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  عناصر مختارة من التقاریر المقدمة من الصندوق إلى المجلس التنفیذي تبسیط

تقاریره التي یرفعها إلى المجلس حرصًا على ترشید لتبسیطدعا المجلس التنفیذي الصندوق إلى اقتراح نهج - 1

العمل الواقع علیه وتقلیص عدد الوثائق المنفصلة التي تعرض علیه للنظر فیها استجابة لطلباته ءعب

عراض ــــاست"دوق إلىــع لموارد الصنــة بالتجدید التاســاورات الخاصــویدعو أیضا تقریر هیئة المشالسابقة.

  ".للهیئات الرئاسیةوتعزیز اآللیات ألغراض اإلبالغ عن النتائج

ستجابة لهذه الدعوة، افترض الصندوق أن المجلس التنفیذي ال یسعى إلى الحصول على معلومات أقل أو وا- 2

  تضییق نطاق موافقاته، وٕانما یرغب في تبسیط وتعزیز طریقة عرض المواد التي تقدم إلیه. إلى 

وخلص إلى أنه یمكن وتناول الصندوق ثمانیة تقاریر منفصلة (استبعدت منها تقاریر مكتب التقییم المستقل) - 3

من خالل توحید المعلومات وتالفي ازدواجیتها تقدیم نفس المعلومات وأداء نفس المهام المتعلقة بإصدار 

هي تقریر رئیس الصندوق عن وضع تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر و الموافقات باستخدام ثالثة تقاریر، 

اإلداریة والمیزانیتان عمل الصندوق المستند إلى النتائج اإلدارة، وتقریر الفعالیة اإلنمائیة للصندوق، وبرنامج

  .ومیزانیتهالمستند إلى النتائج وبرنامج عمل مكتب التقییم المستقل في الصندوق للصندوق والرأسمالیة 

المجلس التنفیذي لكل منها (االستعراض أو العلم أو تناولریر الثمانیة، وحالة االتق1ویحدد الجدول - 4

والتوحید.التبسیطیقترح الطریقة التي یمكن بها تحقیق الموافقة)، و 
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  عناصر مختارة من التقاریر المقدمة من الصندوق إلى المجلس التنفیذي تبسیط: 1الجدول 

  

  

  

الحالیةالتقاریر السنویة 
اإلجراء المتخذ من 
المجلس التنفیذي

المتخذاإلجراء

تقریر رئیس الصندوق عن وضع تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر اإلدارة (دورات المجلس التنفیذي المنعقدة في -1
سبتمبر/أیلول).

اإلبقاء علیھ كتقریر منفصل.لالستعراض

المتعلق باستعراض الحافظة، وینشر على الموقع التقریر التولیفياإلبقاء علیھ كتقریر منفصل، على أن تحذف منھ عناصر لالستعراض).كانون األولالمنعقدة في دیسمبر/التنفیذي عن الفعالیة اإلنمائیة للصندوق (دورات المجلس التقریر السنوي-2
).4و3الشبكي. وتضاف عناصر أخرى (انظر البندین 

).2(انظر البند للصندوق ضمن تقریر الفعالیة اإلنمائیة لالستعراضتلغى كبند منفصل، وتدرج لالستعراضسیاسة الصندوق بشأن المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة (دورات المجلس التنفیذي المنعقدة في أبریل/نیسان).-3

الصندوق (دورات المجلس التنفیذي المنعقدة في التقریر السنوي عن ضمان الجودة في مشروعات وبرامج -4
دیسمبر/كانون األول).

).2(انظر البند للصندوق ضمن تقریر الفعالیة اإلنمائیة للعلمیُلغى كبند منفصل، ویدرج للعلم

التقریر المرحلي عن تنفیذ نظام تخصیص الموارد على أساس األداء (دورات المجلس التنفیذي المنعقدة في -5
دیسمبر/كانون األول).

برنامج العمل والمیزانیة.ضمن للعلمیلغى كبند منفصل، ویدرج للعلم

التقریر المرحلي عن مشاركة الصندوق في مبادرة دیون البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون (دورات المجلس التنفیذي -6
المنعقدة في دیسمبر/كانون األول).

.برنامج العمل والمیزانیةضمن للموافقةیلغى كبند منفصل، ویدرج للموافقة

ضمن الخطة المتوسطة األجل.للعلمتلغى كبند منفصل، وتدرج للعلمخطة العمل االستراتیجیة المؤسسیة للمنح العالمیة واإلقلیمیة (دورات المجلس التنفیذي المنعقدة في أبریل/نیسان).-7

إدارة المخاطر المؤسسیة في الصندوق (دورات المجلس التنفیذي المنعقدة في وضع تقریر رئیس الصندوق عن -8
أبریل/نیسان).

لغى كبند منفصل، وتتاح المعلومات الحاسمة في التقاریر المالیة وتقاریر الفعالیة اإلنمائیة.یللعلم


