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  الموافقةبتوصية 

 :المجلس التنفيذي مدعو إلى

تبسيط عملية موافقة المجلس التنفيذي على المشروعات والبرامج التي يمولها "الموافقة على اقتراح  -1

 :وذلك من خالل التفويض" الصندوق

 المحددة في الفقرات المشروعات والبرامج التي تفي بالمعايير على تطبيق إجراء انقضاء المدةب  )أ (

 ؛ من هذه الوثيقة22 إلى 14من 
، على ينالتنفيذيراء المدأحد  على طلب محدد من المشروعات والبرامج فقط بناءهذه مناقشة وب  )ب (

 الوثيقة؛هذه  من 23 في الفقرة واردالنحو ال

 المجلس التنفيذيلتزام بالموارد مقدماً بين دورات االاستخدام سلطة ب المقترح التفويض علىالموافقة و -2

 على النحو المحدد في ، والبرامج المعتمدة بموجب إجراء انقضاء المدةمشروعاتلوذلك فيما يخص ا

 ؛الوثيقةهذه  من 25الفقرة 

 على النحو ، منه27 عمال بالمادة ،النظام الداخلي للمجلس التنفيذيعلى الموافقة على التعديل المقترح و -3

 ؛وثيقةالهذه  من 28المحدد في الفقرة 

 بموجب إجراء انقضاء المدة اوافق عليهأن ي المتوقع مشروعات البشأن المعلومات  بأنعلماًواإلحاطة  -4

 تطبيق هذا منالدروس المستفادة وثيقة بشأن  ، وبأنالمزمعة المشروعات أنشطة وثيقةدرج في تُس

 في على المجلس التنفيذيعرض  ستُ، حسب االقتضاء،ييرهلتغالمحتملة  بما في ذلك التوصيات ،اإلجراء

 .2011أيلول /سبتمبر
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اقتراح من أجل تبسيط عملية موافقة المجلس التنفيذي على المشروعات والبرامج 

   التي يمولها الصندوق

 واألساس المنطقيلخلفية  ا– أوال

، 6لمادة ا (المحافظين مجلس يد في الصندوق صالحيات جميع تكون الصندوق، ية إنشاءبموجب اتفاق -1

 ولهذا للصندوق، العامة العمليات تسيير مسؤولية المجلس التنفيذي يتولىباإلضافة إلى ذلك، )). ب(2بند ال

 مجلس فيها يفوضه التي أو االتفاقية هذه بمقتضى إليه أسندت التي الصالحيات يمارس الغرض

 وافقةَ على جميعويشمل هذا النطاق الواسع لصالحيات المجلس الم)). ج(5 البند، 6المادة  (المحافظين

 )).ج (2 البند، 7المادة  (التي يمولها الصندوق والبرامج المشروعات

 هذه تمثل أن بشرط ،المعطاة األصوات أخماس ثالثة بأغلبية المجلس التنفيذيالموافقة في  قرارات وتُتخذ -2

من ) ب(6، البند 6المادة  (المجلس التنفيذي أعضاء جميع أصوات مجموع نصف من أكثر األغلبية

 من النظام 20على المادة وبناء  ،غير أنه).  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي19والمادة االتفاقية، 

ما يخص عمليات الموافقة على  بتوافق اآلراء فياتالقراراتبعت طريقة اتخاذ  ،الداخلي للمجلس التنفيذي

غير أن نظامه . أثناء انعقاد دورته  ما تتخذ قرارات المجلس التنفيذيوعادةً.  والبرامجمشروعاتال

 ).23المادة (المراسلة ب القرارات الداخلي ينص على إمكانية اتخاذ

 من تهن حاسمة مكّأداةًالتنفيذي مجلس إنشائه، لل في العقود األولى من ،عملية الموافقة في الصندوقوفرت  -3

 .للصندوقتسيير العمليات العامة من أجل  فعالته على نحو ااالضطالع بمسؤولي

في االضطالع  لمساعدة المجلس التنفيذيدوات مجموعة من األوضعت وأضيفت  ،ومع مرور الوقت -4

 مجلس أقرها التي ه إلى سياسات اإلقراض ومعاييرإضافةًو. تسيير العمليات العامةفي ته ابمسؤولي

كما أن وثائق . جديدةاللعمليات توجيهات عامةً ل يوفر اآلن االستراتيجياإلطار أصبح  ،المحافظين

 ،األزماتتفادي  و، واألراضي،القطاع الخاصوتنمية الشراكات مع  ،التمويل الريفي بشأن السياسات

عملية تخصيص الموارد كما أصبحت . عيةيضار توجيهات بشأن المجاالت القطاعية أو الموتوفّوغيرها، 

 ليوافق المجلس التنفيذي مفصل إلىوي سنوميزانية برنامج عمل كما يقدم . اآلن على أساس األداءتجري 

 .عامفي كل عليه 

في ضوء . النتائجإلى ثقافة تستند إلى ثقافته التنظيمية يعكف الصندوق على تحويل  ،باإلضافة إلى ذلك -5

منذ عام و. 2009أيلول /في سبتمبرالنتائج قياس  لمفصلضع إطار وعلى  المجلس التنفيذي وافق ،ذلك

  إلىمباشرالدعم الاآلن وهو يقدم  ،مل بصورة مستقلة داخل الصندوقيع مكتب التقييم، أخذ 2004

أداء عن التجميعية تقارير أصبحت ال ،في السنوات األخيرةو. فيما يتعلق بمسائل التقييم المجلس التنفيذي

) مثل التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق(كل من مكتب التقييم الصندوق التي يصدرها 

 .تتسم بمزيد من االنتظام والشمولية) تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقمثل (الصندوق رة وإدا

، وضع لصندوقاإلنمائية لفعالية ال لتحسين هفي أعقاب تقييم خارجي مستقل وخطة العمل التي تلت -6

.  فيه حالياًةستخدمالمهي و وتعزيز الجودة مشروعات اللتصميمبادئ توجيهية جديدة الصندوق م
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 مشروعاتالوبرامج الفرص االستراتيجية القطرية قامت  كما النتائجتستند إلى البرامج القطرية وأصبحت 

لتقرير السنوي عن نتائج ل  وفقاً وذلكواقعيةد من المن األهداف التي تتسم بمزيأقل عدد  األخيرة بوضع

 في اً إضافياًعنصربوصفه ، ضمان الجودةمستقل لنظام كما صمم . 2008لعام وأثر عمليات الصندوق 

عن   إلى المجلس التنفيذيتقارير منتظمةًحيث يقدم  ،كاملدخل طور التشغيل ال و،المسبقةعملية الموافقة 

 والبرامج المعروضة مشروعات التعزيز جودةالمتخذة نتيجة لالتدابير  ضمان الجودة واتنتائج استعراض

 .على المجلس التنفيذي للموافقة عليها

. االمجلس التنفيذي للموافقة عليهعلى جميع المشروعات والبرامج التي يمولها الصندوق تعرض ، حالياًو -7

 ،مفاوضات التجديد الثامن لموارد الصندوقاالنتهاء بنجاح من  العمل الناجم عن برنامجزيادة  لاستجابةًو

مما سيؤدي  ،ر واقعيةهج أكث من خالل اعتماد نُ،ها ولكن ليس كل،جزء كبير من هذه الزيادةتوعب سسيف

في عدد  الزيادةخالل بعض من  البقية استيعابلكن ينبغي . ضوزيادة متوسط حجم القرإلى بالتالي 

على جدول أعمال المجلس التنفيذي فسيصبح  ،عملية الموافقة الحاليةما استمر العمل بإذا و. مشروعاتال

 .تهللحصول على موافق والبرامج المقدمة مشروعاتالمكتظاً بعدد أكبر من جح األر

على تساعد المجلس التنفيذي ل مؤخراًالتي أضيفت  من األدوات متنوعةالمجموعة الفي ضوء و -8

 ، وضمان الجودةمشروعاتالعمليات وضع  وتعزيز ،اته في مجال اإلشرافاالضطالع بمسؤولي

من األدوات إلجراء اآلن عدد ئه أعضاأصبح لدى  ،للصندوقالنتائج إلى اإلدارة المستندة والتحول إلى 

الذي سينتحيه  االستراتيجي منحىر في تحديد البأكصورة  واالنخراط بة في الصندوقعمليات العامال

تبسيط عملية موافقة المجلس التنفيذي غية  تم إعداده باًهذه الوثيقة اقتراحوتقدم . لصندوق في المستقبلا

لمجلس ل االستراتيجي االنخراط التركيز على  وتعزيز،المشروعات والبرامج التي يمولها الصندوقعلى 

  .التنفيذي في أنشطة الصندوق

  ةتبعمالعملية ال – ثانيا

 :األنشطة التاليةب ،االقتراح، لوضع هذا الصندوققامت إدارة  -9

 اتخاذ القرار وإجراءاتلصندوق لاتخاذ القرار في الوثائق األساسية سلطات  توزيعاستعراض   )أ (

 ؛ الوثائق بموجب هذهالمتاحة حالياً
لمؤسسات المالية للموافقة على المشروعات التي اعتمدتها المجالس التنفيذية اتحليل إجراءات   )ب (

تبسيط عمليات موافقة مجالسها التنفيذية ب قد قامتالمؤسسات هذه  جميع ، حيث أن األخرىالدولية

 ؛) الملحقانظر(على المشروعات 
 لجنة اإلدارة التنفيذية؛وعمليات الة إدارة لجنشاركت فيها مناقشات داخلية واسعة النطاق   )ج (
 ؛واألصدقاء القوائم منسقيمناقشة مع   )د (
 . في الحلقة الدراسية غير الرسمية ألعضاء المجلس التنفيذيتهاوثيقة ومناقشال مسودةتقديم   )هـ (

وتتضمن هذه النسخة .  من الخطواتكل خطوةالتعليقات التي وردت في لى بناء عاالقتراح وجرى تنقيح  -10

اقتراح  بما في ذلك ،رسميةال غير الحلقة الدراسية أعضاء المجلس التنفيذي خالل من الواردة عليقاتالت

  . أخرى جملة أمور منإلجراء الذي سيطبق، الوضع تفاصيوة المراسلالموافقة بعملية بإلغاء 
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  اقتراح من أجل تبسيط عملية موافقة المجلس التنفيذي – ثالثا

 رئيسيةال عتباراتاال الهدف و-ألف

تكريس مزيد ه بلسماح لا هو اتعلى المشروعالتنفيذي لمجلس ا عملية موافقة تبسيطمن الهدف الرئيسي  -11

ستغرقه ت من خالل تقليل الوقت الذي اإلشرافوات لسياسفي مجال ااالستراتيجية لمسؤولياته من الوقت 

 .المجلسخالل دورات المشروعات والبرامج التي يمولها الصندوق الموافقة على 

 : إلىيهدف هذا االقتراح أيضاًو -12

حجم العمل في  عن طريق الحد من اتكفاءة تجهيز المشروعمن زيادة تمكين إدارة الصندوق   )أ (

  المجلس التنفيذي؛ التي يعقدهاثالثةالجتماعات السنوية اال الي حوذروة، التي تحدث حالياًالفترات 
المفاوضات وما إلى ذلك من رضة على صعيد المقت الدول األعضاء إلى مزيد من المرونة توفير  )ب (

 .في السنة الثالث التي يعقدهاالمجلس بدورات  ات عملية الموافقة على المشروعخالل فك ربط

أن تناقش في  من مشروعات فئة معينة من الإعفاءن المجلس التنفيذي من مكّ يهذا االقتراحأن في حين و -13

والتي  الصندوق البرامج الممولة منأو ن المشروعات مفي مناقشة أي بحقه  لهحتفظ فهو ي ،دوراته

المجلس على دور بالتالي ، وهو ما يحافظ رسميةأحد اجتماعاته الفي تها ه في مناقشؤأعضايرغب 

 .في مجال اإلشرافالتنفيذي 

  الموافقة نوع – باء

 :يمولهاالمشروعات والبرامج التي الموافقة على اإلجراءات التالية من أجل  الصندوقق طبيس -14

معايير القتراحات المؤهلة، التي تلبي اال رعتببموجب هذا اإلجراء، ستُ. إجراء انقضاء المدة  )أ (

بأن يناقشها طلب رسمي يتم تلقي  لم عليها ما المجلس التنفيذي ةوافقبأنها حظيت بممحددة، ال

 .محددقبل أجل المجلس التنفيذي 
التي ال ووالبرامج التي يمولها الصندوق  جميع المشروعات طبق علىست. اإلجراءات العادية  )ب (

وسيتواصل . القائمة لموافقة المجلس التنفيذيالعادية  إلجراءاتُا إجراء انقضاء المدة ضمنتندرج 

، ولم البرامج والفئة من المشروعاتعلى هذه الممارسات القائمة لموافقة المجلس التنفيذي تطبيق 

  .بصددهاأية تغييرات جديدة تقترح 

  موافقةاللتحديد نوع الرئيسية لمعايير  ا– جيم

 :ثالثة معايير هيالذي سيطبق،  تحديد نوع عملية الموافقة ، فيالصندوقسيستخدم  -15

 الصندوق؛الذي يقدمه لتمويل مقدار ا  )أ (
 ؛درجة االبتكار  )ب (
 . المسائل المعنيةمدى تعقيد  )ج (
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   التمويلقدارم

معيار أساسي ك مشروعات والبرامجمقدم للمقدار التمويل المعظم المؤسسات المالية الدولية يستخدم  -16

اإلجراءات "، تطبق في مصرف التنمية اآلسيوي على سبيل المثالف. موافقة عليهااللتحديد نوع 

 مليون 200ن عقل ت التي مشروعات على ال،المقترح أعالهإلجراء انقضاء المدة  ةمماثلال ،"المستعجلة

المطبق حد فإن ال ،مصرف التنمية األفريقيأما في . ام القطاع العمشروعاتلالمقدمة دوالر أمريكي 

 . مليون دوالر أمريكي15رب ايق

ل ها تقريباً يق ثلثالصندوق على مدى السنوات الثالث الماضية أنفي  اتتحليل حجم المشروعويظهر  -17

الر  مليون دو15 ضمن حدودندرج ي بقليل هاأكثر من نصفأن  أمريكي ودوالر ماليين 10ن مقداره ع

 .أمريكي

 هبرامج و الصندوقاتمشروعحجم تحليل 

 النسبة المئوية  البرامج/عدد المشروعات
  المبلغ المعتمد

 )بالدوالرات األمريكية(

 التراكمية لكل فئة  المجموع 2008 2007 2006 

 13 13.3 13 6 5 2  ماليين5أقل من 
 10 ماليين إلى أقل من 5من 

 35 21.4 21 8 9 4 ماليين
 15 ماليين إلى أقل من 10من 

 54 19.4 19 7 5 7  مليوناً
 20 مليوناً إلى أقل من 15من 

 71 17.3 17 4 6 7 مليوناً
 25 مليوناً إلى أقل من 20من 

 81 9.2 9 3 3 3 مليوناً
 100 19.4 19 6 6 7  مليونا25ًأكثر من 

   100 98 34 34 30 المجموع

  

ومن المتوقع أن يستمر هذا . في السنوات األخيرةبوجه عام في الصندوق المشروعات  وقد زاد حجم -18

أكثر ومع توفر المزيد من برامجي  إلى جنب مع تحول الصندوق نحو نهج  جنباًمتسارعة،االتجاه بوتيرة 

 مليون دوالر 15 يبلغتمويل حد لمقدار ال اقترح ،في ضوء ذلكو.  الثامن للمواردالموارد لفترة التجديد

جمالية اإل هاتمويلة قيمالتي تصل  مشروعاتالالموافقة على ستتم  ،وبالتالي. موافقةالنوع أمريكي لتحديد 

 ،وبالمثل. ىمعايير األخرال شريطة أن تفي ب،بموجب إجراء انقضاء المدة مليون دوالر أمريكي 15لى إ

بموجب  مريكي أ مليون دوالر15عن جمالية تمويلها اإلقيمة التي تزيد  شروعاتستتم الموافقة على الم

 .هاابتكاردرجة أو / وهاتعقيدن مدى لنظر عصرف ا ب،العاديةجراءات اإل

. لتمويللجمالي المقدار اإل حساب فيإطار القدرة على تحمل الديون المقدمة بموجب المنح ستؤخذ  -19

ام عتبار باستخداإلجمالية باالتمويل حزمة ال من  أو تمويل تكميلي يشكل جزءاًأخرىأية منحة ؤخذ وستُ
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بهذه الطريقة في لمعتمد قدار ادرج الميوس. اإلجراءات المعينة للموافقة على المنح أو التمويل التكميلي

 .18 المذكورة أعاله في الفقرة مشروعاتحساب حجم ال

من ف ،لتطبيق إجراء انقضاء المدةأمريكي الالزم  مليون دوالر 15يعادل الذي  األقصى المقترح الحدمع  -20

تي يجري إعدادها وتصميمها  المشروعات في المائة من العدد الكلي لل40 ق على نحويطبالمرجح أن 

 20تتجاوز هي لن  ف، أساساًحجمال صغيرة مشروعاتهذه الوبما أن . للمواردالتجديد الثامن  فترةخالل 

  .في أي سنة معينةالتي يمولها  مشروعاتلللمعتمد ا المقدارمن مجموع على األرجح في المائة 

  مشروعات والبرامجلفي االبتكار ا

 أو الشراكة ، المشروع في تمويلداة المستخدمةأو األ المعني، مشروع أن الإدارة الصندوقحينما تعتبر  -21

 بصرف النظر عن ،قدميف ، درجة عالية من االبتكارعلى ،ه وتنفيذ المشروعتصميممن أجل التي أقيمت 

خضع بالتالي لمناقشة رسمية وي ،العاديةجراءات اإلذي من خالل المجلس التنفيإلى  ، المقترحهمقدار تمويل

 .في المجلس

  تعقيد القضايا المطروحةمدى 

تقرر أن ي عندما ،النظر عن حجم المشروعصرف  ب، اإلجراءات العاديةإدارة الصندوق أيضاًوستطبق  -22

ستستفيد وافقة بالتالي عملية الموأن الصندوق ينطوي على قضايا معقدة الذي سيموله المقترح المشروع 

 ،شملقد يتعقيد القضايا المطروحة من حالة إلى أخرى ووسيتفاوت مدى .  لهمن مناقشة المجلس التنفيذي

أن يكون رجح التي من المأو  ؛تعامل مع حاالت ما بعد الصراعالتي تتمويل ال اقتراحات أمور،جملة من 

 ونظام التجارة ، الوثيقالتعاون اإلقليميمنها  عوامل علىنجاحها عتمد يسأو  ؛ بالغأثر اجتماعي وبيئيلها 

  . جذرياًاختالفاًمختلفة ترتيبات تنفيذ مؤسسية لديها أو التي ؛ الدولية وما إلى ذلك

   إجراء انقضاء المدة تنفيذ– دال

من م الوثائق ذات الصلة إلى أعضاء المجلس التنفيذي قد ستُ، بموجب هذا اإلجراء.تجهيز الموافقات -23

 ؛ على الموقعتشرنُقد  نهابألكتروني البريد اإلخطارهم بواسطة  وسيتم إ،للصندوقالموقع الشبكي  لخال

 من تاريخ نشر الوثيقة  تقويمياًيوماً 30مدة بعد انقضاء قد حصلت موافقة المجلس التنفيذي وتُعتبر 

 المجلس أحد أعضاء من عدم وجود طلبحالة في وذلك  ، المتعلق بهااإللكترونيإرسال البريد والمعنية 

يدرج سف ،ثل هذا الطلبتلقي مفي حالة أما  1.هذا البند في الدورة القادمة للمجلسة التنفيذي لمناقش

 ،مناقشتهالبند لوبإدراج . مجلسللدورة المقبلة لل جدول األعمال المؤقت المعني علىالبرنامج  أو المشروع

 مما يتيح ، من دورات المجلسمقبلةلدورة  المؤقت جدول األعمالعلى البرنامج  أو المشروعفسيوضع 

جادة في مناقشة  الصندوق أن يشاركوا عضاء المجلس التنفيذي وموظفيليتسنى أللتحضير لالوقت الكافي 

 .لالقتراح

                                                      
 . يومًا تقويميًا14، تتألف هذه المدة من ي األفريقةبالنسبة لمصرف التنمي 1
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 بشأن أنشطة  أكثر تفصيالًم الصندوق وثيقةً سيقد،بل االقتراح ما قُإذا .موافقةالمعلومات عن نوع  -24

تُقدم هذه الوثيقة وحيث أن . ةإضافة معلومات عن نوع الموافقة المقترحمن خالل  معةالمز مشروعاتال

 على نحو محدثةمعلومات فهي ستتيح للمدراء التنفيذيين  ،في كل دورة من دورات المجلس التنفيذي

 الصندوق المفتوح على اإلنترنت إلى موقع ةموافقة المقترحالستضاف معلومات عن نوع كما . منتظم

 في كل دورة من ،م إدارة الصندوققدتوس. 2ات المزمعة للصندوقلمشروعذخيرة ا يحتوي على الذي

وفقاً  والبرامج التي وافقت عليها مشروعات تشمل جميع ال معلومات مذكرةَ،دورات المجلس التنفيذي

 .سابقةفي الفترة ال انقضاء المدةإلجراء 

 على اقتراح  بناءآلخر، حين من ،، يقرر المجلس التنفيذيليةاإلجراءات الحابموجب  .اللتزامالتفويض با -25

من خالل  العمليات تمويل، لمالية سنة كل في بها، يلتزم التي الصندوق موارد نسبةَ الصندوق، من رئيس

يتم الحفاظ على  س،ية إنشاء الصندوقمن اتفاق) ب(2بند  ال،7المادة وحسب ما تقتضيه . القروض والمنح

 أو جراء انقضاء المدة،ات المجلس وفقاً إلبين دورالتي تتم فيما الموافقات بلن تتأثر هي  وهذه الممارسة

حتى دورته التي يعقدها ودورة ال مباشرة التي تعقبلفترة لالمجلس من مسبق من خالل طلب تفويض 

 :من خاللوسيتحقق ذلك . تاليةال

 ته خالل دورليوافق عليهالتنفيذي لمجلس اا المعروضة علىالمنح  أو تقديم قائمة بالمشروعات  )أ (

انقضاء المدة قبل وفقاً إلجراء  اعرض للموافقة عليهتالمشروعات المتوقع أن ب الحالية، مع قائمة

 ).، مثالًأيلول/في سبتمبرو نيسان/المجلس في أبريلدورتي بين ( القادمة تهانعقاد دور
 .موافقة عليهاتم التالمنح التي لم  أو مشروعاتأعطي لل تفويضإلغاء أي   )ب (

 بعد انقضاء المدةعليها وفقاً إلجراء  للحصول على الموافقة مشروعات لن تُعرض أية ،باإلضافة إلى ذلك -26

 .لسنة الجاريةالبرنامج عمل تكرس  التي ساألولكانون /ديسمبرفي  التنفيذيدورة المجلس 

بموجب ستتم اللتزامات التي أن ابشالمجلس التنفيذي توقعات يتلقى  ،تجديد المواردقرارات لمختلف  وفقاً -27

في كل هذه السلطة الموارد التي ستتم من خالل بااللتزامات بشأن مجموع  و مقدماًبالمواردسلطة االلتزام 

في المجلس التنفيذي استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدماً سيستعرض  ،عادية لإلجراءات الوفقاًو. دورة

  .لفترة السابقةا

  لمطلوب القرار ا– رابعا

 سيكون من الضروري تعديل النظام ،انقضاء المدة أساس علىبعض القرارات باتخاذ لسماح بهدف ا -28

القرار مدعو العتماد المجلس التنفيذي فإن  ،ولذلك.  منه27 بالمادة  عمالً،الداخلي للمجلس التنفيذي

 :التالي

 17 إلى 15من فترة الالمعقودة في  في دورته الثامنة والتسعين ،المجلس التنفيذيإن 

 ،2009كانون األول /ديسمبر

 :ما يلي يقرر ،EB 2009/98/R.15الصندوق، الوارد في الوثيقة  في اقتراح رئيس وقد نظر
                                                      

2 /pipeline/operations/org.ifad.www://http  
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النظام الداخلي للمجلس التنفيذي على النحو يعدل ، 2010 كانون الثاني/ يناير1 من اعتباراً  )أ (

 :التالي

 :، هذا نصها24  رقمهاتضاف مادة جديدة )1(
 جراء انقضاء المدةإ

بموجب الصندوق قدمها رئيس ي والبرامج التي مشروعاتلااقتراحات تُعتبر "

المجلس  موافقاً عليها من قبل ية إنشاء الصندوق،من اتفاق) ج(2بند  ال،7مادة ال

لمجلس من من دورات ادورة طلب للنظر فيها خالل يتم تلقي  لم ماالتنفيذي 

ألغراض و. تسليمها لهممن اً  يومثينثال في غضونئه من أعضا عضو أي

نشر على موقع الصندوق على اإلنترنت وإخطار ال يعني التسليم ،هذه المادة

  ."البريد اإللكترونيبواسطة بذلك األعضاء 

   .29 و ،28، 27، 26، 25ليصبح  28 إلى 24 يعاد ترقيم المواد من )2(

ق الجديدة ال تطب 24المادة رقم  خالف ذلك، أن ما لم يقرر المجلس التنفيذي، المفهوم ومن  )ب (

 :عندما

حقوق سحب يين وحدة  مال10 التمويل لكل مشروع أو برنامج مقداريتجاوز  )1(

غير أن إدارة الصندوق لها الحق،  .) تقريباً مليون دوالر أمريكي15(خاصة 

إذا ما رأت ذلك ضروريا، في عرض مشروع ما على المجلس لمناقشته بغض 

 .يل لكل مشروع أو برنامجالنظر عن مقدار التمو

  المخاطر وتدابير السالمة – خامسا

29- برنامج  أو أي مشروعمناقشة  إلىلدعوة في اأعضاء المجلس التنفيذي حق أي عضو من  اإلبقاء على إن

عليه من خالل إجراء المخاطر المرتبطة بالموافقة يحد من  ، بغض النظر عن حجمه،يموله الصندوق

إطار متين تسير بشكل جيد، يسندها بفعالية عملية ضمان الجودة  كما أن وجود .المدة المقترحانقضاء 

اإلشراف من خالل  وتعزيز القدرة على تصحيح عيوب التصميم ،لسياسات والمبادئ التوجيهية اإلجرائيةل

ي  ينبغ،مستقل لعمليات الصندوقالتقييم ال و، ومساءلة إدارة الصندوق عن النتائج،الصندوقمن المباشر 

تجربة المؤسسات المالية الدولية األخرى في إصالح ولم تكشف . يةباق المخاطر اليةكافبصورة أن تعالج 

 ستجعل ، إذا تمت الموافقة على ما ورد أعاله،في الواقعو.  مخاطر إضافيةةأيوجود عملية الموافقة عن 

مما يقلل  ،مالية الدولية األخرى مع اإلجراءات التي اعتمدتها جميع المؤسسات الالصندوق أكثر تمشياًمن 

المقترضة بزيادة تبسيط االستجابة لطلب حكومات الدول األعضاء على لصندوق مخاطر عدم قدرة ا

  .عملية موافقة المجلس التنفيذي
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  ستعراضاال ونفاذ المفعول – سادسا

 نيسان/ أبريلجلس فيدورة الم إلى اًم الصندوق طلب سيقد، المقترحة اإلصالحاتىالموافقة علما تمت  إذا -30

 ما بين دورتيالفاصلة  للفترة المقبلة إجراء انقضاء المدةبموجب المبلغ المطلوب بالسماح بتقديم  2010

 . فصاعدا2010ًأيار /مايو 1من اعتباراً تنفيذ هذا اإلجراء المجلس التنفيذي، وسيبدأ ب

يتضمن تقرير كما سيعرض  ، بهمن العمل بعد عام كامل اإلجراء هذا استعراض تجربة تنفيذيجرى وس -31

وفيما . 2011 أيلول/سبتمبرفي  المجلس التنفيذي على دورة ، إن وجدت،بشأن التعديالت عليهتوصيات 

 بين برامج الفرص االستراتيجية القطرية والمشروعات، أقرت إدارة الصندوق بأن طيخص زيادة الرب

  .لطابع االستراتيجي للمجلسهذا البند ينبغي معالجته في موعد الحق ليتسنى تعزيز ا
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   والموافقة عليهاالمشروعات والبرامجتصميم في إجراءات مجالس اإلدارة مقارنة مشاركة لجدول 

  األمريكية للبلدان التنمية مصرف مصرف التنمية األفريقي مصرف التنمية اآلسيوي البنك الدولي الصندوق المنظمة

مشاركة أعضاء مجالس 
 يماإلدارة أثناء التصم

 ال ال ال بجزئياً  أنعم 

إجراءات الموافقة في 
 مجالس اإلدارة

جميع . اإلجراءات العادية

تناقش ويوافَق المشروعات 

عليها خالل دورات 

المجلس التنفيذي الثالث، 

الحجم، عن بصرف النظر 

نوع القرض، والتعقيد، 

 .وغير ذلك

في المائة من  10التي تزيد تكلفتها عن المشروعات . اإلجراءات العادية

ضمن مخصصات اإلقراض المعتمدة لفترة الثالث البرنامج القطري 

 في المائة من برنامج اإلقراض للسنة 30 أو التي تزيد عن سنوات

 .تناقش ويوافَق عليها خالل اجتماع من اجتماعات المجلسالجارية 

يدرج المشروع المعني على جدول أعمال المجلس، . اإلجراءات المبسطة

تبر أنه حصل على الموافقة دون مناقشة مسبقة، ما لم يطلب أحد ويع

ويطبق ذلك على عمليات القروض والمنح .  التنفيذيين مناقشتهءالمدرا

، مثل اإلفراج عن الدفعات غير المؤهلة لتطبق عليها اإلجراءات العادية

ا في إطار العمليات القائمة على السياسات أو قروض المتابعة البرامجية، م

لم تطرأ تغييرات برامجية كبيرة على البرنامج وإذا كان األداء القطري 

 . مرضياً وللمشروعات التكميلية

ال تُدرج العملية المعنية على جدول أعمال المجلس، . إجراء انقضاء المدة

. وتعمم على المدراء التنفيذيين للموافقة عليها على أساس انقضاء المدة

 الموافقة ما لم يكن هناك اعتراض من أحدهم وتُعتبر أنها حصلت على

 . عليها في غضون فترة محددة

فوض المجلس التنفيذي إلى اإلدارة العليا . التفويض إلى اإلدارة العليا

 5سلطةَ الموافقة على قروض التعلم واالبتكار التي تصل قيمتها إلى 
طرية؛ ماليين دوالر أمريكي، إذا كانت ضمن استراتيجية المساعدة الق

 . وبرنامج القروض القابلة للتكيف

التي المشروعات . اإلجراءات العادية

 مليون دوالر 200تزيد تكلفتها عن 

 50أمريكي لقروض القطاع العام و 

مليون دوالر أمريكي لقروض القطاع 

تناقش ويوافَق عليها خالل الخاص 

 .اجتماع من اجتماعات المجلس

ع يدرج المشرو. اإلجراءات المبسطة

المعني على جدول أعمال المجلس، 

ويعتبر أنه حصل على الموافقة دون 

 ءمناقشة مسبقة، ما لم يطلب أحد المدرا

ويطبق ذلك على . التنفيذيين مناقشته

عمليات القروض والمنح غير المؤهلة 

  .لتطبق عليها اإلجراءات العادية

 ال تُدرج العملية ج.إجراء انقضاء المدة

 أعمال المجلس، المعنية على جدول

وتعمم على المدراء التنفيذيين للموافقة 

وتُعتبر . عليها على أساس انقضاء المدة

أنها حصلت على الموافقة ما لم يكن 

هناك اعتراض من أحدهم عليها في 

 . غضون فترة محددة

. اإلجراءات العادية

التي تزيد المشروعات 

 مليون 15تكلفتها عن حد 

تتسم  التي أودوالر أمريكي 

تناقش ويوافَق بطابع معقد 

عليها خالل اجتماع من 

 .اجتماعات المجلس

ال تُدرج . إجراء انقضاء المدة

العملية المعنية على جدول 

أعمال المجلس، وتعمم على 

المدراء التنفيذيين للموافقة 

عليها على أساس انقضاء 

وتُعتبر أنها حصلت . المدة

على الموافقة إذا لم يكن هناك 

اض من أحدهم عليها في اعتر

ويطبق . غضون فترة محددة

اإلجراء على المشروعات 

 15 تقل تكلفتها عن التي

مليون دوالر أمريكي أو التي 

 .ال تتسم بطابع معقد

جميع القروض االستثمارية التي تتراوح تكلفتها بين . اإلجراءات العادية

ض  مليون دوالر أمريكي لقرو100 مليون دوالر أمريكي و 25

القطاع الخاص تناقش ويوافَق عليها خالل اجتماع من اجتماعات مجلس 

 .اإلدارة

 تُدرج العملية المعنية على جدول أعمال المجلس، د.اإلجراءات المبسطة

وتُعتبر أنها حصلت على الموافقة دون مناقشة مسبقة، ما لم يطلب أحد 

قروض والمنح ويطبق ذلك على عمليات ال.  التنفيذيين مناقشتهاءالمدرا

  . غير المؤهلة لتطبق عليها اإلجراءات العادية

ال تُدرج العملية المعنية على جدول أعمال . إجراء انقضاء المدة

المجلس، وتعمم على المدراء التنفيذيين للموافقة عليها على أساس 

وتُعتبر أنها حصلت على الموافقة إذا لم يكن هناك . انقضاء المدة

ويطبق اإلجراء . عليها في غضون فترة محددةاعتراض من أحدهم 

على قرض المساعدة التقنية المقدمة على أساس عدم السداد؛ وعلى 

 . ماليين دوالر أمريكي10قروض االبتكار التي تقل عن حد 

فوض المجلس التنفيذي اإلدارة العليا سلطةَ . التفويض إلى اإلدارة العليا

الطارئة إلعادة اإلعمار  لمساعدةالموافقة على قروض في إطار مرفق ا

في أعقاب الكوارث الطبيعية ولبعض قروض التعاون التقني المقدمة 

 .على أساس عدم السداد

 مراحل مبكرة ياعل بين أعضاء المجلس التنفيذي ف االستراتيجية القطرية والمشروعات قيد التصميم بغية تيسير التفبشأن االجتماعات القطرية التي تعقد من أجل برامج الفرص) من خالل موقع اإلنترنت، ووثائق أنشطة المشروعات المزمعة( يقدم الصندوق بصورة دورية معلومات أ

  .من عملية التصميم
  .يقدم البنك الدولي إلى مجلسه وثائق في وقت مبكر بشأن البيئة وإعادة التوطين، وغير ذلك من المواد المتعلقة بالضماناتب 
  ".اإلجراءات المستعجلة"ف التنمية اآلسيوي باسم يعرف ذلك في مصرج 
  ".اإلجراءات المبسطة"باسم  األمريكية للبلدان التنمية مصرفيعرف ذلك في د 




