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للموافقة
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توصية بالموافقة
المجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في التوصية الواردة في الفقرة  ،5والموافقة عليها .وتبقى بقية األحكام الواردة
في الوثيقتين  EB 2018/125/R.37/Rev.1و EB 2018/125/R.38على حالها دون تغيير .وستبقى هذه
التفويضات بالسلطات سارية المفعول حتى الدورة الرابعة والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي (ديسمبر/كانون
األول  ،)2021وستخضع للتجديد وفقا ً لتقدير المجلس التنفيذي.

أوال  -المقدمة
-1

وافق المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول  12018على سياسة الصندوق بشأن إعادة هيكلة المشروعات،
ومقترح أداتي التنفيذ األسرع الستهالل المشروعات .وتم تصميم هاتين السياستين بهدف تحسين أداء تنفيذ
المشروعات ودعم الفعالية اإلنمائية من خالل تعزيز المرونة والرشاقة في االستجابة لتحديات التنفيذ.

-2

ولالستجابة ألثر جائحة كوفيد 19-على المزارعين الريفيين والمجتمعات الريفية ،وللسياسات التي اعتمدتها
البلدان نتيجة لذلك ،وافق المجلس التنفيذي 2على تفويض بالسلطات محدد زمنيا لرئيس الصندوق – حتى
الدورة الحادية والثالثين بعد المائة – للموافقة على االنحرافات عن سياسة الصندوق بشأن إعادة هيكلة
المشروعات ،ومقترح أداتي التنفيذ األسرع الستهالل المشروعات.
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وقد حققت هذه التدابير االستثنائية كفاءات ،وال سيما التمكين من تمديد العديد من المشروعات 3أو تمويلها
مسبقا ً لضمان إمكانية تخصيص األموال على الرغم من التحديات المتعلقة بكوفيد.19-
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وبالنظر إلى توقيت الموافقات األخيرة على المشروعات ،تتوقع اإلدارة أن تؤدي آثار كوفيد 19-إلى طلب
المزيد من اإلعفاءات في عام  2021أكثر مما كان عليه الحال في عام  .2020لذلك ،يقترح إنشاء تفويض
إضافي بالسلطات محدد زمنيا حتى دورة المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول  ،2021أو من خالل
تصويت بالمراسلة حسب االقتضاء.

ثانيا  -التوصية
-5

استجابة لالحتياجات الناشئة نتيجة لجائحة كوفيد ،19-فإن المجلس التنفيذي مدعو بموجب هذا لتفويض رئيس
الصندوق ،لمدة  12شهرا إضافيا حتى الدورة الرابعة والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي ،بسلطة الموافقة
على االنحرافات عن سياسة الصندوق بشأن إعادة هيكلة المشروعات ،ومقترح أداتي التنفيذ األسرع الستهالل
المشروعات على النحو التالي:
()1

سياسة الصندوق بشأن إعادة هيكلة المشروعات( :أ) إعادة تخصيص المبالغ من الملغيات بما يتجاوز
فترة  12شهراً متتاليا ً من تاريخ اإللغاء وإعادة االلتزامات بالمبالغ من المشروعات التي يتبقى فيها أقل
من سنة واحدة قبل موعد اإلنجاز؛ (ب) اإللغاء اإللزامي لمخصصات أي مشروع إذا لم يبدأ سريان
مفعول اتفاقية التمويل خالل  18شهرا ً من موافقة المجلس التنفيذي ،أو إذا لم يبدأ صرف التمويل خالل
 18شهرا ً من تاريخ بدء سريان مفعول اتفاقية التمويل.

()2

مقترح أداتي التنفيذ األسرع الستهالل المشروعات :اإلعفاء من القاعدة التي تستدعي الموافقة على
مرفق التنفيذ األسرع لالستهالل قبل ستة أشهر على األقل من موافقة المجلس التنفيذي على المشروع.

 1انظر الوثيقتين  EB 2018/125/R.37/Rev.1و.EB 2018/125/R.38
 2انظر الوثيقة .EB 2020/129/V.B.C.2/Rev.1
 3مشروعات في كوت ديفوار ونيجيريا وبنن وتوغو.
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