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  ة من المجلس التنفيذي والمتعلقة بوثائق الهيئات الرئاسيةالتدابير المطلوب

  الموافقة

تتعلق الوثائق المعروضة على المجلس التنفيذي للموافقة ببنود تتطلب من المجلس التنفيذي اتخاذ قرار  -1

وبعد مناقشة هذه الوثائق خالل . بشأنها وذلك وفقا التفاقية إنشاء الصندوق أو قرار مجلس المحافظين

المجلس التنفيذي للموافقة على القرارات أو التوصيات التي يدعى  ،ة ذات الصلة كما هو مالئمالدور

 :تضمنتتحتويها هذه الوثائق والتي 

 )4 و3الفقرتان  ،5النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، المادة (جداول أعمال المجلس التنفيذي  •

 أو استراتيجية الصندوق ،المنح في الصندوقتمويل لالسياسات واالستراتيجيات مثل السياسة المعدلة  •

 ،GC 32/L.5تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثامن لموارد الصندوق، (بشأن تغير المناخ 

 )الثانيالملحق 

 )ج()2( البند ،7 المادة ،اتفاقية إنشاء الصندوق(اقتراحات المشروعات والبرامج التي يمولها الصندوق  •

الالئحة (ة السنوية للصندوق ي الحقا على مجلس المحافظين مثل الميزانية اإلدارالوثائق التي ستعرض •

  )1 الفقرة 6 المادة ،المالية للصندوق

  االستعراض

 وإنما تعرض على ،اتخاذ قرار بشأنهالالستعراض ال تتطلب الوثائق التي تعرض على المجلس التنفيذي  -2

ق أو تبادل وجهات النظر بين اإلدارة وممثلي الدول  أو للمناقشة والتعلي،المجلس كمعلومات ارتجاعية

تتطلب من المجلس التنفيذي أن يحيط علما بمحتويات الوثيقة ومثل هذه الوثائق قد . األعضاء في المجلس

 .الواردة فيهاالتوصيات وأن يصادق على 

 :أمثلة الوثائق المعروضة على المجلس التنفيذي لالستعراض ما يليومن  -3

  إجراء استعراض وثائق الفرص االستراتيجية القطرية (االستراتيجية القطرية برامج الفرص  •

]EB 2002/77/R.12 [ 4 الفقرة ،ثالثاالقسم( 

سياسة التقييم في الصندوق (نتائج وأثر عمليات الصندوق عن التقييمات المؤسسية والتقرير السنوي  •

]EB 2003/78/R.17/Rev.1([ 

سياسة التقييم في الصندوق (ذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفي •

]EB 2003/78/R.17/Rev.1([ 

  خطة عمل الصندوق لتحسين فعاليته اإلنمائية (تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق  •

]EB 2005/86/R.2/Rev.2([ 
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  العلم

المجلس  الدول األعضاء في تسعى الوثائق التي تعرض على المجلس التنفيذي للعلم لضمان إبقاء ممثلي -4

وال تتم مناقشة البنود المعروضة في . على آخر ما استجد بشأن بعض القضايا ذات الصلةعلى اطالع 

اعتبرت إذا  أو ،المجلسممثل لدولة عضو في طلب محدد من حال ورود دورات المجلس للعلم إال في 

 تعرض الوثائق التالية على المجلس ،بين عدة وثائق أخرىومن . اإلدارة أن مثل هذه المناقشة ضرورية

 :التنفيذي للعلم

انقضاء إجراء أنشطة المشروعات المزمعة بما في ذلك األنشطة المقترحة والموافق عليها بموجب  •

  )EB 2010/99/R.29(المدة 

مجلس التقارير المرحلية التي ال تتطلب موافقة المجلس التنفيذي عليها لعرضها الحقا على  •

سياسة إدارة ( مثل التقرير السنوي عن أنشطة إدارة المخاطر المؤسسية في الصندوق ،المحافظين

وغيرها من التقارير المختلفة ]) 19، الفقرة EB 2010/99/R.4[المخاطر المؤسسية في الصندوق 

  .عن وضع بعض المسائل المالية

 ،مجلس التنفيذي عليه ألغراض بنود الميزانيةيتطلب موافقة الباستثناء ما قد قضايا الموارد البشرية  •

  لبرنامج الطوعي لإلنهاء المبكر للخدمة في الصندوق لكما كان الحال عليه بالنسبة 

)EB 2008/95/R.4(  

  التأكيد

، أعلم المجلس التنفيذي بإدراج كل من 2010نيسان /في أبريلالتي عقدت في دورته التاسعة والتسعين  -5

لجنة مراجعة الحسابات وكانت  .اإلشراف في الصندوق وخطة عمله للنظر فيهماميثاق مكتب المراجعة و

 إال .قد نظرت سابقا في هاتين الوثيقتين ومن بعدها عرضتا على المجلس التنفيذي لالستعراض والتأكيد

يس أن الالئحة المالية للصندوق تتطلب تقديرا تأكيديا على مالئمة نظام المراجعة الداخلية الذي يضعه رئ

  .1التمييز للتأكيد على دور المجلس التنفيذي في هذا المجالمثل هذا ومن هنا جاء إدخال  ،الصندوق

  

  

 

                                                      
 خالل هذه الدورة، أشار رئيس الصندوق إلى أن مثل هذا التأآيد يعني أن المجلس راض على اتساق الترتيبات التي وضعها رئيس  1

  .ع الالئحة المالية للصندوق التي تبناها مجلس المحافظينالصندوق ألغراض المراجعة الداخلية والضوابط م


