
 

 ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي السادة مذكرة إلى
 األشخاص المرجعيون

 نشر الوثائق األسئلة التقنية 

 رشيد برتيف
 سكرتير الصندوق

 2254 5459 06 39+رقم الهاتف: 

 r.pertev@ifad.orgالبريد اإللكتروني: 

Alessandra Zusi Bergés  
 القائمة بأعمال 

 مكتب شؤون الهيئات الرئاسية
 2092 5459 06 39+ هاتف:رقم ال

 gb_office@ifad.org لكتروني:اإلبريد ال

 

 الدورة السابعة عشرة بعد المائة –المجلس التنفيذي 
 6132أبريل/نيسان  31-31، روما
 

 للعلم

 
 
 
 

 

 

 

 

 

مجموعة العمل المعنية عن  تقرير مرحلي
  التسيير في الصندوقبقضايا 

 
 

 
 

Document: EB 2016/117/R.17  

A 

Agenda: 11 

Date: 9 March 2016 

Distribution: Public 

Original: English 

 

 



 EB 2016/117/R.17  

i 

 المحتويات
 

 

 1 الخلفية

 

 المالحق
 

  الثالث االجتماع لمداوالت موجز -الملحق األول 
 2 الصندوق في التسيير بقضايا المعنية العمل لمجموعة

  الرابع االجتماع لمداوالت موجز -الملحق الثاني 
 6 الصندوق في بالتسيير المعنية العمل لمجموعة

 
 



 EB 2016/117/R.17  

3 

 التسيير في الصندوققضايا تقرير مرحلي عن مجموعة العمل المعنية ب

 الخلفية 
مجموعة العمل  6132منذ أن أنشأ مجلس المحافظين في دورته الثامنة والثالثين المنعقدة في فبراير/شباط  -1

من المشاورات غير  اعقدت هذه المجموعة أربعة اجتماعات وعدد ،المعنية بقضايا التسيير في الصندوق
 الرسمية.

خامسة عشرة بعد المائة في غطى التقرير المرحلي الذي عرض على المجلس التنفيذي في دورته ال -2
األول والثاني والت التي جرت في االجتماعين االمد (EB 2015/115/R.24/Rev.1) 6132سبتمبر/أيلول 
 لهذه المجموعة.

المجلس طلع المجموعة ت  وتنص اختصاصات مجموعة العملة المعنية بقضايا التسيير في الصندوق على أن  -3
ن لالجتماعيللمداوالت ن ويضم التقرير المرحلي هذا موجزي .أحرزته التنفيذي بصورة موجزة عن التقدم الذي

يناير/كانون الثاني  61و 6132ديسمبر/كانون األول  32المجموعة بتاريخ ن عقدتهما اللذيالثالث والرابع 
أبريل/نيسان لم  36كان االجتماع الخامس المقرر بتاريخ  ،وبتاريخ إعداد هذا التقرير ،على التوالي 6132

رئيس المجموعة تحديثًا شفهيا عن االجتماع الخامس أمام الدورة السابعة عشرة سيلقي  ،وبالتالي .يعقد بعد
بعد المائة للمجلس التنفيذي على أن يتضمن التقرير المرحلي الذي سيعرض على المجلس في دورته الثامنة 

س لمجموعة العمل المعنية بقضايا التسيير في السادو لالجتماعيين الخامس  وجزامعشرة بعد المائة 
 الصندوق.
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التسيير في قضايا لمجموعة العمل المعنية ب الثالثموجز لمداوالت االجتماع 
 الصندوق 

 6132 ديسمبر/كانون األول 32التسيير في الصندوق يوم بلمجموعة العمل المعنية  ثالثالانعقد االجتماع  -1
يطاليا، وباكستان، أعضاء المجموعة من في االجتماع في مقر الصندوق. وشارك  األرجنتين، وأنغوال، وا 
كمراقبين االجتماع  حضرو . ، والواليات المتحدة األمريكيةالمملكة المتحدة، وجمهورية فنزويال البوليفارية

ثيوبيا، واإلمارات العربية المتحدة، والبرازيل، والجمهورية الدومينيكية، ممثلون عن  االتحاد الروسي، وا 
ريا، وستاريكا، والكويت، وكينيا، وليبوسويسرا، والصين، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكوبا، وك وزمبابوي،

 .، واليونانرويج، والنمسا، واليمنومدغشقر، والمكسيك، والن

 افتتاح االجتماع  -ألف 
ة عامة عن لمح ،، من األرجنتينClaudio Rozencwaigقدَّم رئيس مجموعة العمل، سعادة السيد  -2

لين واالجتماعات غير الرسمية لمجموعة العمل. وقدَّم سكرتير  درات خاللالمناقشات التي  االجتماعين األوَّ
في ، Emmanuel Mauriceين السيد ية التي أفضت إلى تعالصندوق إحاطة إلى االجتماع بشأن العملي

إصدار تقرير ي حلل جوانب القوة والضعف في نظام  الذي تتمثل مهمته في منصب الخبير االستشاري الدولي
القوائم في الصندوق، ويقارن ويقابل بين ن ظم التسيير في المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف والصناديق 

يتناول التقرير أيضًا مسألة دورات تجديد . و لديها نفس هيكل التسيير المعمول به في الصندوقالعالمية التي 
زيادة فعاليته  من أجلالصندوق  ينتهجهالموارد، ويقترح مجموعة من الخيارات لتقوية النظام الحالي الذي 

 Mauriceوتعزيز الحوافز التي تشجع على تقديم مساهمات مالية إلى الصندوق. ورحب االجتماع بالسيد 
لي  التي توصل إليها في استعراضه. ةودعاه إلى عرض االستنتاجات األوَّ

 جدول األعمال  اعتماد -باء 
غير رسمية قصيرة في ختام  مشاوراتقد اعت مد جدول أعمال االجتماع دون أي تعديل. وتم االتفاق على ع -3

 جراء تبادل صري  لرآراء.إلالقوائم الثالث إلتاحة فرصة من وكل  الخبير االستشارياالجتماع بين 

 تمثيل الدول األعضاء في الهيئات الرئاسية للصندوق –جيم 
 بمروروكيفية تطوره السمات الرئيسية لنظام القوائم في الصندوق فيه عرضًا تناول  Mauriceقدَّم السيد  -4

التصويت وعدد مقاعد المجلس وتوزيعها. بالوقت. وشمل العرض مقارنة مع المؤسسات المماثلة فيما يتصل 
 يمكن أن تشمل فإن األهداف الحالي إدخال تغيير محتمل على النظاموذكر أنه إذا اعتبر من الضروري 

 في تجديد الموارد.  المساهمةإعادة توازن التمثيل، وتعزيز فرص التعبير عن اآلراء، وحفز 

لية إلعادة التوازن إلى التمثيل تيسير التحويل من قائمة إلى قائمة أخرى،  -5 وشملت بعض االقتراحات األوَّ
دخال نظام أغلبية مزدوجة بشأن القرارات التي ت   عادة توزيع مقاعد المجلس، وا  تخذ في مجلس المحافظين وا 
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لغاء نظام نشاء قوائم وقوائم فرعية مختلفة، ومجموعات جديدة من األعضاء، وا   و/أو المجلس التنفيذي، وا 
 .القوائم

أيضًا عدة وسائل كفيلة بأن يصب  لعدد كبير من الدول األعضاء صوت في  الخبير االستشاريواقترح  -6
 في البلداناركين في القائمة جيم، وعقد اجتماعات تشاورية مشاورات تجديد الموارد، مثل زيادة عدد المش

رساءالقائمة جيم من أجل عرض احتياجات البلدان المقترضة وأنشطة الصندوق،  األعضاء من معيار  وا 
األعضاء، واستخدام المنصات الرقمية لى أساس أنشطة الصندوق في الدول للمشاركة في المشاورات ع
 ة، وفصل المشاركة في المشاورات عن نظام القوائم.للصندوق بمزيد من الفعالي

القائمة جيم  : زيادة عدد أعضاءالخبير االستشاريوحفزًا للمساهمات، اقت رحت الخيارات التالية من  -7
المشاركين في مشاورات تجديد الموارد، ومشاركة أعضاء القائمتين ألف وباء على أساس المساهمات األخيرة 

تقديم مساهمات في المستقبل، وجعل األصوات المنشأة في عمليات التي تؤكد أو على أساس الضمانات 
عطاء وزن أكبر  في إنشاء أصوات جديدة في تجديدات الموارد،  للمساهماتتجديد الموارد مقيَّدة زمنيًا، وا 

 ساهمة.ومكافأة االمتثال بأصوات إضافية في الم ،وتبني نهج أكثر انضباطًا في تقاسم أعباء تجديد الموارد

 مع ورحَّب الممثلون بالعرض باعتباره شاماًل ومفصاًل، وشددوا على الحاجة إلى وقت كاٍف إلجراء مشاورات -8
 بشأن االقتراحات المطروحة. عواصمهم ومع قوائمهم

 وفيما يلي التعليقات األخرى التي أبداها األعضاء: -9

وبمزيد زيادة اإلحساس باالنخراط والمشاركة من خالل استخدام الن ظم القائمة بصورة أفضل يمكن  )أ(
المفيد إجراء استعراض للطريقة التي  . ولعل منفعالية، بما في ذلك نظام الدوائر االنتخابيةال من

لمجلس ولحظ أيضًا أن ا تستخدم بها المؤسسات األخرى ن ظم الدوائر االنتخابية وتوزيع األصوات.
عضوًا مناوبًا، وأن لهم جميعًا حق أخذ الكلمة على قدم  31وعضوًا  31التنفيذي للصندوق يضم 

عضوًا، أي أكثر من أي مؤسسة أخرى  12المساواة. ولذلك فإن مجموع عدد أعضاء المجلس هو 
 من المؤسسات المتخذة أساسًا للمقارنة الوارد ذكرها في العرض. 

األمم  مؤسسة، مثل ذات السمات المماثلةتشمل المقارنة سائر المؤسسات المفيد أن سيكون من  )ب(
 .الـريلطفولة )اليونيسيف( والصندوق المتعدد لتنفيذ بروتوكول مونترعاية االمتحدة ل

ينبغي إجراء مزيد من التحليل لألسباب الداعية إلى وجود نظام للقوائم في الصندوق، بما يشمل  )ج(
 .قوائم ن نظامبدو وضع سيناريو محتمل 

فيما يتعلق بكيفية تحفيز المساهمات، ينبغي معالجة الصلة بين المقاعد في المجلس وما يحدث  )د(
 أحيانًا من نقص في المساهمات.

 عند إجراء تحليل مقارن، ينبغي أن يؤخذ في االعتبار حجم البرامج في مختلف المنظمات. )هـ(
 إنتاجية المنظمة وكفاءتها.ينبغي تحديد األولويات من أجل تحسين  )و(
 ت مثل الحاجة إلى تحفيز المساهمات وجهة نظر مشتركة.  )ز(
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 استعراض عملية تجديد الموارد في الصندوق –دال 

حول عملية تجديد الموارد،  التي دارت من قبلقدَّم سكرتير الصندوق إحاطة إلى االجتماع بشأن المناقشات  -11
 المعلومات األساسية التي ق دِّمت خالل االجتماع السابق لمجموعة العمل.وأشار في إحاطته إلى وثيقة 

بعض  وبّين ،عمليات تجديد الموارد في المؤسسات المماثلةتناولت بإيجاز االستشاري مقارنة وعرض الخبير  -11
 أدناه:  ، حسب ما هو مبيَّن بإيجازدورات تجديد الموارد األطولتنطوي عليها يمكن أن المحتملة التي  اآلثار

يمكن للدورات األطول أن تسهِّل مواءمة التمويل مع البرامج القطرية، إذ يمكن للدورة القصيرة األجل  )أ(
 أن تشكِّل تحديًا أمام التخطيط اإلنمائي الطويل األجل.

يمكن للدورات األطول أن تسم  بمزيد من الوقت الستكشاف المجاالت المناسبة الستخدام األموال  )ب(
 لملتزم بها.ا غير

 يمكن لتقليص عدد اجتماعات هيئة المشاورات الخاصة بتجديد الموارد أن يحقق بعض الوفورات. )ج(
تراجع  عدم احتماالت زيادة عدم التنبؤ بالتمويل. ومع ذلك فقد لوحظ في هذا الصددن أن تنشأ يمك )د(

التنمية األوروبي بتمديد دورات تجديد الموارد  وصندوقالتنمية اآلسيوي  صندوقالمساهمات بعد قيام 
 ا.مفي كل منه

يمكن لدورة تجديد الموارد األطول أن تكون مفيدة لجودة الحوار بين الصندوق واألعضاء، إذ ستستند  )هـ(
إلى استعراض في منتصف المدة يغطي فترة سنتين. وفي الوقت نفسه، ستقل فرص الحوار، مع ما 

 ر سلبي.يترتب على ذلك من أث
 المسألة في سياق إصالح أوسع لعملية المشاورات.  بحث تلكواقترح الخبير االستشاري  -12

وأعرب القائم بأعمال مدير مكتب الشراكات وتعبئة الموارد عن اتفاقه مع آراء اإلدارة بشأن المسائل الرئيسية  -13
التي طرحها الخبير االستشاري. وقال إن من شبه المستحيل التنبؤ مسبقًا بأثر تمديد دورات تجديد الموارد 

التنمية  بصندوقعلى المثالين المتعلقين  نه ال يمكن التعويل كثيراً على مستوى التجديد في الصندوق، وا  
 ن عن الصندوق من نواٍح كثيرة.االتنمية األوروبي ألنهما مختلف وصندوقاآلسيوي 

وفيما يتعلق باآلثار على توفير تمويل كاٍف لبرامج التنمية، أكدت اإلدارة أن هذه المسألة ال تشكِّل عقبة  -14
دورات تجديد الموارد. وفيما يتعلق بكفاءة التكاليف، بالرغم  للصندوق في الطريقة الحالية التي تسير عليها

صندوق يمكن أن يحقق بعض وفورات التكاليف في المدى البعيد، لن تكون الوفورات السنوية كبيرة أن المن 
على األرج . وعالوة على ذلك ، بالرغم من أن تمديد فترة تجديد الموارد لمدة سنة واحدة يمكن أاّل يؤثر 

على الحوار بين األعضاء واإلدارة فإن الفاصل الزمني اإلضافي الذي يمكن أن ينشأ عن ذلك، ال  كثيراً 
 سيما بالنسبة لمؤسسة صغيرة مثل الصندوق، يبعث على القلق.

فترات تجديد الموارد في مصرف تشمل تنسيق أي تمديد ل إلصالح أوسعدارة إلرؤية اأن األعضاء  والحظ -15
كية ومصرف التنمية األفريقي والصندوق في عملية ربما تمسك المؤسسة الدولية للتنمية للبلدان األمريالتنمية 

عداد عدد أقل  فيها بدفة القيادة؛ والتركيز على عدد أقل من القضايا االستراتيجية بشأن تجديدات الموارد؛ وا 
دة استخدام المنصات من الوثائق، دون التقيُّد الصارم بأن تكون خمس وثائق كما جاء في االقتراح؛ وزيا

 الرقمية للصندوق لتحسين كفاءة عملية تجديد الموارد.
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 6102خطة العمل لعام  –هاء 

 بعد إدخال بعض التعديالت عليها. وبناًء على ذلك، سيعقد 6132لعام  ملاعتمدت مجموعة العمل خطة الع -16
ل اجتماع د الموارد، بينما سيرحَّ اجتماع آخر يقتصر التركيز فيه على عملية تجدي يناير/كانون الثاني 61في 

أبريل/نيسان كي يتاح للخبير االستشاري وقت إضافي لوضع تقريره في صيغته  36مارس/آذار إلى 
 لألعضاء إجراء استعراضاتهم والتشاور مع عواصمهم. يتسنىولكي  ،النهائية

 مسائل أخرى –واو 

مكتب مجموعة العمل المعنية بالتسيير، بين ست عقد مشاورات غير رسمية موجزة، حسب ما اقترحته هيئة  -17
الخبير االستشاري وكل قائمة من القوائم الثالث مباشرة بعد االجتماع الرسمي لمجموعة العمل لتيسير إجراء 

 تبادل مفتوح لرآراء.
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 موجز لمداوالت االجتماع الرابع لمجموعة العمل المعنية بالتسيير في الصندوق 

في  6132 يناير/كانون الثاني 61انعقد االجتماع الرابع لمجموعة العمل المعنية بالتسيير في الصندوق يوم  -1
وجمهورية فنزويال  ،، واألرجنتينأنغوالمقر الصندوق. وشارك في االجتماع أعضاء المجموعة من 

يطاليا، وباكستان، و البوليفارية ندونسيا، وا  ، والواليات المتحدة األمريكية. كما المملكة المتحدة، والدانمرك، وا 
والصين، والجمهورية الدومينيكية، وفرنسا،  البرازيل، وكندا،حضر االجتماع أيضا بصفة مراقب ممثلون عن 

سبانيا، والسودان، وسويسرا، واليمنوالنرويج، وجنوب أ  .فريقيا، وا 

 افتتاح االجتماع  -ألف 
من  Claudio Rozencwaigسعادة السيد  ،قبل المضي في أعمال الدورة، أعلم رئيس مجموعة العمل -2

من إندونسيا  Tazwin Hanifمجموعة السيد الالمشاركين في االجتماع بوفاة نائب رئيس  ،األرجنتين
وطلب من وفد إندونسيا الحاضر في االجتماع  ،للغاية مؤسفعن حزنه العميق لهذا الخبر الر مؤخرا. وعبّ 

دارة الصندوق وأعضاء     .ألسرة الفقيد مجموعةالنقل التعازي الحارة لرئيس مجموعة العمل وا 

لم . كما أع1ووفر رئيس اللجنة استعراضا لإلطار الزمني المتوقع لمجموعة العمل الوارد في خطة عملها -3
عده الخبير االستشاري الدولي المعني بشؤون التسيير السيد الذي أ المشاركين أيضا باستالم مسودة التقرير

Emmanuel Maurice ،ليعرض بعد ذلك باللغات  ،والذي سيتاح بعد وقت قصير باللغة اإلنكليزية أوال
لهم  كما سيتي  ،ألعضاء المجموعة فبراير/شباط كوثيقة مقيدة متاحة فقط 6الرسمية للصندوق بتاريخ  بعاألر 
 أسبوعين. بنية اإلدالء بتعليقاتهم عليها ضمن اإلطار الزمني المحدد مكاإ

الثالث لمجموعة  الرسمي االجتماع وتشاطر سكرتير الصندوق مع المشاركين في االجتماع موجزا عن -4
المتوقعة من الخبير  عالوة على بعض المعلومات الخاصة باإلطار الزمني المنق  للمخرجات، العمل

 االستشاري.

 اعتماد جدول األعمال  -باء 
 اعت مد جدول أعمال االجتماع دون أي تعديل. -5

 استعراض عملية تجديد موارد الصندوق –جيم 
لخص الخبير االستشاري الدولي المعني بشؤون التسيير بعض القضايا البارزة في عملية تجديد الموارد  -6

دورات تجديد الموارد، كما تم عرضه في اجتماع ديسمبر/كانون األول الماضي. والتبعات المحتملة لتمديد 
كذلك تم تشاطر بعض المعلومات عن المناقشات والقرارات المتعلقة بتجديدات الموارد في المؤسسات الدولية 

 األخرى.

                                                      

1
  WGG 2015/3/L.2/Rev.1. 



 EB 2016/117/R.17   الملحق الثاني

7 

لبية أو قد يكون دورات تجديد الموارد قد يؤدي إلى آثار إيجابية أو س على أن تمديد Mauriceوأكد السيد  -7
له آثار حيادية على مستوى التجديدات وكفاية التمويل وفعالية وتكاليف عملية التجديد، وانخرط في حوار مع 
أعضاء المجموعة. وأكد على أنه، وفي حال تقليص عدد اجتماعات هيئة المشاورات من أربعة إلى ثالثة 

ن كانت اجتماعات في دورة تجديد مدتها أربع سنوات، فإن ذلك س يؤدي إلى بعض الوفورات في التكاليف، وا 
محدودة. وأكد مرة أخرى على ضرورة النظر في هذه القضية ضمن اإلصالح األوسع لعملية المشاورات 
بأسرها. واقترح النظر في تمديد دورات تجديد موارد الصندوق بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية األخرى 

 مثل صندوق التنمية األفريقي والمؤسسة الدولية للتنمية.  التي يمكن المقارنة معها 

وأطلع مدير مكتب الشراكات وتعبئة الموارد المجتمعين على التعاون القائم مع مؤسسات مالية دولية أخرى  -8
حول المسائل ذات الصلة بالتجديد. وبهذا الصدد فإن األمثلة التي أوردها الخبير االستشاري عن صندوق 

سيوي وصندوق التنمية األوروبي بالنسبة لدورات تجديد مدتها أربع سنوات قد ال تكون مقارنات التنمية اآل
مالئمة تماما نظرا للطبيعة الفريدة لهاتين المؤسستين. ووافق على أن جعل دورة التجديد لمدة أربع سنوات قد 

نفس النتيجة من خالل تنظيم تؤدي إلى وفورات محدودة في التكاليف فقط، وأكد على أنه يمكن ربما تحقيق 
اجتماعات أقل خالل مشاورات تجديد الموارد. وبغض النظر عن الرأي القائل بصعوبة التنبؤ بآثار دورة 
أطول لتجديد الموارد، أوجز قائال بأن شواغل اإلدارة تتلخص في إمكانية تقلص الحوار مع الدول األعضاء 

د في الصندوق مع مؤسستين ماليتين دوليتين مشابهتين، ومخاطر فك االرتباط بين عملية تجديد الموار 
 وأوصى بما يلي:

النظر في أي تمديد لدورة التجديد ضمن سياق اإلصالح األوسع إلدراج موضوع تنسيق تمديد فترات  )3(
تجديد الموارد مع المؤسسات المالية الدولية األخرى، مع قيام المؤسسة الدولية للتنمية ربما بقيادة هذه 

 عملية؛ ال

 تركيز تجديدات الموارد على عدد محدود من القضايا االستراتيجية.  )6(

 ومن بعض اآلراء األخرى التي عبر عنها أعضاء مجموعة العمل ما يرد ذكره موجزا فيما يلي: -9

  في حين دعم بعض األعضاء مسألة تمديد دورة التجديد إلى أربع سنوات، فقد أثار بعضهم اآلخر
األثر السلبي المحتمل لدورة تجديد موارد أطول على مستوى المساهمات، وخاصة الشواغل بشأن 

 في ضوء التحديات الحالية التي تواجه الوصول إلى الهدف الموضوع للتجديد العاشر للموارد.

  عالوة على ذلك، واستجابة لمقترح من عضو من أعضاء اللجنة لتمديد دورة تجديد الموارد على
أربع سنوات والعودة إلى دورة مدتها ثالث سنوات إذا اقتضى األمر، فقد أساس تجريبي لمدة 

 نص  الخبير االستشاري تجنب هذا الخيار بشدة للصعوبات التي تنطوي عليها العملية.

  واقترح بعض األعضاء اآلخرين النظر في قضايا تجديد الموارد ضمن "حزمة" يشكل فيها طول
قط. وبالتالي فإن المناقشات يجب أيضا أن تنظر في فعالية دورة تجديد الموارد عنصرا واحدا ف

وكفاءة عملية تجديد الموارد. ومع اإلشادة بإدارة الصندوق على التقدم الجيد المحرز وخاصة فيما 
يتعلق بعمليتي تجديد موارد األخيرتين، فقد اقترح أنه ما زال هنالك هامش إلدخال التحسينات، 

إلى حصول الدول األعضاء على صورة أوض  للنواتج النهائية وخاصة فيما يتعلق بالحاجة 
 لعمليات تجديد الموارد.
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  قوبل مظهر توفير التكاليف في حال اتباع دورة أطول لتجديد الموارد بالترحيب، على الرغم من
 االعتراف بأن هذا التوفير قد يكون محدودا.

 ر، اقترح أعضاء المجموعة االستخدام وفيما يتعلق بمخاوف اإلدارة من إمكانية تقلص فرص الحوا
 المحسن لمجلس المحافظين كمنبر للتشاور.

  كذلك تم التعبير عن الرأي القائل بأنه يتوجب على إدارة الصندوق أن تفت  حوارا صريحا ومفتوحا
مع كل دولة عضو، عالوة على الوكالتين الشقيقتين األخرتين، حول النتائج المحتملة لدورة أطول 

الموارد. وفيما يتعلق باقتراح التنسيق والمواءمة مع المؤسسات الدولية المالية األخرى وفت  لتجديد 
حوار معها حول هذا الموضوع، فقد أشار أحد األعضاء إلى أن مجموعات العمل الشبيهة 
المعنية بالتسيير في هذه المؤسسات قد أنهت بالفعل مهامها، وأن فترات تجديد الموارد فيها على 

أن تبدأ، وبالتالي فإنه من غير المحتمل إعادة إنشاء مثل مجموعات العمل هذه إال ربما  وشك
بعد انتهاء التجديد. وكذلك فقد تم التعبير عن رأي مفاده أنه ربما قد يحظى الصندوق بفرصة 
االضطالع بدور القيادة في هذا الموضوع، وأن يميز نفسه عن المؤسسات األخرى، وخاصة 

 مالية الدولية الكبرى.المؤسسات ال

وفي الختام، تقرر أن يتم إدراج بعض هذه األسئلة كملحق بمسودة الخبير االستشاري المتوقع عرضه الحقا،  -11
بحيث يمكن ألعضاء المجموعة اإلدالء بوجهات نظرهم حول التمديد المحتمل لدورات تجديد الموارد، مع أية 

 قرير نفسها. تعليقات مما يودون اإلدالء به على مسودة الت

 


