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 للمعتكف الثاني للمجلس التنفيذي في الصندوق مصفوفة متابعة

 مقدمة -أوال
ف الثان: تتضمن هذه الوثيقة إجراءات المتابعة الرئيسية المنبثقة عن التقرير التجميع: الموجز للمعتك -1

من  مدخل   ، كما أنها تضم أيضا  2016أبريل/نيسان  15و 14المنعقد بتاريخ لصندوق للمجلس التنفيذي ف: ا
 المناقشات الت: دارت مع المنسقين واألصدقاء ف: اجتماع غير رسم:.

تعليقات مما قد يرغبون وإلدخال أية  ،لمجلس التنفيذي للستعراضف: ا الممثلينتعرض هذه الوثيقة على  -2
ف:  . وسيتم بعد ذلك السع: للحصول على موافقة المجلس على هذه المصفوفة ف: دورته الت: ستعقدبه

 موافقة رسمية على عقد معتكف للمجلس التنفيذي بصورة سنوية.ديسمبر/كانون األول، مع طلب 

 مصفوفة المتابعة -ثانيا

يتم تحديثها كلما دعت الحاجة. وستسهم اإلجراءات الواردة ف: هذه  ،تعتبر هذه المصفوفة بمثابة وثيقة حية -3
 خلقإلدارة العليا ف: الصندوق، كما أنها ستؤدي إلى المصفوفة ف: تعزيز التعاون بين المجلس التنفيذي وا

 .بناءةحسنة تعمل ضمنها إدارة الصندوق والمجلس التنفيذي معا ف: شراكة بيئة م

 التقدم المحرز اإلجراءات القضية

زيادة إشراك المنسقين، بما ف: 
 ذلك ف: وضع جداول األعمال

إعداد مشترك الجتماعات 
أساس المنسقين واألصدقاء على 

 منتظم

 جار  

اجتماعات غير رسمية تفاعلية  
مع مكتب سكرتير  اأكثر تواتر 
 الصندوق

 جار  

عقد اجتماعات المنسقين 
تتسم بقدر واألصدقاء ف: بيئات 

خارج  أكبر من اللرسمية )أي
 مكتب رئيس الصندوق(

)حيث تعقد االجتماعات  جار  
ف:  اتحاليا ف: قاعات االجتماع

 مقر الصندوق(

جعل الوصول لوثائق المنسقين 
 واألصدقاء أكثر يسرا

البريد جار )وكذلك ترسل ب
 اإللكترون: قبل االجتماع(

للمنسقين خيار دعوة رؤساء 
الهيئات الفرعية ومجموعات العمل 
التابعة للمجلس التنفيذي 

 كأصدقاء.
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خلق بيئة أقل رسمية يكون مواتيا 
 لمناقشات أكثر انفتاحا

رتيبات بتوجيه التقيام المنسقين 
بصورة  للمعتكف التال: وانخراطهم

 أكبر ف: التهيئة له

أخذ بعض المدخلت المبدئية 
المختارة بالحسبان عند تنظيم 

 المعتكف الثان:

تعزيز التركيز على القضايا ذات 
األهمية االستراتيجية ف: مجلس 

 المحافظين

انخراط المنسقين والمجلس 
 التنفيذي بصورة أكبر ف: وضع
 جداول أعمال مجلس المحافظين

 بدءا من مجلس محافظ: 
 2018عام 

زيادة انخراط المنسقين والمكتب 
ف: اإلعداد لدورات مجلس 

 المحافظين 

عقد اجتماعات إضافية أقرب إلى 
مجلس  دورة موعد انعقاد

المحافظين، بإشراك ممثل: مكتب 
 مجلس المحافظين

سيتم التنظيم لعقد اجتماعات 
مكتب سكرتير إضافية مع 

الصندوق بالنسبة للدورة األربعين 
 لمجلس المحافظين

 15إعطاء استراحات قصيرة لمدة  التنفيذي تحسين دورات المجلس
دقيقة خلل دورات المجلس يتم 

 ةاستخدامها بصورة استراتيجي

 سيتم البدء بها ف: المستقبل

وجود بيانات للقوائم تنقل رسائل  
إدارة الصندوق حول  إلىمجمعة 

 القضايا االستراتيجية

 جارية

يمكن للقائمة جيم أن تنظر ف: أن  
يكون لها ثلثة منسقين، واحد لكل 

 لتنسيق أفضل ،قاعدة فرعية

لدى القائمة جيم بالفعل ثلثة 
منسقين، أحدهم أيضا يقوم بمهمة 

 منسق للقائمة بأسرها

لألدوات  استباقيةاستخدام أكثر  
المتاحة من قبل المنسقين مثل 

 استعراض دورات المجلس

 جار  

التشجيع على حضور الندوات 
 غير الرسمية 

عقد مناقشات مع المنسقين قبل 
 الندوات غير الرسمية

 

زيادة الفرص المتاحة للتفاعلت 
والمشاورات غير الرسمية بين 
دارة  الممثلين ف: المجلس وا 

 الصندوق

زيادة عدد دورات المشاورات غير 
الرسمية )ال الندوات( بهدف أخذ 
آراء المجلس التنفيذي بعين 

 االعتبار 

 

عقد دورات "اسأل المدير" للتطرق  
للقضايا الت: لم تتم تغطيتها ف: 
 المشاورات والندوات غير الرسمية

أحداث التعلم حول تقييم األثر 
 المخطط لها ف: يوليو/تموز
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 جار   إعداد دليل للتوجيه جلسات إحاطة للدول األعضاء 

ضمان التوازن بين مكتب التقييم 
دارة  المستقل والمجلس التنفيذي وا 

 الصندوق

زيادة التفاعل مع مكتب التقييم 
 المستقل

دعوة مكتب التقييم المستقل 
ف: المعتكف  جلسة لحضور
 الثان:

 

تم إحراز التقدم ف: بعض القضايا. ويعقد المنسقون اجتماعات وكما أشير إليه ف: المصفوفة أعله، فقد  -4
غير رسمية مع سكرتير الصندوق على أساس منتظم وهم أكثر انخراطا ف: وضع جداول األعمال. كذلك 

 .فقد تقدم المنسقون باقتراحات لتحسين أداة التخطيط وجعلها أيسر استخداما، وتم تبن: مقترحاتهم

 


