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 هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق تقريرمسودة 

 

 ضميمة
 

اهتمام السادة أعضاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق إلى الملحق الرابع المعدل  نلفت
مسودة تقرير هيئة المشاورات المرفق بقضايا التسيير: االختصاصات( ل المخصصةمجموعة العمل  –)مسودة 

على النحو  تاإلضافات والتعديال عكسي ذي، وال(IFAD10/3/R.6)الصندوق  الخاصة بالتجديد العاشر لموارد
 التالي:

 

 ما اتفق عليه منسقو القوائم الثالث: باللون األخضر
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 الملحق الرابع

 مسودة

 في الصندوق اختصاصات مجموعة العمل المعنية بقضايا التسيير مسودة
 االختصاصاتقضايا التسيير: ل المخصصةمجموعة العمل 

 
 مجموعة العمل المعنية بقضايا التسيير

 الخلفية

في نتائج التقييم المؤسسي لتجديدات موارد الصندوق في دورته الحادية  في الصندوقالمجلس التنفيذي  نظر -0
 ،التسيير في الصندوق ية. وخالل المناقشات المتعلقة بهيكل4102عشرة بعد المائة في أبريل/نيسان 

 اتوبمشاركة وتمثيل الدول األعضاء في الصندوق في عمليات التسيير وهيئات المشاورات الخاصة بتجديد
تم االتفاق على أنه سيكون من المناسب إعادة النظر في نظام القوائم، ال سيما فيما يتعلق بالتمثيل  الموارد،

تجديد كمسألة يتعين الللصندوق. وأشير أيضا إلى طول دورات  الرئاسيةالفعال للدول األعضاء في الهيئات 
 استعراضها.

دوق أيضا في التقييم المؤسسي لتجديدات ونظرت هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصن -4
وأعرب المجلس التنفيذي وأعضاء هيئة ، 4102موارد الصندوق في دورتها الثانية في يونيو/حزيران 

من األعضاء بين هيئات التشاور لمعالجة قضايا  مجموعة عمللمقترح إنشاء  الكبير همالمشاورات عن دعم
 التسيير.

في الدورة الثانية من هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق أن تعد اإلدارة مسودة  واتفق -3
، وأن تناقش االختصاصات في الدورة الثالثة لهيئة المشاورات في مجموعة العملاختصاصات 

 : التركيبةتشغيل و مسودة االختصاصات التالية، وأساليب ال حأكتوبر/تشرين األول. وعلى هذا األساس، تقتر 

 إنشاء مجموعة العمل ومسؤولياتها  االختصاصات
للعمل بين هيئات المشاورات للنظر في قضايا التسيير. وعلى وجه الخصوص،  مجموعة عملسيتم إنشاء  -2

 بما يلي:  مجموعة العملقوم تس

لتجديدات موارد الصندوق، استعراض وتقييم التوصيات المتعلقة بالتسيير الناشئة عن التقييم المؤسسي  )أ(
 ضستستعر كما ، مته وأهميتهءال سيما فيما يتعلق بهيكل نظام القوائم في الصندوق ومدى مال

التبعات واألثر المحتمل على جميع الهيئات الرئاسية في الصندوق ألي تغيير يطرأ م تقي  و المجموعة 
 ؛لدول األعضاءاعالوة على تمثيل  على نظام القوائم

الموارد وطول دورات تجديد  اتتجديدب الخاصة مشاوراتال اتوتمثيل هيئ تركيبةاستعراض وتقييم  )ب(
 الموارد في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق وما بعده؛ 
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مجلس المحافظين،  على المجلس التنفيذي لعرضها فيهامقترحات بشأن )أ( و)ب( أعاله لينظر  تقديم )ج(
 حسب االقتضاء. 

أيضا الممارسات الحالية في المؤسسات المالية الدولية  مجموعة العملستعرض توعند القيام بذلك، يمكن أن  -5
جراءات  يةبهيكل فيما يتعلق معنيينخبراء  تتشاور معوأن األخرى   تجديد الموارد.وتركيبة التسيير، وا 

 تركيبة مجموعة العمل 

 حدد فيما بعد[ت]

 تسعة أعضاء على النحو التالي:سوف تتألف مجموعة العمل من  -6

 ألف: أربعة أعضاء القائمة

 باء: عضوان القائمة

 جيم: ثالثة أعضاء القائمة

ويجوز للدول األعضاء في الصندوق التي هي ليست عضوة في مجموعة العمل أيضا المشاركة في  -7
  .عطائها الحق بالكالمإمع  االجتماعات بصفة مراقب

اركة في مجموعة العمل، عندئذ ترشح القائمة التي ينتمي إليها هذا وفي حال انسحب عضو ما من المش -8
 العضو شخصا آخر يحل محله من نفس القائمة وتعلم سكرتير الصندوق باسم العضو الجديد.

 اتخاذ القرارات

 .تتخذ المجموعة قراراتها على أساس االتفاق الكامل في اآلراء -9

 طريقة التشغيل واإلطار الزمني 

ستنظر هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق في مسودة المقترحات في دورتها الثالثة  -01
وبعد مصادقة هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد  .4102المعقودة في أكتوبر/تشرين األول 

ستقدمه إلى مجلس  ذياورات الالصندوق عليه، سيتم إدراج هذا المقترح في التقرير النهائي لهيئة المش
القوائم إلى سكرتير الصندوق  منسقوللموافقة عليه. ويجب أن يقدم  4105المحافظين في فبراير/شباط 

من قوائمهم قبل دورة ديسمبر/كانون األول لهيئة المشاورات الخاصة  مجموعة العملترشيحات ألعضاء 
في التقرير النهائي لهيئة المشاورات. ثم سيوافق  بالتجديد العاشر لموارد الصندوق، حتى يمكن إدراجهم

مجموعة  عقدتبين هيئات المشاورات. وس مجموعة العمل تركيبةمجلس المحافظين على اختصاصات و 
من القائمة جيم ونائبين للرئيس  لها رئيسابصفة شخصية نتخب خالله تاألول، والذي س ااجتماعه العمل

بما في ذلك  ،الدعم لمجموعة العمل إدارة الصندوقوستوفر  .القائمة ألف والثاني من القائمة باء منأحدهما 
  ما يتعلق بالترجمة التحريرية والترجمة الفورية.
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تقريرا عن نتائج وسترفع ، المجلس التنفيذي بانتظام عن التقدم المحرز، ا، بعد إنشائهمجموعة العمل غستبل  و  -00
الدورة  على لعرضه 4106المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول  إلىمداوالتها وأية توصيات بشأنها 

بهدف اعتماد و  للموافقة عليه 4107 4106لمجلس المحافظين في فبراير/شباط  األربعين التاسعة والثالثين
وبعد تبني مجلس المحافظين لهذه القرارات، ستدخل أية تعديالت على نظام  .القرارات التي قد تكون مناسبة

 القوائم حيز النفاذ وتغدو نافذة المفعول بعد فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق. 


