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 توصية بالموافقة

على  المتبقية وتبقى األحكام قة عليها.وافوالم 9النظر في التوصية الواردة في الفقرة المجلس التنفيذي مدعو إلى 

  على حالها دون تغيير. EB 2018/125/R.38و EB 2018/125/R.37/Rev.1الوارد في الوثيقتين النحو 

 المقدمة -أوال

 المشروعاتعلى سياسة الصندوق بشأن إعادة هيكلة  2018 كانون األول/ديسمبر يالمجلس التنفيذي ف افقو -1

لفعالية او اتتنفيذ المشروع أداء تعزيزل يهماكلب بدأ العمل وقد 1.اتالمشروع الستهالل األسرع التنفيذ أداتيو

 .اتالمشروع تنفيذخالل  تحدياتلل تصديفي ال سرعةوالمن خالل تعزيز المرونة  اإلنمائية

لسياسات التي االريفية، و المحلية على المزارعين الريفيين والمجتمعات 19-ألثر جائحة كوفيد واستجابة -2

 الصندوق رئيس إلىزمنيا محدد بالصالحيات على تفويض  التنفيذياعتمدتها البلدان نتيجة لذلك، وافق المجلس 

التنفيذ األسرع الستهالل  تيوأداعن سياسة الصندوق بشأن إعادة هيكلة المشروعات  للموافقة على االنحرافات

وهو ، 2022نيسان االستثنائي حتى دورة المجلس التنفيذي في أبريل/ التدبيرهذا وجرى تمديد  المشروعات.

 : ما يلي إلىيشير 

 الُملغيات بما يتجاوزالمبالغ من تخصيص  إعادة: )أ( المشروعاتسياسة الصندوق بشأن إعادة هيكلة  (1)

يتبقى فيها أقل  التي ات بالمبالغ من المشروعاتوإعادة االلتزام شهرا متتاليا من تاريخ اإللغاء 12فترة 

يبدأ سريان إذا لم  مشروع لمخصصات أي؛ )ب( اإللغاء اإللزامي موعد اإلنجاز علىمن سنة واحدة 

 خالل ف التمويلصرلم يبدأ إذا أو  من موافقة المجلس التنفيذي شهرا 18 خالل مفعول اتفاقية التمويل

 .من تاريخ بدء سريان مفعول اتفاقية التمويل شهرا 18

التنفيذ  أداتي على موافقةال تي تتطلبال القاعدة من اإلعفاء: التنفيذ األسرع الستهالل المشروعات اأدات (2)

 .قبل ستة أشهر على األقل من موافقة المجلس التنفيذي على المشروع الستهالل المشروعاتاألسرع 

 وهي تصف 2021.2 كانون األول/في ديسمبر تقديم هذه الوثيقة استجابة لطلب المجلس التنفيذي ويجري -3

الدروس قدرة الصندوق  هذهبين تو(. ثانيا)انظر القسم  بالصالحياتتفويض الالدروس المستفادة من تطبيق 

بالمواعيد النهائية التي  التزامهمفي  المتلقينن/يالمقترض يواجههاالتي  للصعوباتعلى االستجابة بسرعة 

المحدد  بالصالحيات التفويض طبّق الصندوق أنوفي حين . 19-جائحة كوفيدخالل حددتها السياسة/األداتان 

البرامج القطرية  أنتشير إلى  اآلنحتى المكتسبة  التجربة فإنزمنيا بحذر وعلى أساس كل حالة على حدة، 

 .ادائم اتدبير التفويض بالصالحيات صبحأما إذا  ن األداءيستستفيد من تحس للصندوق

 الدروس المستفادة -ثانيا

 واحدا طلبا، تلقى رئيس الصندوق 2020 آذار/مارسفي  زمنياالمحدد  بالصالحياتتفويض النذ اعتماد م -4

أشهر  6الموافقة على المقترحات قبل  شرط :اتالمشروع الستهاللالتنفيذ األسرع  أداتي عن بانحرافات اخاص

فإن ، المشروعات بالنسبة لسياسة إعادة هيكلةأما . المرتبط بهاالموافقة على المشروع من  على األقل

إذا لم  اإللغاء التلقائي : )أ( قاعدةاثنين إلى جانبين تشير معالجتها حتى اآلن جرتاالنحرافات األربعة التي 

إعادة االلتزام ب تقضيشهرا التي  12؛ )ب( قاعدة الـ شهرا 18 خالل على اتفاقية التمويل يوقع الطرف اآلخر

                                                   

 . R.38 EB/2018/125و R.37/Rev.1/2018/125 EBالوثيقتين انظر  1
  .R.37 EB/2021/134انظر الوثيقة  2
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 يلي فيما تردو. نفسه في البلد حديثامصَممة  مشروعاتأو  حسنة األداءجارية  مشروعاتفي  الملغاةبالموارد 

 .لإلعفاءات الحديثةالدروس المستفادة من التطبيقات 

 للتمكين المشروعاتشهرا بموجب سياسة إعادة هيكلة  12ـ القاعدة  من باإلعفاء الصندوق قام 3في إكوادور،و -5

هذا  ولوالمشروع مصمم حديثا. إلى إلغاؤهما  جرىاألموال الملغاة من مشروعين  وتحويلإعادة االلتزام من 

من الموافقة على طلب إعادة استخدام األموال الملغاة خالل اإلطار الزمني المحدد حكومة ال لما تمكنت، اإلعفاء

إعادة هيكلة في حكومة ال دعميمكنه أن يالصندوق أن  يعني كان اإلعفاءوعلى نفس المنوال،  را.شه 12 بفترة

 ةخاص األمر أهميةويكتسي هذا ومواصلة العمليات خالل فترة التجديد الثاني عشر للموارد.  القطريةحافظة ال

 الحصول علىآلية نظام تخصيص الموارد على أساس األداء أو  منإكوادور لن تتلقى موارد  بالنظر إلى أن

 خالل فترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. الموارد المقترضة

الحكومية واالنكماش على االقتصاد واإليرادات  19-مة عن جائحة كوفيدالناجلسلبية ااآلثار  وبسببفي تونغا، و -6

 البالغ للصندوق ضافياإلتمويل ال مؤقتا توقف أن إلىحكومة ال اضطرت ،المالية الخارجية المحتمل للتحويالت

 من أجل إتاحة الوقت لعرض 4المرحلة الثانية – في تونغا الريفيمشروع االبتكار ل أمريكي مليون دوالر 4.5

 ميزانية الدولة على البرلمان.

 شهر قرض الصندوق في الدورة البرلمانية في بأنه ستجري مناقشةتأكيد وزارة المالية في تونغا  وبعد -7

 اتفاقية التمويل نفاذبدء ل شهرا 18الحد األقصى البالغ ن م باإلعفاء رئيس الصندوق قام، 2021 حزيران/يونيو

شهرا  24 ليصبحزمني الطار اإل ومدّد بذلك ،اتسياسة الصندوق بشأن إعادة هيكلة المشروعالذي تحدده 

المضي قدما في بصندوق للالمحدد زمنيا سمح التفويض بالصالحيات قد وموافقة الصندوق.  تاريخ مناعتبارا 

اإلعفاء بطريقة مرنة وفي الوقت المناسب وتجنب عمليات الموافقة التي تستغرق وقتا طويال مع ما يترتب 

 .من تكاليف إضافيةعلى ذلك 

مشروع دعم االنتعاش والقدرة على الصمود في مناطق الجنوب الموافقة على  جرتبالنسبة لمدغشقر، و -8

، طلبت 2022 شباط/في فبرايرو. 2021 كانون األول/في ديسمبر كعملية استجابة للطوارئ الثالث

التفويض مع و .ستهالل المشروعاتالتنفيذ األسرع ال تيبموجب أداحكومة مدغشقر التمويل المسبق 

 الخاصة بأداتي التنفيذ األسرع الستهالل ن قاعدة الستة أشهرم اإلعفاء جرى، زمنياالمحدد  بالصالحيات

حالة الطوارئ في البالد والعمليات الحكومية  مع مراعاةو ،داخلي دقيق استعراضبعد المشروعات 

بسرعة في  البدءمن لحكومة ا مكنت التمويل المسبق التي أتيح بها سرعةفإن الباختصار، والمطولة. 

 .مشروع الطوارئ الهام هذا الستهاللاإلعداد

 التفويض بالصالحياتفوائد 

التفويض  سمح، المقترحات المتثالدارة على نفس االستعراض الداخلي الصارم اإلحافظت  في حين (1)

القطرية  الصندوقألفرقة  وسمح ذلك .أسرع على اإلعفاءات االستثنائية موافقةبعملية  بالصالحيات

 .اتفي تنفيذ المشروع ها بشكل أفضلودعم المتلقيةالبلدان المقترضة/ متابعةب

 المتلقيةالمحدد زمنيا البلدان المقترضة/ بموجب التفويض بالصالحيات المسّرعةوساعدت هذه العملية  (2)

 .تمويل الصندوقعلى اتفاقية  التصديقعملية على سبيل المثال  ؛مواجهة التحديات غير المتوقعة في

المخصصة والمعاد  الموارد جميعاستخدام  مكني بحيث بإعادة هيكلة حافظة الصندوق كذلك سمحتو

 .القيود الزمنيةنظام تخصيص الموارد على أساس األداء على الرغم من  بموجب تخصيصها

                                                   

 2000001754رقم القرض  - 2000001491رقم  الشراكات الشمولية في سالسل القيمة. نظام المنح والمشروعات االستثماريةمشروع  3

 .: إلغاء وإعادة استخدام األموال الملغاة لمشروع جديد2000001755رقم المنحة  -
بشروط إطار القدرة على  2019، جرت الموافقة عليه في أكتوبر/تشرين األول 2000003150؛ رقم المنحة 2000003151رض رقم الق 4

 في المائة(. 20تحمل الديون )قرض بنسبة 

https://orms.ifad.org/projects/2000001491
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 اإضافي عمال ستولد كانت المعياريةالعملية  ولكنإلى حد كبير.  صغيرا، كان عدد اإلعفاءات اأخيرو (3)

 الحاجة إلى فيما يخص الميزانية صعيدتبعات على  عليها ستترتبكانت و التنفيذيللمجلس بالنسبة 

 رئيس الصندوق إلى بالصالحيات التفويض، يمكن اعتبار يوتحريرها. وبالتال إضافية وثائقترجمة 

 وسرعته في خدمة الدول األعضاء. الصندوقأداة فعالة للمساهمة في كفاءة 

 التوصية - ثانيا

 فإن ،المحدد زمنيا بالصالحياتلتفويض لتجنب تمديد جديد لأعاله، و الواردة النظر إلى الدروس المستفادةب -9

 عن اتعلى االنحراف الموافقةبصالحية  بصورة دائمة رئيس الصندوق تفويضإلى  مدعوالمجلس التنفيذي 

بما يشمل ما  ،األسرع الستهالل المشروعاتالتنفيذ  أداتيو المشروعاتسياسة الصندوق بشأن إعادة هيكلة 

 :يرد أدناه

بما يتجاوز المبالغ من الُملغيات تخصيص  إعادة: )أ( المشروعاتسياسة الصندوق بشأن إعادة هيكلة  (1)

يتبقى فيها أقل  التي ات بالمبالغ من المشروعاتوإعادة االلتزام شهرا متتاليا من تاريخ اإللغاء 12فترة 

يبدأ سريان إذا لم  مشروع لمخصصات أي؛ )ب( اإللغاء اإللزامي د اإلنجازمن سنة واحدة على موع

 خالل صرف التمويللم يبدأ إذا أو  من موافقة المجلس التنفيذي شهرا 18 خالل مفعول اتفاقية التمويل

 .من تاريخ بدء سريان مفعول اتفاقية التمويل شهرا 18

التنفيذ  أداتيالموافقة على  تي تتطلبال القاعدة من اإلعفاء: التنفيذ األسرع الستهالل المشروعات اأدات (2)

 .قبل ستة أشهر على األقل من موافقة المجلس التنفيذي على المشروع الستهالل المشروعاتاألسرع 


