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 توصية بالموافقة

الت: تتضمن توصية مجلس المحافظين بالطلب من مكتب  ةلنظر ف: الوثيقة الحاليا إلى المجلس التنفيذي مدعو
مجلس المحافظين إجراء تنقيح للممارسة الجيدة المطبقة على العملية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق ك: ينظر 

 .2018واألربعين المقرر عقدها عام  ةفيها مجلس المحافظين ف: دورته الحادي

ه، التوصيات الخاصة بب وعرضه مشفوعا هنا،قة على مشروع القرار الوارد إلى الموافأيضا المجلس التنفيذي مدعو 
 .للنظر فيه وتبنيه 2017الت: ستنعقد ف: فبراير/شباط األربعين  تهدور ف:  نمحافظياللى مجلس ع

مقترح لتنقيح الممارسة الجيدة المطبقة في العملية المؤدية إلى تعيين 
 رئيس الصندوق

 الخلفية 

، صادق مجلس المحافظين على الممارسة الجيدة 1(2013فبراير/شباط )ف: دورته السادسة والثالثين ف:  -1
واقترح أن يقوم مكتب مجلس المحافظين  ،تعيين رئيس الصندوقالعملية المؤدية إلى  علىالمطبقة 

 باستعراض هذه الممارسة من وقت آلخر كما هو مالئم.

(، نظر المجلس التنفيذي ف: وثيقة بعنوان 2015بعد المائة )سبتمبر/أيلول  ةوف: دورته الخامسة عشر  -2
"البناء على الممارسة الجيدة: إجراءات حول تعيين رئيس الصندوق" بناء على اقتراح من ممثل المملكة 

ووافق المجلس على تفويض المنسقين واألصدقاء بمهمة مناقشة هذا الموضوع ف: المتحدة ف: المجلس. 
عهم الذي سيعقد ف: نوفمبر/تشرين الثان:، بغية حشد الدعم لعرض مسودة وثيقة بهذا الشأن على اجتما

 .2015 ف: ديسمبر/كانون األولعقدت الت: السادسة عشرة بعد المائة المجلس ف: دورته 

 ممثل المملكة المتحدة المجلس للنظر ف: توصية مجلس ابعد المائة، دع ةوف: دورة المجلس السادسة عشر  -3
تعيين رئيس الصندوق. وجرت مناقشة واسعة النطاق لجراءات المتبعة اإلالمحافظين بإدخال تعديالت على 

ولم يتم التوصل إلى توافق ف: اآلراء حول  .بين الدول األعضاء حيث تم التعبير عن وجهات نظر متفاوتة
على األقل بسبب  ،قدماسبيل المض: قدما ألن المجلس اعتقد أنه من غير المحبذ المض: بهذا األمر 

 قرب تعيين الرئيس القادم للصندوق.

تعيين لبندا يتعلق بمعيار غير ملزم بعد المائة ،أدخل ممثل الواليات المتحدة  ةوف: دروته السابعة عشر  -4
واختيار رئيس الصندوق. واقترح ممثل الواليات المتحدة بأن تتم توصية مجلس المحافظين بتفويض مكتبه 

الختصاصات أو معايير اختيار رئيس الصندوق، ك: ينظر فيها مجلس المحافظين ف: بإعداد مسودة 
 .ووافق المجلس التنفيذي على هذا االقتراح ،(2018)دورته الحادية واألربعين 

وبغية إدخال المزيد من التعزيزات على الممارسة الجيدة المؤدية إلى تعيين رئيس  ،وعل ضوء ما ذكر آنفا -5
مجلس التنفيذي مدعو لتوصية مجلس المحافظين بالطلب الالصندوق وزيادة شفافية عملية االختيار، فإن 

                                                      

 .36د /176 قرار مجلس المحافظين رقم 1
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تعيينات ختيار المؤدية إلى الاالمن مكتب المجلس إعداد معايير عامة لتوفير المبادئ التوجيهية لعملية 
المستقبلية لرئيس الصندوق وتوصية مجلس المحافظين بتبن: مشروع القرار المرفق ف: دورته األربعين 

 . 2017المقررة ف: فبراير/شباط 
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 مشروع قرار رقم .../...
 تنقيح الممارسة الجيدة المطبقة ف: العملية المؤدية على التعيينات المستقبلية لرئيس الصندوق

 حافظين،إن مجلس الم  

 

من اللوائح الخاصة بتسيير  2-6من اتفاقية إنشاء الصندوق، والبند  6)أ( من المادة 8البند  إذ يأخذ بعين االعتبار
 ؛من النظام الداخل: لمجلس المحافظين 41أعمال الصندوق، والمادة 

ذ يستذكر  ومصادقة مجلس المحافظين على الممارسة الجيدة المطبقة ف: العملية المؤدية  36/د176القرار رقم وا 
إلى تعيين رئيس الصندوق واقتراح استعراص هذه الممارسة من قبل مجلس المحافظين من وقت آلخر كما هو 

 مالئم؛

بعد المائة بهذا  ةالمجلس التنفيذي ف: دورته السابعة عشر الت: رفعها التوصية ومع األخذ بعين االعتبار 
 الخصوص؛ 

"بتنقيح الممارسة الجيدة المطبقة ف: العملية المؤدية إلى التعيينات ف: المقترح الخاص حيث أنه نظر أيضا و 
 ؛……GCالمستقبلية لرئيس الصندوق" الواردة ف: الوثيقة 

ؤدية إلى تعيين رئيس الطلب من مكتب مجلس المحافظين استعراض الممارسة الجيدة المطبقة ف: العملية المقرر 
الصندوق والخروج بمقترحات بهدف تعزيز هذه الممارسة الت: ستطبق على التعيينات المستقبلية. وسوف يرفع 

 ولالمكتب تقريرا عن نتائج هذا االستعراض أو أي توصيات خاصة به إلى المجلس التنفيذي ف: ديسمبر/كانون األ
  لتبنيها. 2018لعرضها على مجلس المحافظين ف: دورته الحادية واألربعين ف: فبراير/شباط  2017

 


