إال أن إدارة الصندوق تحتفظ بحق عرض تقریباملیون دوالر أمریكي25خاصة (أي ما یعادل 

على المجلس لمناقشته في دورة من دوراته، بغض النظر عن حجم تمویله، إذا ماعبرنامج أو مشرو 

  ما اعتبرت ذلك ضروریا.


