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  دراء التنفيذيينمذكرة إلى السادة الم

  . عليهاموافقةلل هذه الوثيقة معروضة على المجلس التنفيذي

  :إلى بهذه الوثيقة الخاصة التوجه بأسئلتهم المتعلقة بالجوانب التقنية  التنفيذيينيرجى من السادة المدراء

Paolo Ciocca 

  سكرتير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

   2254 5459 06 39+: هاتفرقم ال

 org.ifad@ciocca.p: لكترونياإلبريد ال

  :أما بالنسبة لالستفسارات المتعلقة بإرسال وثائق هذه الدورة فيرجى توجيهها إلى

Deirdre McGrenra  

  ولة عن شؤون الهيئات الرئاسيةالموظفة المسؤ

  2374 5459 06 39+: هاتفرقم ال

 org.ifad@mcgrenra.d: لكترونياإلبريد ال
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 عمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداءء مجموعة التعيين أعضا

   الخلفية-أوال 

هي مجموعة العمل الوحيدة التابعة المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء عمل ال ةمجموع  -1

  .للمجلس التنفيذي حالياً

، وافق المجلس التنفيذي على المقترح 2006نيسان / والثمانين المنعقدة في أبريلالسابعةه في دورت  -2

القاضي بإنشاء مجموعة عمل معنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء، كما هو وارد في تقرير 

بهدف   الذي وافق عليه مجلس المحافظين،،هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد السابع لموارد الصندوق

وعقدت ندوة . فهم أوسع للقضايا الناشئة عن تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداءتطوير 

  . لصياغة برنامج عمل المجموعة2006تموز / يوليو6 غير رسمية في تدارسية

 ،وتشكيلتهامجموعة العمل  ، أحاط المجلس التنفيذي علماً باختصاصات2006كانون األول /وفي ديسمبر  -3

 على النحو يوالتشكيلة الحالية لمجموعة العمل ه. ليتولى رئاستهافيها لهند الممثل لعضو بانتخاب الو

  :التالي

  والواليات المتحدة األمريكية، والسويد، وإيطاليا،فرنسا: القائمة ألف

  جمهورية فنزويال البوليفاريةو ،نيجيريا: القائمة باء

  مالي: 1–جيم القائمة الفرعية :القائمة جيم

  الهند: 2–جيمالقائمة الفرعية  

  المكسيك: 3–جيمالقائمة الفرعية  

هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثامن لموارد الصندوق الذي صادق عليه مجلس تقرير وفي   -4

فيذي تفويض مجموعة العمل المعنية بنظام لب من المجلس التن، ط2009ُشباط /المحافظين في فبراير

 وباستعراض الممارسات المتبعة في ،تخصيص الموارد على أساس األداء بمواصلة أداء وظائفها

ومن المجاالت التي .  األخرى لتحديد الجوانب التي يمكن تحسينها في النظام الدوليةالمؤسسات المالية

 على ختلف العناصر في معادلة نظام تخصيص المواردالوزن النسبي لم: ها االستعراضيمكن أن يشمل

أساس األداء، والمستويات الحالية للمخصصات الدنيا والقصوى، واحتمال الحاجة إلى مخصصات 

 كذلك فإن .استثنائية للبلدان األضعف، إضافة إلى الدعم المقدم حالياً إلى البلدان الخارجة من الصراعات

.  التي تتبعها المؤسسات المالية الدولية األخرى إلعادة التخصيصمجموعة العمل ستدرس أيضا النهج

مجلس رضها الحقاً على المجلس التنفيذي ولعوتقييمها المقترحات وستقوم باستعراض جميع هذه 

  .المحافظين للنظر فيها والمصادقة عليها



  EB 2009/97/R.48/Rev.1  

2 

من  التنفيذي، وهما لجنة مراجعة الحسابات ولجنة التقييم، تعيين أعضاء اللجنتين التابعتين للمجلسعقب و  -5

 مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس النظر في تشكيلة من المجلس المطلوب

  .اًاسب، حسبما يكون منمع تشكيلة المجلس التنفيذيمواءمتها األداء بهدف 

   التوصية–ثانيا 

 من النظام 1-11 مع القوائم الثالث للدول األعضاء في الصندوق وبما يتفق مع المادة مشاوراتبعد   -6

الداخلي للمجلس التنفيذي، فإن المجلس مدعو للموافقة على تعيين األعضاء التالين في مجموعة العمل 

  :المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء

   والسويد، والواليات المتحدة األمريكيةفرنسا، وإيطاليا،  :القائمة ألف

  نيجيريا، وجمهورية فنزويال البوليفارية  :القائمة باء

كانون / ديسمبر– 2009نيسان /أبريل(بوركينا فاسو   :1–القائمة الفرعية جيم  :القائمة جيم

  )2010 األول

  )2012نيسان /أبريل – 2011كانون الثاني /يناير(الكاميرون 

  1)2009(تركيا  : 2–ة جيمالقائمة الفرعي  

  المكسيك : 3–القائمة الفرعية جيم  

 

مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص ستنتخب  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، 1-11لمادة وفقاً ل  -7

. بذلكي رئيساً لها من بين أعضائها وستبلغ المجلس التنفيذالموارد على أساس األداء

                                                      
، وباآستان في عام 2009ترآيا في عام  (2–وفقًا لمبدأ تعاقب العضوية في المجلس التنفيذي المتفق عليه ضمن القائمة الفرعية جيم 1

مجموعة العمل في  نفسها 2–، وسينطبق التعاقب المذآور أيضًا على عضوية القائمة الفرعية جيم)2011، وبنغالديش في عام 2010
  .المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء
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   المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداءاختصاصات مجموعة العمل

تموز الستعراض اختصاصات مجموعة العمل المعنية بنظام / يوليو6 غير رسمية بتاريخ تدارسيةعقدت ندوة 

تم االتفاق على و. تخصيص الموارد على أساس األداء، وتم االتفاق على أن تقوم المجموعة الحقاً بتسمية رئيسها

  :االختصاصات بهدف

  : للقضايا الناجمة عن تنفيذ نظام تخصص الموارد على أساس األداء بما في ذلكأوسعالتوصل إلى فهم "  

األوزان الترجيحية للسكان والدخل، مع اإلبقاء وتعديل عناصر المعادلة، بما في ذلك تقديرات األداء،  •

 على الوزن الترجيحي اإلجمالي لألداء؛

كاالت األخرى التي تنفذ مبادرات لتخصيص الموارد على أساس الخبرات والدروس المستفادة من الو •

 األداء؛

 البيانات التي ستستخدم للسكان الريفيين؛ •

 تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء بالنسبة للمقترضين بشروط تيسيرية وغير تيسيرية؛ •

 ".واحدمؤشرات أخرى محتملة للفقر مثل التغذية ومستويات الدخل الريفي للفرد ال •
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  2011- 2009تشكيلة المجلس التنفيذي لفترة السنوات الثالث 

  العضو المناوب العضو

     "ألف"القائمة 

  آيرلندا كندا
  بلجيكا فرنسا
  )2010-2009(سويسرا  ألمانيا

  )2011(لكسمبرغ  
  النمسا إيطاليا
   الدانمرك  اليابان
  النرويج السويد

    )2010- 2009(هولندا   المملكة المتحدة
    إسبانيا  الواليات المتحدة

 )2011ستتناوب هولندا والمملكة المتحدة على المقعد لعام (
 

   "باء"القائمة 
  اإلمارات العربية المتحدة الكويت
  قطر نيجيريا

    إندونيسيا  المملكة العربية السعودية
    الجزائر  جمهورية فنزويال البوليفارية

      
     القائمة جيم

   1-القائمة الفرعية جيم
 أفريقيا

    

    أنغوال بوركينا فاسو
    مصر الكاميرون

      
   2-القائمة الفرعية جيم

 أوروبا وآسيا والمحيط الهادي
    

    )*2009(تركيا  الصين
    )*2010(باكستان  
    )*2011(بنغالديش   

    )2009(جمهورية كوريا   الهند
    )2010(أفغانستان   
    )2011(قبرص   

   3-القائمة الفرعية جيم
 أمريكا الالتينية والكاريبي

    

    األرجنتين  البرازيل
    غواتيماال  المكسيك

      
 حيث تخلت باكستان عن معقدها لصالح ، وباكستان وبنغالديش،التفاقيات الثنائية بين باكستان وتركياتبعاً ل* 

  .2-افق اآلراء في القائمة الفرعية جيم بهدف تعزيز تو،2011 ولصالح بنغالديش لعام ،2009تركيا لعام 



 




