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جراءات نشر وثائق المجلس التنفيذي والتحليل المتعلق بها  قواعد وا 

 مقدمة –أوال 
 

خالل الدورة العاشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي، عبر ممثل السويد عن قلق بالده من تأخر نشر الوثائق  -1
مكتب سكرتير  يعدالمعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها. وبهذا الخصوص فقد تم االتفاق على أن 

 تضم المعلومات التالية: و المجلس  تعرض علىالصندوق مذكرة 

  وثائق المجلس التنفيذي، بما ف: ذلك إمكانية طلب أعضاء المجلس تأخير المناقشات قواعد نشر
 استنادا إلى تأخير عرض الوثائق؛

 اإلحصاءات ذات الصلة بتوزيع الوثائق على مدى السنتين الماضيتين؛ 
 هذا الوضع، بما ف: ذلك  لمعالجةالوثائق مع بعض الحلول الممكنة  نشرر يتحليل أسباب تأخ

 ض التسلسل الزمن: الجتماعات الهيئات الفرعية والوثائق الت: قد تنجم عنها.استعرا

 استجابة لذلك الطلب. الحالية الوثيقة تم إعداد -2

 القواعد الناظمة لنشر وثائق المجلس التنفيذي –ثانيا 
ف: النظام الداخل: للنظر فيها المجلس التنفيذي بدورات ترد جميع القواعد المتعلقة بنشر الوثائق الخاصة  -3

المعاد ( http://www.ifad.org/pub/basic/eb/e/!06exboa.pdfعلى الرابط ) لمجلس التنفيذي الموجودل
 .ذكرها أدناه

 اإلشعار بعقد الدورات 4المادة "

 انعقادهاالدورة ومكان  نعقادايشعر الرئيس كل عضو من أعضاء المجلس وكل مناوب بتاريخ   - 0
 والمدة الت: قد تستغرقها وذلك قبل بدايتها بثالثين يوما على األقل، إال ف: الحاالت الخاصة.

… 

 جدول األعمال 5المادة 

يعد الرئيس، جدول األعمال المقترح لكل دورة من دورات المجلس متضمنا جميع البنود الت:   - 0
 تتطلب دراسة المجلس أثناء الدورة.

يبلغ الرئيس جدول األعمال المقترح الى جميع األعضاء والمناوبين. ويرسل جدول األعمال   - 4
 .2المقترح ف: العادة مع االشعار المشار اليه ف: المادة 

للرئيس ولكل عضو وكل مناوب أن يدرج ف: جدول األعمال أي موضوع لم يشمله جدول   - 3
 األعمال المقترح، ليقره المجلس قبل بداية الدورة بسبعة أيام على األقل.

أو الحذف أو التأجيل أو  باإلضافةالدورة، أن ينقح ف: جدول األعمال  انعقادللمجلس، خالل   - 2
 التعديل.

http://www.ifad.org/pub/basic/eb/e/!06exboa.pdf
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 توزيع الوثائق 6المادة 

توزع الوثائق المتصلة بأي اقتراح يقوم المجلس بدراسته ف: أسرع وقت، على األعضاء والمناوبين قبل 
  .0عقد االجتماع المخصص لدراسة هذا االقتراح بثالثين يوما على األقل

أكد رئيس الصندوق  0984أبريل/نيسان  4ف: الدورة الخامسة عشرة للمجلس التنفيذي المعقودة ف:  0
 للمجلس أنه سيتم مراعاة ما يل::

")أ( سوف ترسل الوثائق خالل فترة تسبق بداية كل دورة من دورات المجلس التنفيذي بما يتراوح 
بين ستة أسابيع وأربعة أسابيع. إال أن الدفعة األخيرة من الوثائق المرسلة قبل بداية الدورة بأربعة 

 قريرين من تقارير الرئيس بشأن المشروعات.أسابيع لن تتضمن أكثر من ت

)ب( لن يجري تجاوز حد األسابيع األربعة فيما يخص الوثائق المقدمة الى المجلس التنفيذي ف: 
دورة ما ليتخذ بشأنها إجراء تقتضيه. إال أنه يجوز، عند االقتضاء، أن تقدم بعد ذلك معلومات 

قرارات بشأنها، أو معلومات إضافية تتعلق المجلس ل اتخاذتتعلق بالمسائل الت: ال تقتض: 
  بالمشروعات."

 جلساتالمحاضر  21المادة 

 يرتب الرئيس أمر إعداد مسودة محاضر لجلسات المجلس.  -0

تسجل قرارات المجلس ف: مسودة محاضر الجلسات ويوزعها الرئيس على كل عضو من   - 4
األعضاء وكل مناوب بأسرع وقت ممكن عقب الجلسة محددا مهلة إلجراء التصويبات المطلوبة، فإذا 

عتبرت محاضر الجلسات معتمدة من المجلس. وف: حالة اعتراض خالل تلك المهلة الم يصله 
ب خالل المهلة المحددة يعرض الرئيس مسودة محاضر الجلسات مع التصويبات وصول طلب التصوي

 . 4المطلوبة على المجلس للحصول على موافقته ف: الجلسة التالية أو باتباع وسيلة أخرى مناسبة

… 
من الرئيس أن  0999يونيو/حزيران  48طلب المجلس التنفيذي ف: دورته السادسة المعقودة ف:  2

ختتام كل دورة ايرسل محاضر جلسات دورات المجلس التنفيذي المقبلة ف: غضون شهر واحد من 
جراء أي تصحيحيات قد تكون مطلوبة ف: والسماح بفترة مدتها شهر ونصف منذ تلق: المحاضر إل

 هذه المحاضر.

 باختصار: و  -4

 الستعراض أو االمعروض للموافقة أو  يجب نشر الوثائق الت: تتطلب إجراء ما من المجلس، أي تلك
 التأكيد بين ستة إلى أربعة أسابيع قبل انعقاد أي دورة من دورات المجلس؛

 مقترحات مشروع أو برنامج على المجلس للعلم، وأية معلومات إضافية تتعلق ب ةأما الوثائق المعروض
 عرضهايمكن فضمائم مقترحات المشروعات والبرامج الناجمة عن المفاوضات مع الحكومات( ما )أي 

 ى؛أقص ة كحدفترة األربعة أسابيع الموضوعما يتعدى بعلى ممثل: الدول األعضاء ف: المجلس 
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  أما بالنسبة لمحاضر جلسات دورات المجلس التنفيذي، فيجب أن تعرض بعد شهر من اختتام أعمال
 ذات الصلة. سلدورة المج

لغات من النظام الداخل: للمجلس التنفيذي، فإن  49وبما يتفق مع المادة  جدير بالمالحظة أنهومن ال أخيرا، -5
نجليزية، والفرنسية، واإلسبانية" ولكونها كذلك يجب أن يتم عرض الوثائق باللغات المجلس ه:، "العربية، واال

 ى الموضوعة.الرسمية األربع للمجلس ف: غضون الحدود القصو 

ومع أن النظام الداخل: للمجلس لم يشر بصورة مخصوصة إلى تأخر عرض الوثائق كأساس يمكن أن  -6
فإن إمكانية تنقيح أو حذف أو تأجيل أو تعديل يستند إليه أعضاء المجلس لطلب تأخير مناقشة بند محدد، 

 .2-5غطاة بالمادة البنود الواردة على جدول األعمال خالل دورة المجلس التنفيذي نفسها م

 اإلحصائيات الخاصة بتوزيع الوثائق –ثالثا 
ذي. ومن يوثيقة ك: ينظر فيها المجلس التنف 510، تم نشر ما مجموعه 4103-4104خالل فترة السنتين  -7

منها كانت معروضة لعلم  069ووثيقة منها إجراء ما من قبل المجلس،  332 تضمن هذه الوثائق تطلب
المجلس و/أو تضمنت معلومات إضافية تتعلق بمقترحات البرامج/المشروعات. وخالل هذه الفترة، تم نشر 

 .اعلى المجلس التنفيذي ف: الموعد المحدد له ةبالمائة من الوثائق المعروض 81حوال: 

مكتب الصندوق بصورة مباشرة باستالم  نشر الوثائق ف: الوقت المحدد لها على الهيئات الرئاسية ف: ويتعلق -8
لوثائق ف: الوقت المحدد لها لمعالجتها اللغوية، وبالتال: لنشرها. وبهذا الصدد، وعلى مدة لسكرتير الصندوق 

تظهر اإلحصائيات ذات الصلة باستالم وثائق الهيئات الرئاسية )مجلس المحافظين،  4103-4104السنتين 
من الوثائق  61و 51ما بين ل إلى استالم مكتب سكرتير الصندوقالمجلس التنفيذي، الهيئات التابعة لهما( 

لمائة منها با 81 تم نشر، ف: حين بما يتفق مع المواعيد القصوى الموضوعة لها ألغراض المعالجة اللغوية
 ف: الوقت الموضوع لها.

أدناه عرض وثائق المجلس التنفيذي ف: الوقت المحدد لها بما يتفق مع القواعد  0والشكل  0ويظهر الجدول  -9
 .4103-4104واإلجراءات الموضوعة للفترة 

 1الجدول 
 2102-2102وثائق المجلس التنفيذي  نشر

 4103 4104  العام
 429 452   إجمالي عدد الوثائق

 098 414  عدد الوثائق المعروضة في الوقت المحدد لها

تم عرضها بين أربعة إلى ستة أسابيع قبل انعقاد  الوثائق المعروضة للموافقة/لالستعراض/للتأكيدعدد 
 دورة المجلس ذات الصلة

56 53 

مع تم عرضها بما يتجاوز قاعدة األربعة أسابيع، 
المحدد  "الوقت"ضمن اعتبارها 

أ
 

01 02 

 29 54 عرضت بما يتعدى قاعدة األربعة أسابيع

معروضة للعلمالوثائق ال
ب

  91 99 

 52 26  ةالوثائق المعروضة للموافقة بموجب إجراء انقضاء المد

نفسها من عرض وثائقها ف: الوقت الوثائق الناجمة عن اجتماعات الهيئات الفرعية للمجلس التنفيذي، والت: يمنع قرب موعد انعقادها من انعقاد دورات المجلس  أ
 المحدد ضمن قاعدة األربعة أسابيع.

 بما ف: ذلك المعلومات اإلضافية ذات الصلة بالمقترحات ذات الصلة بالمشروعات/البرامج. ب
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 1الشكل 
 2102-2102توزيع وثائق المجلس التنفيذي 

 
 

ف: للوثائق أدناه اإلحصائيات ذات الصلة باستالم مكتب سكرتير الصندوق  4والشكل  4ويعرض الجدول  -11
الموعد المحدد لها مقارنة بعرضها ف: الوقت المحدد لها. وال  بد من المالحظة بأن هذا التحليل يتضمن 
الوثائق المعروضة على جميع اجتماعات الهيئات الرئاسية ف: الصندوق )المجلس التنفيذي، مجلس 

 ن، لجنة مراجعة الحسابات، ولجنة التقييم ..إلخ(.المحافظي

 
  2الجدول 

  1122-2102، نشرهاو  الهيئات الرئاسية إلحصائيات الخاصة بإرسال وثائقا

 صللفالسنة/ا

النسبة المئوية من الوثائق 
الت: أرسلت إلى مكتب 
سكرتير الصندوق ف: 

 الوقت المحدد لها

نسبة الوثائق المرسلة إلى 
 الرئاسية الهيئاتأعضاء 

 د لهاف: الوقت المحد
      

 81.78 97.56 2112 -الفصل األول 
 97.11 78.55 2112 -الفصل الثان: 
 55.91 72.58 2112 -الفصل الثالث 
 57.11 55.68 2112 -الفصل الرابع 
 82.57 59.65 2115 -الفصل األول 
 56.97 79.56 2115 -الفصل الثان: 
 88.69 91.76 2115 -الفصل الثالث 
 89.16 66.55 2115 -الفصل الرابع 

 

254 
247 

79.53% 80.16% 

إجمالي عدد الوثائق 
  2012عام  المعروضة

إجمالي عدد الوثائق 
 2013المعروضة عام 

الوثائق المعروضة  نسبة
في الوقت المحدد لها 

 2012عام 

المعروضة نسبة الوثائق 
في الوقت المحدد لها 

 2013عام 
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 4الشكل 

 2102-2102 للفترة نشرهاو  الهيئات الرئاسية إلحصائيات الخاصة بإرسال وثائقا

 
 

 أسباب التأخر في عرض الوثائق –رابعا 

 لالجتماعات؛ ةالزمني ةالجدول -ألف 
يمثل وضعا تحكمه ظروف قاهرة. وتلك ه: الحال بالنسبة للتقارير ربما كان تأخير نشر بعض الوثائق  -11

المنبثقة عن الهيئات الفرعية والت: تتعلق بمداوالت اجتماعاتها الت: تعقد ف: فترة تقل عن أربعة أسابيع قبل 
الوثائق ضمن فترة األربعة أسابيع انعقاد دورة المجلس التنفيذي. وبسبب هذا التوقيت، ال يمكن عرض هذه 

 الموضوعة.

 الطبيعة التشاركية للعمليات التشغيلية –باء 
التشاركية لبعض العمليات أن تخلف أثرا على نشر الوثائق ف: الوقت المحدد لها. ومن  كذلك يمكن للطبيعة -12

الستراتيجية القطرية الت: األمثلة على هذه الوثائق التشغيلية مقترحات المشروعات والبرامج وبرامج الفرص ا
تخضع لمفاوضات مكثفة مع الحكومات الشريكة، ومع الجهات المشاركة ف: التمويل، والمستفيدين على 
سبيل المثال ال الحصر. ويمكن للتأخير ف: أي مرحلة من عملية اإلعداد هذه أن يكون لها أثر بدفع جميع 

 العمليات الالحقة ف: هذا المسار.
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To SEC 65.79% 58.33% 52.38% 33.98% 76.47% 56.34% 61.54% 44.37%

To GBs 81.58% 65.00% 77.61% 75.00% 82.35% 74.65% 88.46% 86.09%

إلى مكتب سكرتير 
 الصندوق

 إلى الهيئات
 الرئاسية

 الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول الرابع الفصل الفصل الثالث الفصل الثاني  الفصل األول
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  الم الوثائق ألغراض المعالجة اللغويةتأخير است –جيم 
معدو الوثائق  ،الجتماعات الهيئات الرئاسية ف: الصندوق يوافق أثناءهالإلعداد  يتم عقد اجتماعات داخلية -13

لمعالجة وعرض  إتاحة الوقت الكاف:على جدول زمن: إلرسال وثائقهم إلى مكتب سكرتير الصندوق لضمان 
فإن  ،وثائق ذات جودة عالية على ممثل: الدول األعضاء. إال أنه وبالرغم من هذا التخطيط المسبق

محاولة التعويض عن هذا مكتب سكرتير الصندوق  اجهو التأخيرات من األمور الشائعة. ونتيجة لذلك فقد 
لبا على حساب جودة الوثائق، ودائما بتكلفة الوقت ونشر وثائق الهيئات الرئاسية بأسرع وقت ممكن، غا

 مالية كبيرة.

 التاليةاآلنية الخطوات  -خامسا 
من بينها اإلخطار  ،من خالل جملة من األموريقوم مكتب سكرتير الصندوق بالفعل بتيسير التخطيط  -14

ية لعرض الوثائق اإلخطار بالجداول الزمنو  ،المجلس التنفيذيبتوفير وثائق المبكر بااللتزامات فيما يتعلق 
وتنظيم اجتماعات منتظمة لإلعداد للدورات. ولرفد هذه األنشطة،  ،والوقت المطلوب لمعالجتها اللغوية

ولضمان زيادة الكفاءة والفعالية، فقد وضع مكتب سكرتير الصندوق مخططا للحوافز للتشجيع على إعداد 
الجتها وعرضها ف: الوقت المحدد لها. وقد تم للتو وثائق الهيئات الرئاسية ف: الوقت المحدد لها، وبالتال: مع

 وضع اإلجراءات التالية موضع التنفيذ:

تحرير الوثائق وترجمتها ومعالجتها، وه: الوثائق سيتم تحميل التكاليف المتعلقة ب التكلفة.استرداد  (أ)
الشعبة الت: أعدت  على ،الت: تصل إلى مكتب سكرتير الصندوق بعد انقضاء الموعد المحدد

الوثيقة. ويعتبر هذا اإلجراء إجراء معيارا ف: منظمات يمكن المقارنة معها مثل منظمة األغذية 
 التنمية للبلدان األمريكية. فوالزراعة لألمم المتحدة، ومصر 

ستغدو مؤشرات األداء الرئيسية ذات الصلة بإرسال الوثائق إلى مكتب  .مؤشرات األداء الرئيسية (ب)
سكرتير الصندوق ف: الموعد المحدد إلزامية ف: جميع خطط إدارة الشعب. وسوف يكون مكتب 

بحيث تنعكس بعدئذ ف: سكرتير الصندوق مسؤوال عن تتبع وصول الوثائق ف: الوقت المحدد لها 
ألخرى. وسوف تتلقى إدارة الصندوق تقارير منتظمة حول االمتثال ا للشعبمؤشرات األداء الرئيسية 

 لهذه المؤشرات والتبعات المالية لذلك.

 02وقد تم إضفاء الطابع الرسم: على هذه اإلجراءات من خالل نشرة رئيس الصندوق المؤرخة ف:  -15
 مارس/آذار.

د ف: النظام الداخل: حاشية وستتضمن أية وثيقة تعرض على المنصة التفاعلية بعد موعد العرض المحد -16
 تفسر سبب التأخير.

 وسيتم إطالع المجلس التنفيذي على نتائج تنفيذ هذه اإلجراءات. -17
 


