مشاورات صندوق النقد الدولي

التشاور العام حول "المرشد لعالقات خبراء الصندوق بمنظمات المجتمع المدني"
تاريخ آخر تحديث 41 :يونيو 3142

يرغب صندوق النقد الدولي في الحصول على تعليقاتكم حول المرشد لعالقات خبراء الصندوق بمنظمات المجتمع المدني.
وسوف تستنمر العملية التشاورية اإللكترونية مفتوحة لمدة شهرين .وبالتالي فإننا نرحب بتلقي آرائكم عبر البريد اإللكتروني
على العنوان التالي  IMFconsultation@imf.orgفي موعد غايته يوم الجمعة  41أغسطس .3142

خلفية
تم إعداد النسخة الحالية من المرشد لعالقات خبراء الصندوق بمنظمات المجتمع المدني في عام  3112بهدف تقديم
اإلرشادات لخبراء الصندوق حول كيفية التعاون بفعالية مع منظمات المجتمع المدني .وتجري حاليا مراجعة هذا "المرشد"
ليعكس الدور المتطور للصندوق وطبيعة تعاونه مع منظمات المجتمع المدني على مدى السنوات العشرة الماضية.
وانطالقا من هذا الهدف ،تعاقد الصندوق مع االستشارية المستقلة الدكتورة "بسمة مؤمني" لتقييم كيفية تحسين المرشد،

ستعرض مطبوعات إرشادية مماثلة من إعداد مؤسسات شبيهة أخرى وتحديد أفضل الممارسات في هذا الخصوص،
وا ا
ومساعدتنا في إعداد نسخة جديدة من هذا "المرشد" .وسوف تزودنا االستشارية أيضا بتوصياتها حول كيفية إدارة التشاور
العام حول قضايا السياسات في مرحلة مبكرة من هذه العملية.
ونظ ار ألن آراء منظمات المجتمع المدني تمثل عنص ار حيويا في هذه المراجعة لهذا "المرشد" ،ينشئ الصندوق هذا المنتدى
اإللكتروني لجميع األطراف المعنية (مثل منظمات المجتمع المدني ،والدوائر األكاديمية ،ومستودعات الفكر ،وغيرها)
إلبداء تعليقاتها .وباإلضافة إلى ذلك ،تجري الدكتورة "مؤمني" مسحا استقصائيا لجميع الراغبين في تقديم مزيد من اآلراء
التقييمية .وللمشاركة في هذا المسح اضغط هذا الرابط.

عملية التشاور

3
موجز لها على هذه الصفحة بعد
ا
سوف يتلقى "فريق شؤون المجتمع المدني في الصندوق" جميع التعليقات المقدمة وينشر
الموعد النهائي لتلقي التعليقات .ويجوز لمقدمي التعليقات طلب المحافظة على خصوصية تعليقاتهم وعدم نشرها .ويمكن
لجميع األطراف المعنية إبداء آرائها عبر القنوات التالية:


البريد اإللكترونيIMFconsultation@imf.org :



الفاكس+4 313 132 1331 :

ولدى تقديم التعليقات عبر الفاكس أو البريد اإللكتروني ،يرجى مراعاة موافاتنا بالمعلومات التالية حتى يمكن تسجيل

التعليقات :اسم الراسل ،والمنظمة التابع لها ،والعنوان ،والبلد ،ورقم الهاتف ،وعنوان البريد اإللكتروني.

ويرجى تقديم تعليقاتكم في موعد أقصاه منتصف الليل (بتوقيت واشنطن العاصمة) من يوم الجمعة  16أغسطس .3112

الخطوات التالية بعد عملية التشاور
لدى استكمال هذه الجولة األولى من التشاور ومراجعة نتائج المسح ،ستقوم الدكتورة مؤمني بإعداد مسودة "المرشد" الجديد
وعرضها على أعضاء المجتمع المدني أثناء اجتماعات الصندوق السنوية لعام  3142والمقرر عقدها في شهر أكتوبر
المقبل في واشنطن العاصمة .ويعتزم الصندوق تقديم النسخة النهائية من المرشد الجديد إلى مجلسه التنفيذي لإلحاطة في

أواخر عام  3142ونشرها بعد ذلك بفترة قصيرة.

