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 توصية بالموافقة

المتعمقة بالعممية المؤدية إلى  المطبقةدعو لمنظر ف: الوثيقة الحالية المتعمقة بتوصيف الممارسة لمجمس التنفيذي ما
  .5وتوصية مجمس المحافظين بتبن: مشروع القرار الوارد ف: الصفحة  ،تعيين رئيس الصندوق

 رئيس الصندوق 1لعممية المؤدية إلى تعيينا المطبقة فيالممارسة الجيدة 

 الخمفية

، وافق المجمس :311قبيل تعيين رئيس الصندوق ف: الدورة الثانية والثالثين لمجمس المحافظين عام  -1
رفع سوية مالمح العممية وتعزيز شفافيتيا وانفتاحيا بصورة أكبر، بما يتماشى مع الممارسة التنفيذي عمى 

ف: الصندوق  اءعضدان األالدولية الجيدة. وبعد مشاورات بين القوائم الثالث الت: تندرج ضمنيا البم
)القوائم ألف، وباء، وجيم( أدخمت عممية يتم من خالليا قبل تعيين رئيس الصندوق اتخاذ اإلجراءات 

 التالية:

نشر مذكرة إعالمية عن اإلجراءات والطرائق ذات الصمة بتعيين رئيس الصندوق عمى موقع  (أ )
 الصندوق المفتوح عمى شبكة اإلنترنت؛

وعرضيا عمى تعيين رئيس الصندوق مجمس المحافظين القادم ف: نظر  إصدار ونشر مذكرة عن (ب )
 موقع الصندوق المفتوح عمى شبكة اإلنترنت؛

إلى شبكات رئيس الصندوق تعيين ف: القادم  إصدار بيان صحف: عن نظر مجمس المحافظين (ج )
ذاعية، أنماط وسائط اإلعالم من مكتوبة، مصندوق )الت: تغط: جميع االتصاالت المعيارية ل وا 

وتمفزيونية، وعبر اإلنترنت، ومن خالل الصحف، ووكاالت األنباء ووسائل اإلعالم عمى اإلنترنت، 
يتم نشره عمى موقع  ،والصحافيين المستقمين، إلخ( لتوفير منظور عالم:، مع تغطية عالمية

المعيارية ف: الصندوق المفتوح عمى شبكة اإلنترنت. إضافة إلى ذلك، وكما ى: العادة ف: الممارسة 
الصندوق، يتم إرسال بيان صحف: إلى المركز اإلعالم: ف: األمم المتحدة والذي يمرره إلى شبكتو 

 الخاصة بو؛

لتوفير جميع المعمومات  شبكة اإلنترنتموقع الصندوق  المفتوح عمى تخصيص صفحة مكرسة عمى  (د )
 ذات الصمة باإلجراءات والطرائق لتعيين رئيس الصندوق؛

                                                   

[. أما 6المادة )أ( من 8البند اتفاقية إنشاء الصندوق إلى "يعين مجمس المحافظين رئيس الصندوق بأغمبية ثمث: مجموع األصوات" ] تشير  1
(. ومن ناحية الممارسة، 6عممية تسمية المرشحين من قبل الدول األعضاء فمذكورة ف: الموائح الخاصة بتسيير أعمال الصندوق )البند 

ذا أخذنا بعين االعتبار أن مصطمح "ينتخب" و"منتخب" و"انتخا "انتخاب"فغالبا ما يشار إلى ىذه العممية عمى أنيا  ب" رئيس الصندوق. وا 
أعضاء المجمس التنفيذي، فإن استخدام مصطمح "انتخاب" ف: ىذه و مقصورة ف: اتفاقية إنشاء الصندوق عمى رئيس مجمس المحافظين، 

 قانون:. مدلولالوثيقة ىو بالمعنى المتعارف عميو لممصطمح بدون أن يحمل أي 
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تعيين رئيس الصندوق ف: إرسال كل من المذكرة والبيان الصحف: عن نظر مجمس المحافظين القادم  (ه )
إلى السادة المحافظين مع رسالة منفصمة ألي غرض من أغراض االتصاالت مما قد ترغب الدول 

 ؛الشروع فيوب األعضاء

تعيين رئيس و  يتم إرسال كل من المذكرة والبيان الصحف: عن نظر مجمس المحافظين القادم (و )
 األخرى، والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية؛ الصندوق إلى وكاالت األمم المتحدة

بالتشاور مع مكتب مجمس  ،القوائم الثالثمنسقو وجو يوبالنيابة عن جميع الدول األعضاء،  (ز )
ضاء لمنصب رئاسة الصندوق لعقد اجتماع مفتوح مع الدول األع 2الدعوة إلى المرشحين ،المحافظين

لممرشحين لعرض آرائيم ووجيات نظرىم ف: الصندوق. والغاية من ىذا االجتماع ى: توفير الفرصة 
ولإلجابة عن األسئمة بأسموب يتسم بالشفافية قبيل نظر مجمس المحافظين ف: تعيين رئيس 

 الصندوق.

ؤدية إلى تعيين نتخاب المالا، وطبقت عمى عممية :3119/311وتم إدخال الممارسة المذكورة أعاله عام  -2
 .3123/3124و :3119/311رئيس الصندوق ف: كل من عام: 

، تم االتفاق 3123وعالوة عمى ذلك، وف: دورة المجمس التنفيذي السادسة بعد المائة ف: سبتمبر/أيمول  -3
بتشفير العممية المطبقة المؤدية إلى انتخاب رئيس الصندوق مع الخاص عمى أن تتم مناقشة المقترح 

، لك: يصادق عميو 3123المنسقين واألصدقاء بيدف تزويد المجمس بمقترح ف: ديسمبر/كانون األول 
 .3124مجمس المحافظين ف: عام 

 ثالث.ىذه الوثيقة ى: نتيجة لممناقشات الت: عقدت بين المنسقين واألصدقاء الممثمين لمقوائم ال -4

وعمى ضوء ما ذكر أعاله، فإن المجمس التنفيذي مدعو لمنظر ف: الورقة الت: تحدد الممارسة الجيدة  -5
لعممية المؤدية إلى انتخاب رئيس الصندوق، كما ى: موجزة ف: اإلطار الزمن: الوارد أدناه، ف: االمطبقة 

والثالثين المنعقدة ف:  وتوصية مجمس المحافظين بتبن: مشروع القرار المرفق ف: دورتو السادسة
 .3124فبراير/شباط 

 موجز اإلطار الزمن:

موافقة المجمس التنفيذي عمى جدول األعمال المؤقت لمجمس المحافظين،  سبتمبر/أيمول
بما ف: ذلك البند الخاص بتعيين رئيس الصندوق، وبالتال: قيام سكرتير 

لى الصندوق بإرسال دعوة لمترشيحات لشغل منصب رئيس الصندوق إ
بالجدول الزمن: الستالم  اجميع الدول األعضاء ف: الصندوق، مذكرا إياى

الخاصة بالترشيحات بما يتماشى مع النصوص األساسية  المراسالت
ويتبع ذلك الخطوات من  .وباالتفاق مع مكتب مجمس المحافظين ،لمصندوق

  .)أ( إلى )و( أعاله

الخاصة موائح المن  3-7د ن)بما يتماشى مع البإغالق فترة الترشيحات  ديسمبر/كانون الثان:
تسيير أعمال الصندوق، الت: تنص عمى أن جميع الترشيحات لشغل ب

                                                   

 المتعمقة بذلك فيتحمميا المرشحون.أما التكاليف   2
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يوما قبل  71منصب رئيس الصندوق يجب أن تقدم ف: موعد ال يتجاوز 
صدار المنسقين  تعيين رئيس الصندوق( فييا افتتاح الدورة الت: يتقرر وا 

تيم إلى المشاركة ف: االجتماع المفتوح لرسالة إلى جميع المرشحين لدعو 
 مع الدول األعضاء.

 الخاصة موائحالمن  3-7)بما يتفق مع البند  .إرسال أسماء المرشحين يناير/كانون الثان:
جميع الترشيحات رسل رئيس الصندوق ، سيتسيير أعمال الصندوقب

ة من حكومات الدول األعضاء ف: الصندوق إلى جميع الدول ممتسالم
 (يوما قبل انعقاد دورة مجمس المحافظين. 51األعضاء ف: موعد أقصاه 

عقد اجتماع مفتوح لجميع الدول األعضاء ف: الصندوق مع جميع 
 المرشحين.

 انعقاد مجمس المحافظين. انتخاب وتعيين رئيس الصندوق. فبراير/شباط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EB 2012/107/R.39 

5 

 63-قرار .../دالمشروع 
 لعممية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوقف: االممارسة الجيدة المطبقة 

 ،إن مجمس المحافظين
من الموائح الخاصة بتسيير  3-7اتفاقية إنشاء الصندوق، والبند  من 7المادة  )أ( من9البند إذ يأخذ بعين االعتبار 

 الداخم: لمجمس المحافظين؛ام من النظ 52أعمال الصندوق، والمادة 

الوارد  "لعممية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوقف: االممارسة الجيدة المطبقة ب "الخاص  ريرقالتوبعد النظر في 
 ؛..…… GCف: الوثيقة 

ذ يأخذ بعين االعتبار   التوصية الت: رفعيا المجمس التنفيذي ف: دورتو السابعة بعد المائة بيذا الخصوص؛وا 

 ف: ضمان بقاء الصندوق ف: واجية الممارسة الدولية الجيدة؛ منهورغبة 

 عمى الممارسة الحالية المطبقة المتعمقة بالعممية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق؛يصادق 

 قيام مكتب مجمس المحافظين باستعراض ىذه العممية من وقت آلخر، كما ىو مالئم. ويقترح


