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 بالموافقة توصية
على المشروعات والبرامج  الموافقةتبسيط  من أجل التاليةمقترحات ال على إلى الموافقةالتنفيذي مدعو  المجلس
 على النحو التالي: 23وموجز في الفقرة  ،22 إلى 14كما هو وارد في الفقرات من  ،الصندوق لة منالممو  

 دوالر مليون 40دوالر أمريكي إلى  مليون 25المدة من خالل رفع عتبة التمويل من  نقضاءا إجراء تحسين (1)
)العمليات  "1 المسار" من بأنهااستبعاد المشروعات والبرامج المصنفة   مع -(شاملة الرقمين) أمريكي

 على للموافقة ةالمطلوب المدةعلى تقليص  الموافقةو  - اتأثناء الدور  ستعرضعالية الخطورة( التي 
 من 24المادة  تعديلاالقتراح األخير  هذا ويتطلب .اتقويمي ايوم 21المدة إلى  نقضاءا إجراءمقترحات 

 .التنفيذي للمجلس الداخلي النظام

 :على الموافقةرئيس الصندوق بصالحية  تفويض (2)

وافق عليها  قد  المجلس يكون التي 1المحددة التمويل فجوات لسد اإلضافي التمويل مقترحات (أ )
 المعتمدمن التمويل األصلي  أو أقل المائة في 50 قيمتها وتساويالمشروعات والبرامج  في بالفعل

 اعتراضاً امتناعًا عن الموافقة/المشروع األصلي  تلقيتفوض أي سلطة في حال  الو  .المجلس من
 ؛الموافقةأثناء 

 ؛أقل أو أمريكي دوالر ماليين 5تبلغ قيمتها  التي جديدةال المشروعات مقترحات (ب )

 .ماليين دوالر أمريكي أو أقل 5بما مجموعه  2ألغراض توسيع النطاقاإلضافي  التمويل (ج )

على المنح  موافقةلل الصندوق لرئيس حاليا الممنوحة السلطة على تعديالت أية على المقترحات هذه تنطوي ولن
 .الصندوق في المنح تمويل سياسة بموجب أمريكي دوالر 500 000التي تصل قيمتها إلى 

 على المشروعات والبرامج التي يمولها الصندوق الموافقةلتبسيط  مقترحات

 مقدمة - أوال

أثناء المعتكف الرابع للمجلس التنفيذي المنعقد في أبريل/نيسان  الصندوق في األعضاء الدولممثلو  ناقش -1
كفاءة التسيير  لكفالةالعمليات المعززة قناة رئيسية  وتشكل كيفية تحسين عمليات المجلس التنفيذي. 2018

 للمجلس التنفيذي. إلشرافيا الدور وضمانوفعاليته في الصندوق 

                                                      
مشروع ما وتركيزه وترتيبات تنفيذه،  تعرف فجوات التمويل بأنها مقترحات التمويل التي يكون فيها المجلس التنفيذي قد وافق على تصميم 1

دون يكون قد تم بعد ضمان موارد الصندوق العادية. وال يوافق رئيس الصندوق على المقترح إال بعد إتاحة التمويل من خالل نظام 
 تخصيص الموارد على أساس األداء.

من أن أداء المشروع فيها يتم التثبت  لحاالت التيفي انطاق العمليات  فرص توسيع (1)أنها: بتوسيع النطاق تمويل تعرف مقترحات  2
مع سياسة  يتفقالهيكلة بما  إعادة النتيجة التي تسفر عنها  (2)؛ أو وأنه مطلوب من المقترضمع المعايير المالية والتشغيلية  متفقالحالي 

 نوعالخطورة نتيجة لتغيير موقع المشروع أو  مقترح لتوسيع النطاق مما يعتبر عالي ويقدم أثناء الدوراتإعادة الهيكلة في الصندوق. 
 إلجراءات التقدير البيئي والمناخي واالجتماعي( .على االمتثال  مثال  )مما يؤثر أو ما إلى ذلكالمكون 
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 وأدخلت ،الداخلية الكفاءة انعدام حاالت بعض لمعالجة خطواتلذلك، اتخذت إدارة الصندوق  استجابةو  -2
 تدرج ،العملية هذه وفيتصميم المشروعات واستعراضها.  ليةعم كفاءة لتحسين متمايزا نهجا مؤخرا

االستعراض الداخلي إجراءات  تحدد مسارات ةضمن واحد من ثالثالصندوق  الممولة من المشروعات
 3.اتباعهاسيجري التي  والموافقة

مقترحات عملية تصميم المشروعات واستعراضها، ناقشت إدارة الصندوق  كفاءة تعزيززيادة  إلى وسعيا -3
على المشروعات والبرامج التي يمولها الصندوق مع المنسقين واألصدقاء في اجتماعهم  الموافقة تبسيط

 المجلسإلى  وبتقديمها بالمقترحات واألصدقاء المنسقون ورح ب. 2018أغسطس/آب  31المنعقد بتاريخ 
 .2018ألول في ديسمبر/كانون ا عقدتعليها في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة التي  موافقةلل التنفيذي

 ؛قشةللمضي قدما بالمنا 2019مارس/آذار  29غير رسمية في  ندوة توعقد. ذلك بعد المناقشة تئ  رج  وأ  
 .الندوة في نوقشت التي التغييرات عن الوثيقة هذه وتعبر

المشروعات  إن حيثالصندوق،  مشروعاتالمجلس على  إشرافالمقترحات الواردة هنا على أهمية  وتبقي -4
المجلس  عراضتالس، تخضع الدوراتأو أثناء  المدةالمقدمة إلى المجلس، سواء من خالل إجراء انقضاء 

، سيوافق المجلس على أكثر 2019 عام مشروعاتمحاكاة ذخيرة  إلى وباالستناد. وتتطلب موافقته التنفيذي
 (.الملحقفي المائة من المشروعات )انظر  95من 

النطاق  عةالموس  ( المشروعات الجديدة أو 1: )يلي ما أجل من الصندوق رئيستفويض السلطة إلى  قترحي  و  -5
 في ولكنها المجلس من بالفعل المعتمدة( المشروعات 2ماليين دوالر أمريكي؛ أو ) 5قيمتها عن  تقلالتي 
 التمويلفي المائة من  50محددة )تصل إلى  تمويل وةفج لسد الصندوق من إضافية موارد إلى حاجة

امتناع عن إذا أثير أي  المشروعات تلك أجل من السلطة تفويض يمنح ولن. (الصندوق من المقدم األصلي
 إلى المجلس للموافقة عليه. المشروع في تلك الحاالت ويقدم اعتراض وقت الموافقة عليها.الموافقة/

التغييرات المقترحة على جميع مقترحات المشروعات والبرامج التي يمولها الصندوق باستثناء تلك  وستطبق -6
المقترحات التي  عرض استمرارالخطورة(. وهذا يعني  عالية)العمليات  1على أنها من المسار  المصن فة

 فة على أنها من الفئة ألف، ، أو المصنسياسياتعتبر عالية الخطورة أو معقدة، أو ابتكارية للغاية أو حساسة 
 العادية، دوراته في التنفيذي المجلس من يهاعل موافقةلل ،والمناخي واالجتماعي البيئي التقدير جراءاتإل وفقا

 .مبلغ التمويل عن النظر بغض

                                                      
المصنفة  العملياتأو  سياسياحساس ة البتكارية للغاية أو الا أو معق دةأو العالية الخطورة العمليات ال -العمليات عالية الخطورة :1المسار  3
عمليات : 3المسار ؛ العمليات العادية :2المسار ؛ واالجتماعي والمناخي في الصندوق جراءات التقدير البيئيإل وفقاأنها من الفئة ألف ب

مليات وعلتوسيع النطاق،  زيادة التمويلأو  تمويلفجوة  تتطلب سدالتمويل اإلضافي للعمليات التي  في العادةوهي  - المسار السريع
 الطوارئ.األزمات أو  حاالتالمساعدة في  لتوفير
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 المدة نقضاءا إجراء - ثانيا

 الزمني الخط - ألف

صادق المجلس التنفيذي على مقترح  ،2009دورته الثامنة والتسعين المنعقدة في ديسمبر/كانون األول  في -7
في الحد  المبادرة هذه. وتمثل هدف 4على المشروعات والبرامج التي يمولها الصندوق الموافقةلتبسيط عملية 

عليها في دورات المجلس لتحرير بعض الوقت لمناقشة  الموافقةمن عدد المشروعات والبرامج التي تتم 
إجراء انقضاء المدة الذي يطبق على المشروعات والبرامج التي يصل الحد  تبني القضايا االستراتيجية. وتم  

 عدمحال  وفي والتي ال تنطوي على قضايا معقدة. ،مليون دوالر أمريكي 15األقصى لتمويلها اإلجمالي إلى 
 يفترض ، التالية المجلس دورة في البند لمناقشة بطلب المجلس التنفيذي في األعضاء الدول ممثلي أحد تقدم
 .الصلة ذات الوثيقة نشرمن تاريخ  اتقويمي ايوم 30 بعدقد أصدر موافقته   المجلسأن 

على  5،المدة نقضاءعلى منهجية ومبادئ تنفيذ إجراء ا التنفيذي المجلس صادق ،2010سبتمبر/أيلول  فيو  -8
عليها بموجب  موافقةلل جلساتفاقيات التمويل المتفاوض بشأنها للمقترحات المعروضة على الم تتاحأن 

 30 نقضاءا من األقل على عمل أيام خمسة قبلالمدة لممثلي الدول األعضاء في الصندوق  نقضاءإجراء ا
 يوما بعد عرض المقترحات.

2012 /أيلولسبتمبر في اإلجراء هذا تنقيح وتم -9
عليه بموجب  موافقةلل مؤهللرفع عتبة إجمالي التمويل ال 6

 مليون دوالر أمريكي. 25مليون دوالر أمريكي إلى  15المدة من  نقضاءإجراء ا

 لعقد المتاحة لموارداالمدة في وثيقة  نقضاءا إجراء بموجب المعروضة للمقترحاتالموارد المتاحة  لوتفص   -10
 .األول/كانون ديسمبر دورات من دورة كل في المجلس على المعروضة االلتزامات

المدة أيضا تحسين التخطيط  نقضاءا بإجراء المقصود كان تنفيذي،كفاءة المجلس ال زيادةإلى  وباإلضافة -11
 نأ اإلجراء لهذا يتوقع وكاناالستباقي وتوزيع المقترحات بصورة متساوية على دورات المجلس التنفيذي. 

 مقترحات المشروعات خالل الدورة األخيرة للمجلس كل عام. تجميعيخفف من 

عليها في وقت قريب للغاية من  موافقةللالمدة تعرض  انقضاءأن غالبية الوثائق المعروضة بموجب  إال -12
حول دورة المجلس المنعقدة في  الوثائق هذه بتجميعوبالتالي فإنها تزيد  دورات المجلس التنفيذي،

هذا األمر  يؤدي وال .األداء أساس على الموارد تخصيص نظام دورة من الثالثة السنةو ديسمبر/كانون األول 
 المحدد الوقت في الوثائق عرض على ؤثريو  التكاليف أيضا رفعي لكنه ،فحسب حاالت انعدام الكفاءة إلى
 العبء فإن ذلك، إلى إضافة .بشأنها مستنيرة قرارات واتخاذ الستعراضها أقصر وقت بإتاحة يسمح مما لها،

 مهمته ممارسة على المجلس قدرة على سلبا يؤثر معينة فترات خالل الوثائق الستعراض الثقيل
 .االستراتيجية

                                                      
قتراح من أجل تبسيط عملية موافقة المجلس التنفيذي على المشروعات والبرامج التي يمولها ا،  EB 2009/98/R.15/Rev.1انظر الوثيقة 4

 الصندوق.
 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي بشأن إجراء انقضاء المدة. 24تنفيذ المادة  EB 2010/100/R.41/Rev.1 انظر الوثيقة 5
 مراجعة إجراء انقضاء المدة للموافقة على المشروعات والبرامج التي يمولها الصندوق. EB 2012/106/R.9 انظر الوثيقة 6
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وفوائد  مرونة شأنب الوثائق معدي بين الوعي زيادة الصندوق سكرتير مكتب حاول القضايا، هذه ولمعالجة -13
 إدارة تعقدهااستعراٍض أكثر  جتماعاتال التخطيط يتم ذلك، إلى باإلضافةالمدة. و  انقضاءاستخدام إجراء 

خالل العام بأسره للحد من عبء  متساويةبصورة  وتتوزع تتسم بقدر أكبر من التواتر والمرونة الصندوق
وخالل السنة األخيرة من دورة نظام تخصيص الموارد  ،العمل حول الدورات الثالثة السنوية للمجلس التنفيذي

وكذلك من شأن العمليات األكثر مرونة أن تقلل الضغوط على الدول األعضاء  على أساس األداء.
على  الموافقةمن خالل فك االرتباط بين عملية )توقيت المفاوضات( المقترضة وعلى موظفي الصندوق، 
 المشروعات ودورات المجلس التنفيذي.

 تقدم المجلس التنفيذي، فعال من إشرافعلى  حفاظالو  الكفاءة لزيادة الداخلية الجهود هذهل وتكميال -14
 .للنظر فيها المجلس إلىأدناه  المقترحات

مليون دوالر أمريكي إلى  25المدة من  انقضاءاألول: رفع عتبة التمويل بموجب إجراء  المقترح (1)
 (.شاملة الرقمينمليون دوالر أمريكي ) 40

مليون دوالر  25المدة عتبة التمويل البالغة  انقضاء إجراء في إطار مقترحاتالعدد  على القيودبين  من -15
أو  وليس في المشروعات اإلضافي لتمويلفي ا المدة أساسا انقضاءمقترحات إجراء  استخدمتو أمريكي. 
باستثناء المقترحات للبلدان التي تتمتع بمخصصات صغيرة بموجب نظام تخصيص الموارد  الجديدة البرامج

 40مليون دوالر أمريكي إلى  25المدة من  انقضاء جراءإلالمقترحة  عتبةلازيادة  وتعني على أساس األداء.
 إجراء باستخدام هامتقدي لشروط المستوفيةعدد المقترحات  ازدياد( شاملة الرقمينمليون دوالر أمريكي )

مناقشة أي مقترح  طلب خيارلكل عضو  وسيظل. شرافياإل بدوره المجلس احتفاظالمدة، مع ضمان  انقضاء
 المدة في دورة رسمية. انقضاءبموجب إجراء  مقدم

 الفوائد

 استخدام  وسيكون بوسعهم ،في التخطيط أكبر مرونة الصندوق ولموظفي المقترضة للبلدان ستتاح
 .بمزيد من الكفاءةوقتهم 

  أن جميع المقترحات المقدمة من خالل ذلك  ،الهامة اإلشرافية تهيحتفظ المجلس التنفيذي بوظيفس
في جدول أعمال الدورة لمناقشة  مساحة وستتاحالمجلس،  بموافقة مرهونة ستظل المدة انقضاءإجراء 

 البنود الناشئة و/أو االستراتيجية.

  إلى الموافقة بموجب إجراء انقضاء المدة  سقفرفع  سيسفر، 2019 عام مشروعات ذخيرةاستناًدا إلى
 أثناء مشروعا 27و المدة، انقضاء إجراء قوف مشروعا 17 على الموافقة عن أمريكيمليون دوالر  40

 الحالي األقصى الحد إطار في الدورات أثناء 34و المدة انقضاء إجراء خالل من 13 مقابل الدورات،
 (.الملحقمليون دوالر أمريكي )انظر  25البالغ 

 انقضاءالمقترحات المقدمة بموجب إجراء  على للموافقة ةالمخصص المدة تقليصالثاني:  المقترح (2)
 يوما تقويميا 21 يوما تقويما إلى 30 الفترة الحالية البالغة منالمدة 

إدارة الصندوق بتقليص الوقت  تعهدت والشركاء،الصندوق للعمالء استجابة  سرعةإطار زيادة  في -16
شهرا  17المجلس التنفيذي، من  موافقةعلى المذكرة المفاهيمية إلى  الموافقةمن  المشروع لتصميمالمخصص 
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على  موافقةومن شأن تخصيص فترة أقصر لل أشهر خالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد. 8إلى 
بهذا االلتزام المؤسسي. ويظهر استعراض  الوفاءالمدة أن يسهم في  انقضاءالمقترحات بموجب إجراء 

 فييوما تقويميا  14المشابهة في المؤسسات المالية الدولية األخرى بأن المجلس يستغرق  الموافقةلعمليات 
 موافقةلل اآلسيوي التنمية مصرف فييوما  21، وومصرف التنمية للبلدان األمريكيةمصرف التنمية األفريقي 

 المدة. انقضاءعلى مقترحات المشروعات بموجب إجراء 

على المقترحات المقدمة بموجب  موافقةلل ةالمخصص تقليص المدةفي  إلى النظر مدعو التنفيذي المجلسو  -17
من النظام  24تعديل المادة  ويتطلب تنفيذ هذا التغيير. اتقويمي ايوم 21 إلى 30المدة من  انقضاءإجراء 

 .بناء على ذلكالداخلي للمجلس التنفيذي 

 الفائدة

 على المقترحات المعروضة بموجب إجراء انقضاء المدة موافقةلل المخصص الوقت من الحد سيساهم 
 لتصميم المشروعات. ةالمطلوب لتقليص المدةبااللتزام المؤسسي  الوفاءفي 

 خالل منبموجب إجراء انقضاء المدة  المعتمدةوالمنح  البرامج/المشروعاتب األعضاء الدول إبالغ سيستمر -18
من خالل المنصة التفاعلية للدول األعضاء في  7اإلنترنت شبكة على اإللكتروني للصندوق موقعال

دورته العادية األولى  في التنفيذي المجلس على يعرض الذي السنويالصندوق، وأيضا من خالل التقرير 
أي  على الموافقة عن أي دولة عضو /امتناعاعتراض نشر سيستمرالحالتين،  اتكل وفيمن كل سنة. 

 .الوثيقة على يسجل يهتنو  في إليهأو منحة واإلشارة  برنامجمشروع/

 الصندوق رئيس السلطة إلى يضو تف – ثالثا

، دوالر أمريكي 500 000 إلى على المنح التي تصل قيمتها الموافقة بصالحيةرئيس الصندوق  يتمتع -19
إلى الربح، والتي البد من عرضها على المجلس  باستثناء المنح المقدمة لكيانات القطاع الخاص التي تسعى

يتم التفويض بمثل هذه  معليها في دوراته الرسمية بغض النظر عن حجمها. ول موافقةلل يالتنفيذ
 تعرض ذلك، إلى وباإلضافة االستثمارية.  البرامجو  المشروعاتعلى  موافقةالصالحيات لرئيس الصندوق لل

 .التالية المقترحات

على المقترحات المقدمة للتمويل  الموافقةالثالث: التفويض لرئيس الصندوق بصالحية  المقترح (3)
 المعتمدفي المائة أو أقل من التمويل األصلي  50بما قيمته  المحددة فجوات التمويل لسداإلضافي 

 التنفيذي المجلس من

 محددة. تمويلمشروعات مع وجود فجوة و  مجلس التنفيذي على مقترحات برامجال يوافقبعض الحاالت،  في -20
 أساس على الموارد تخصيص لنظام التالية الدورة في المخصصة المواردمن  فجوات التمويل سدويمكن 
، والفئات تركيزال مجال –المقترح  جوانبعلى جميع وافق  قدالمجلس  يكونوفي هذه الحاالت،  .األداء

إدارة وخطة ، والتمويل والتكاليف، التنفيذ،واعتبارات  والمكونات والنواتج، واألهداف اإلنمائية، ،المستهدفة
فجوات التمويل  لتغطية إضافي تمويل توفيرإلى  حاجة فيها تحددالحاالت التي  في ولذلك يقترح. المخاطر
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يكون  التيمقترحات التمويل اإلضافي  علىالموافقة  سلطةرئيس الصندوق  المجلس التنفيذيض أن يفو  
 فجوات التمويل هذه نشأتو  8.التنفيذ وترتيبات والتركيز التصميم على بالفعل فيها وافقالمجلس التنفيذي قد 

أكثر من دورة  خالل المشروعات تصميمفي  نفس النهج البرنامجياعتماد الصندوق  األحيان عن أغلب في
مالم  السلطة تفويض يحدثعالوة على ذلك، لن و . نظام تخصيص الموارد على أساس األداء دورات من

يكون  ولن .المعتمد األصلي التمويل قيمةفي المائة أو أقل من  50تبلغ فجوة التمويل المطلوب سدها 
من دولة أو أكثر من  /امتناعاعتراضب مصحوبة عليها الموافقة صدرت التي للمشروعاتالتمويل اإلضافي 

 لن وأخيرا،. الستعراضه المجلس إلى وسيقدم السلطة تفويضمن خالل  عليه الدول األعضاء مؤهاًل للموافقة
أي مقترح ما لم يكن التمويل متاحا من خالل نظام تخصيص الموارد على  رئيس الصندوق على يوافق

  أساس األداء.

 الفوائد

 الوقت من مزيدا وسيوفر للصندوق الفعال التسييرتفويض السلطة إلى رئيس الصندوق  سيسهل 
في الوقت نفسه  والحفاظالجديدة أو الناشئة أو االستراتيجية  المسائلللنظر في  ذييالتنف للمجلس
 .الجارية/المشروعات البرامج على إشرافهعلى 

  التكاليف في فوراتو  إلى المقترحات على الصندوق رئيس ستؤدي موافقة. 

على مقترحات المشروعات التي  الموافقةالرابع: التفويض لرئيس الصندوق بصالحيات  المقترح (4)
 أقل أو أمريكي دوالر ماليين 5تبلغ قيمتها 

  ماليين دوالر أمريكي 5التمويل البالغ مجموعه اتسلطة الموافقة على مقترح 9الصندوق رئيس تفويضيمكن  -21
تقدم و .  الموافقة على مقترحات التمويل اإلضافي لتوسيع نطاق العمليات الناجحةأو أقل، بما في ذلك 

يغطي  1لنظر إلى أن المسار باو . الصندوق رئيسعليها  يوافقاإلدارة تقارير سنوية عن المشروعات التي 
 عتبةبغض النظر عن  عليهاالمجلس التنفيذي هذه العمليات وسيوافق  سيستعرضالخطورة،  العاليةالعمليات 
 .تمويلها

 الفوائد

 للمجلسمن الوقت  مزيدا سيوفرالصندوق التسيير الفعال للصندوق و  لرئيس السلطة تفويض سيسهل 
 المشروعات على بإشرافهاالحتفاظ مع  االستراتيجية، أوالجديدة أو الناشئة  المسائلفي  للنظر

 .الجارية البرامجو 

 التكاليف فيرئيس الصندوق على المقترحات، األمر الذي سيؤدي إلى وفورات  سيوافق. 

 في يهاعل الموافقة سلطة الصندوق رئيسالتي تم تفويض  المشروعاتتحميل جميع مقترحات  سيجري -22
ويمكن  .الموافقة قبل يوما 14 أقصاهالمنصة التفاعلية للدول األعضاء في موعد صفحة مخصصة على 

                                                      
التمويل  تحققعدم  ناجمة عن تمويلمشروع واحد بتمويل إضافي لسد فجوة سوى التجديد العاشر لموارد الصندوق  لم يعتمد في فترة 8

 .المشترك الدولي
 ال يشمل المقترح المنح المقدمة بموجب سياسة تمويل المنح. 9
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 .للموافقة عليه ألي عضو طلب عرض المشروع المفوض إلى رئيس الصندوق على المجلس التنفيذي
 إلى وسيشارعلى مشروع معين  الصندوق رئيس موافقة على عضو أي من /امتناعاعتراض أي وسينشر

 اتالمشروع هذهإبالغ األعضاء بمقترحات  وسيجري .على نفس الصفحة ما إن يتم استالمهتنويه  في ذلك
في دورة ديسمبر/كانون  التنفيذي المجلسالمقدمة إلى  السنوية الميزانيةو برنامج العمل  وثيقةمن خالل 

 .للعلم المجلس لىيعرض عوفي تقرير سنوي  ،األول

 التوصيات - رابعا

 1المسار  بأنها منالتالية لن تطبق على المشروعات والبرامج المصن فة  المقترحة التغييرات أن إلىبالنظر  -23
على المقترحات المدرجة في الفقرات من  موافقةالخطورة(، فإن المجلس التنفيذي مدعو لل عالية)العمليات 

 والموجزة أدناه: ،أعاله 22إلى  14

مليون  40مليون دوالر أمريكي إلى  25المدة من خالل رفع عتبة التمويل من  انقضاءإجراء  تحسين (1)
 مقترحاتالعلى  موافقةعلى تقليص الوقت المطلوب لل الموافقة( و شاملة الرقميندوالر أمريكي )
ذا. اتقويمي ايوم 21المدة إلى  انقضاءبموجب إجراء  على المقترح األخير، فإنه  الموافقةما تمت  وا 

 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي. 24سيتطلب تعديل المادة 

 :على الموافقةرئيس الصندوق بصالحية  تفويض (2)

قد  المجلس التنفيذي يكون التي المحددة فجوات التمويل لسد اإلضافي مقترحات التمويل (أ )
في المائة أو أقل من  50 قيمتها مجموع يبلغو والبرامج المشروعات في  بالفعل وافق عليها

ذا. الصندوق من المقدمالتمويل األصلي  بشأنه  ثير  أ   مشروع أجل من التمويل كان وا 
ضمن طريقة  المشروع يدرج ال ،أثناء تقديمه في األصل للموافقة عليه /امتناعاعتراض

 ؛تفويض السلطة

 أو أقل؛ماليين دوالر أمريكي  5 التي تبلغ قيمتهاالجديدة  لمشروعاتا مقترحات (ب )

ذا  .ماليين دوالر أمريكي أو أقل 5بما مجموعه  النطاق توسيع ألغراضاإلضافي  التمويل (ج ) وا 
كان التمويل اإلضافي لمشروع جرى اعتراض/امتناع عند عرضه أساسًا للموافقة، فإن 

 المقترح لن يدرج في نموذج تفويض رئيس الصندوق بالسلطة.

 عن تمويلها يزيد والتي على مقترحات المشروعات/البرامج الجديدة الموافقةب التنفيذي المجلس وسيقوم (3)
 انقضاء إجراء، من خالل )شاملة الرقمين( دوالر أمريكي مليون 40دوالر أمريكي حتى  ماليين 5

 .)المشروعات عالية الخطورة( 1عدا تلك المصنفة في المسار  ،المدة

على  موافقةلل الصندوق لرئيس الممنوحة الحالية السلطة فيتغييرات  أيتنطوي هذه المقترحات على  ولن -24
 دوالر أمريكي بموجب سياسة تمويل المنح في الصندوق. 500 000المنح التي تصل قيمتها إلى 

 تعزيزو  وتسييره للصندوقالتوصيات إلى تحسين الكفاءات التشغيلية واإلدارية  هذه على الموافقة وستؤدي -25
 .التنفيذي المجلس عمليات
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لتحديد الدروس المستفادة والكفاءات  سنتين  غضون في  المقترحة اإلجراءاتتنفيذ  استعراض وسيجري -26
 للمجلس ةشرافيالخبرة المكتسبة في الوظيفة اإل أيضا استعراض حينذاك وسيجري ووفورات التكاليف.

 .التنفيذي
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 الفعلية لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق البياناتو  المدة انقضاء إجراء سيناريوهات
متغيرة على مستوى  قصوى احدود يطبق فيها 2019 عام مشروعات لذخيرةهذا الملحق محاكاة  يعرض -1

لموارد  العاشرلتجديد ل الفعلية بياناتالاستخدام بو  المدة انقضاءمن خالل إجراء  سيعتمد الذيالتمويل 
 الصندوق.

غالبية  تقدمس، 2019عام الحالية ل مشروعاتال ذخيرةلمحاكاة  وضعتفي جميع السيناريوهات الثالثة التي  -2
 وتشير الدورات. قيمتها( للنظر فيها أثناء وأ المشروعاتمن حيث عدد مقترحات  سواءاالستثمارات الجديدة )

في  79 فإن مليون دوالر أمريكي 40 هو المدة ءاضانق جراءإل المحدد السقف كان إذاأنه  إلى التقديرات
 .الجلسات انعقاد أثناء ستناقش مشروعا( 27)أي  المشروعات ذخيرةالمائة من 

 على الموافقة مليون دوالر أمريكي إلى 40 إلى إجراء انقضاء المدةسقف  رفع بشأناقتراح اإلدارة  سيفضي -3
  .المدة انقضاء إجراء خالل من 2019 عام مشروعات ذخيرة قيمة من المائة في 20

ماليين دوالر  5 التي تصل قيمتها إلىالمشروعات  على الموافقة سلطة الصندوق رئيستفويض  سيسفر -4
في المائة  1 ذلكوسيمثل . النطاق لتوسيع مقترحة واحدة وعمليةعلى مشروعين جديدين  موافقتهإلى أمريكي 

 50عن  تقل التيفجوات التمويل  سدتمويل إضافي ل مقترحات حاليا توجد وال. ةالحالي المشروعات ذخيرةمن 
 الصندوق. من المقدم للتمويلفي المائة من المبلغ األصلي 

 1 الجدول

 المشروعاتعدد  – 2019 عام مشروعات لذخيرة المحدد المدة انقضاء إجراءسيناريوهات سقف 

  الحالي اإلجراء عن االختالف   
 انقضاء إجراء سقف سيناريوهات

 المدة
 انقضاء إجراء بموجب الدورات أثناء

 المدة
 إجراء بموجب الدورات أثناء

 المدة انقضاء
 الصندوق رئيس إلى السلطة تفويض

  13                   34 مليون دوالر أمريكي 25 ≤
                       

-  
                      

-    
                               -    

1+   4-  14                   30 أمريكي دوالر مليون 35 ≤-1                                   3  

 27  أمريكي دوالر مليون 40  ≤-2 
( 79% )  

 17 
( 20% )  

-7  +4   
 3 

( 1% )  

14-  24  20 أمريكي دوالر مليون 50  ≤-3   +11                                   3  
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 2الجدول 

 قيمة المقترحات – 2019 عام مشروعات لذخيرة المحدد المدة انقضاء إجراءسيناريوهات سقف 
 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 انقضاء إجراء بموجب الدورات أثناء المدة انقضاء إجراء سقف سيناريوهات
 الصندوق رئيسلالسلطة  تفويض المدة

    -  160  685 1 مليون دوالر أمريكي 25 ≤

  14  267  564 1 أمريكي دوالر مليون 35 ≤  -1

  454 1 أمريكي دوالر مليون 40  ≤-2 
 377 

( 20% )  
14  

  14  703  129 1 أمريكي دوالر مليون 50  ≤ -3 

 3 الجدول

 عدد المشروعات )بما في ذلك التمويل اإلضافي( –البيانات الفعلية لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق 

 المجموع المدة انقضاء إجراء بموجب الدورات أثناءI العام

2016                  11 -                  17 -                        28 - 

2017                  23 -                  24 -                        47 - 

2018                  17 -                  24 -                        41 - 

 - 116                      - 65                  - 51                  العاشر التجديد لفترة المجموع

 
 4الجدول 

 قيمة الموافقات –البيانات الفعلية لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق 
 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 الموافقات مجموع المدة انقضاء إجراء بموجب الدورات أثناء العام
 لمجموع المئوية النسبة

 إجراء باستخدام الموافقات
 المدة انقضاء

2016                477 -                235 -                      712 -  33%  

2017              1 024 -                264 -                   1 288 - 20%  

2018                871 -                265 -                   1 137 - 23%  

%24 - 137 3                   - 764                - 372 2              العاشر التجديد لفترة المجموع  

 


