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 إطار للتعاون بين رئيس الصندوق والمجلس التنفيذي للصندوق 
ذا  1على أفضل الممارسات لتعيين رئيس الصندوق.عدة سنوات لركزت الهيئات الرئاسية للصندوق اهتمامها  -1 وا 

مؤخرا  التابعون للمجلس التنفيذي للصندوقصدقا  األو  منسقونلعملية التعيين، فقد اقترح امن بعد أ هو نظرنا إلى ما
 لثنائيفي دوره ا معين حديثالا الصندوق رئيسساس لعقاقة بنا ة ومنتجة م  ألاترسي مجموعة من التوصيات التي 

فق ت، ا2017 /أيارمايو 8في عقد لمنسقين واألصدقا  لوفي اجتماع  3لصندوق.لتنفيذي  رئيسو  2كرئيس للمجلس
وثقاثة ممثلين عن إدارة  ،تألف من ثقاثة ممثلين عن القوائمت مجموعة عملتشكيل على  ونقمنسالرئيس الصندوق و 

يلول ويوافق عليه في دورة أر يستعرضه المجلس في دورة سبتمبر/بصياغة اقتراح إلطا المجموعة تلفالصندوق. وك  
 .كانون األول/ديسمبر

ة من بين العوامل التي تساهم في بنا  الثقة واالحترام يلو والمشاركة الشم ،حو مفتالوالتواصل  ،والشفافيةالصدقية تعد  -2
. ويمكن أن تنفيذيال هارئيسو  سهرئيو  لمؤسسة ما تنفيذيالمجلس الاللذين يشكقان األساس إلقامة عقاقة بنا ة بين 

  4.لةيسهم التعبير الواضح عن التوقعات المتبادلة في وض  معايير متفق عليها للتعاون والمسا 

من عقد من الزمان. وقد تم تجمي  وترشيد  أكثر مدى علىولدى الصندوق ثقافة راسخة للمسا لة تم تطويرها   -3
 لمسا لة عرض علىلة وقياس النتائج واألثر في إطار مختلف التدابير واآلليات التي وضعت لتعزيز هذه الثقاف

   2013.5المجلس التنفيذي في دورته العاشرة بعد المائة في ديسمبر/كانون األول 

لألمم المتحدة لعام  المشتركةالتفتيش  تقرير وحدة ي قدمهذالتوجيه العلى إطار المسا لة في الصندوق  بنيوي -4
لمشتركة الضو  على تقرير وحدة التفتيش ا يسلطوفي حين  6"أطر المسا لة في منظومة األمم المتحدة". ،2011

 توجيهقوي، فإنه ال يقدم أي الثقاثة إلطار مسا لة  لرئيسيةا لمكوناتأحد اكالميثاق السياسي م  الدول األعضا  
 ؛جعل اإلطار أكثر قوةلبشأن كيفية تفاعل مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة ما م  بعضهما البعض 

    . 2011ر المسا لة في الصندوق لعام إطا الوض  نفسه ينطبق علىو 

واقترحوا مجموعة  واوضع، 2017شباط /تعيين رئيس جديد للصندوق في فبرايرل ترقبا ،غير أن المنسقين واألصدقا  -5
 تم توليد توقعات إضافية خقال كماالجديد.  الصندوق لرئيسالتي من شأنها أن تنقل توقعاتهم من التوصيات 

ر الرئيس الجديد أيضا عن بعض توقعاته ب. وفي تلك المناسبة، ع2017نيسان في أبريل/ معتكف المجلس التنفيذي
رئيس  بين إطار للتعاون إلى فكرةمن المناقشات  زيدالم ىية. وأدئاسهيئة ر كلمجلس التنفيذي ا من الخاصة

فرصة للتعبير بوضوح عن التوقعات المتبادلة  وفر. ومن شأن مثل هذا اإلطار أن ينفيذيالتالصندوق والمجلس 
لمسا لة في تعاونهم وتفاعلهم. ل االمجلس نموذجب ممثلو الدول األعضا يض  الرئيس و  أنو  -بشأن المسا لة 

  :ما يلي وسيوضح اإلطار المقترح
                                                      

  .2017الصادر في فبراير/شباط  40-/د197، و2013الصادر في فبراير/شباط  36-/د176قرارا مجلس المحافظين  1

 
  من اتفاقية إنشاء الصندوق. 6من المادة  7البند 2

 
  من اتفاقية إنشاء الصندوق. 6من المادة  8البند 3

 
4

المساءلة هي واجب المنظمة وموظفيها على أن يتحملوا المسؤولية عن تحقيق نتائج محددة تم تحديدها من خالل تكليف واضح وشفاف 
تقديم بالمسؤولية، رهنا بتوافر الموارد والقيود التي تفرضها عوامل خارجية. والمساءلة تشمل تحقيق األهداف وتحقيق نتائج استجابة لمهمات، و

ضمن معلومات صحيحة ودقيقة عن نتائج األداء، والجهة اإلدارية المسؤولة عن األموال؛ وجميع جوانب األداء وفقا لألنظمة والقواعد تقارير تت
 .SG (A/64/640) والمعايير، بما في ذلك نظام محدد بوضوح للمكافآت والجزاءات."

 
 .EB 2013/110/INF.5، الوثيقة تحديث عن إطار المساءلة في الصندوق5

 
  (.2011)جنيف: األمم المتحدة،  JIU/REP/2011/5لألمم المتحدة، أطر المساءلة في منظومة األمم المتحدة، المشتركة وحدة التفتيش 6
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 الصندوق؛ رئيسيذي و مجموعة متفق عليها من المبادئ التي تحكم العقاقة بين المجلس التنف  
 ؛ر كل منهماادو وقعات المتبادلة ألالت    
  عملية لرصد التقدم المحرز وتحديث اإلطار على أساس منتظم. 

مرج  رئيسي للعقاقة والتعاون بين الرئيس الحالي والمجلس بمثابة اإلطار كون الموافقة عليه، سي متى تمتو  -6
     .التنفيذي
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 إطار للتعاون بين رئيس الصندوق والمجلس التنفيذي للصندوق 
 المبادئ -أوال
مجلس من قبل  نيعينكونهما ميستمدان شرعيتهما وسلطتهما من الصندوق رئيس في حين أن المجلس التنفيذي و  -1

  يزة: امتم في اتفاقية إنشا  الصندوق،محددة  كما هيالمحافظين، فإن أدوارهما، 

 أساسا من خقال: توفير التوجهات وذلك التنفيذي في القيام بالعمليات العامة للصندوق،  يتمثل دور المجلس
 هالصندوق ومبادرات اتعو ر الموافقة على مشو االستراتيجية؛ واعتماد واستعراض السياسات واللوائح المناسبة؛ 

على  رقابةوممارسة ال؛ محافظينأخرى؛ واتخاذ القرارات المؤسسية الرئيسية، بخقاف تلك التي تخص مجلس ال
دارة  إجرا ات رئيس   الصندوق. وا 

   يمارس تنفيذي للصندوق. و  كرئيسأحدهما في تسيير أعمال الصندوق  ، يتمثلثنائيدور الصندوق لرئيس و
موظفي وتنظيم  سرؤ أساسا عن طريق: إعداد واقتراح قرارات للموافقة عليها من قبل المجلس التنفيذي؛ وت

   . الممثل القانوني الوحيد للصندوق كونهاليومية؛ و  الصندوق في العمليات

  حيات الرئيسية في هذا لمجلس التنفيذي. وتتمثل الواجبات والصقالرئيس كهو الصندوق لرئيس والدور اآلخر
عطا  الحق في الكقام ،النظام الداخلي مراعاة كفالةالمناقشات و  إدارةالدور في "  ،وطرح المسائل للتصويت ،وا 

عقان القرارات" من التصويت  بدالبشأن المقترحات الواردة  8"إيجاد اتفاق جماعي في الرأيو"محاولة  7وا 
 9"هاوحفظ النظام في ،المجلس سير جلساتسيطرة على كامل الممارسة هذه المهام، يكون للرئيس " في. و يهاعل

   10".سلطة المجلسل خاضعا ظليولكنه "

بما يخدم   ها، يجب أدا ايز أدوار الطرفينعلى الرغم من تمو بأنه، الصندوق س رئيويعترف المجلس التنفيذي و   -2
، األمر الذي يتطلب منهما العمل معا لتحقيق أهداف المؤسسة وضمان تحقيق على أفضل وجه مصالح الصندوق

من الضروري إقامة شراكة صحية ومهنية تستند إلى احترام  هالنتائج المنشودة. ولهذا السبب، يرى كقاهما أن
 كل منهما عترافاو الفهم المشترك لغرضهما المشترك؛ : يل الجماعي، وهمبادئ العم سمىمسؤولياتهما المنفصلة وأ

 اآلخر؛ والوعي بقيود كل منها؛ وااللتزام بحوار مفتوح قائم على الثقة وحسن النية. بمساهمات

 ةتبادلمال توقعاتال -اثاني
 التنفيذي رئيسكرئيس للمجلس التنفيذي والرئيس الصندوق من  توقعات المجلس التنفيذي 

 للصندوق
لمجلس، ل ا، في الوقت الذي يكون فيه محايدا بصفته رئيسالصندوق رئيسيتوق  المجلس التنفيذي أن يقوم . األدوار -3

   : من خقال بتوفير القيادة

  ؛في وجهات النظر تنوعالعكس ب م  قيامهاآلرا ، في   بنا  توافق يوتشج ،س االجتماعات بحياديةؤ تر  (أ )
    ؛أو القوائمق في اآلرا  بين الدول األعضا  و/بنا  تواف (ب )

                                                      
   من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي. 1-15المادة  7
  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي. 20المادة  8
 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي. 1-15المادة  9

  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي. 2-15المادة  10
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        ؛، يساعد على إدارة توقعات مجموعات متنوعةاواقعي اكونه ميسر  (ج )
المراعاة الواجبة للظروف ل الصندوق م  لتنفيذي على تكييف وتحسين نموذج عمالعمل م  المجلس ا (د )

 ؛ الحالية والتحديات المستقبلية
  ./تعزيز الحوار االستراتيجي والمفتوحشجي ت االنخراط في (ه )

، بصفته الرئيس التنفيذي للصندوق، ورئيس المجلس الصندوق رئيسيتوق  المجلس التنفيذي أن يقوم . سلوكال -4
      بما يلي:التنفيذي، 

   ؛م  توجهاتها تساقاالدعم قيم األمم المتحدة و  (أ )
   ؛والمؤسسات المالية الدوليةألمم المتحدة لوكاالت المتخصصة الالتعاون م   (ب )
        ؛التعاون م  الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها (ج )
 .على الصعيد العالمي إبراز مقامحه المميزة ة الصندوق والسعي إلىمهمتعزيز  (د )

   بما يلي:، ، بصفته الرئيس التنفيذي للصندوقصندوقال رئيسيتوق  المجلس التنفيذي أن يقوم  -5
   ؛متماسكةالو  ةمستقيمالإلدارة ل مثاالن و كأن ي (أ )
   ؛لمسا لة تركز على تحقيق النتائجة لخاضعو  ،شفافةو  ،فعالةضمان إدارة  (ب )
       االرتجاعية؛معلومات تعزيز المسا لة وفقا لمهمة الصندوق، وضمان توافر آلية مستقلة لتقديم الشكاوى وال (ج )
   ؛وفقا ألفضل الممارسات الدولية ةالداخليالمراجعة و  ةألخقاقيلوظائف الشؤون اضمان التشغيل الفعال  (د )
  .تعزيز بيئة يمكن فيها لوظيفة التقييم المستقل أن تؤدي دورها وفقا لمعايير التقييم المتفق عليها دوليا (ه )

   بما يلي: يتوق  المجلس أن يقوم الرئيسمن أجل بنا  تعاون مثمر وفعال، . عالقاتال  -6
   ؛عضا  في الصندوقألتعزيز التعاون والشراكة م  الدول ا (أ )
   وتستند إليها؛ تركز على النتائجإقامة عقاقة استراتيجية  (ب )
في  خبرا اللتشاور م  اإلدارة العليا والموظفين لالمجلس التنفيذي ب لممثلي الدول األعضا وفير الفرصة ت (ج )

 ونأن هؤال  الموظفين يدينون بواجباتهم حصرا للصندوق ويحترمها الطرفان بعترف بيالصندوق بطريقة 
  ؛الواجب ذلكالطاب  الدولي ل

  .صندوقال إدارةم  قة المجلس قامجلس لضمان الفعالية والكفا ة في عالالعمل م   (د )
ما والنتائج التشغيلية، يتوق  المجلس من الرئيس أن يقوم ب الفعال تسييرلتهيئة بيئة إيجابية لل. البيئة المؤسسية -7

 :يلي
   ؛شقانفضي إلى تبادل األفكار والتعمل  أجوا ضمان  (أ )
 ا؛ واتر تواألكثر  لتفاعل غير الرسميلوتحديد طرائق  ،العمل بشكل وثيق م  المجلس لتعزيز تبادل األفكار (ب )
       ؛وتنفيذ عمليات التغيير واإلصقاح وض ة في وبنا  االلتزام والملكي مولي،إشراك الموظفين بشكل ش (ج )
  .المؤسسة في كامل لتدليستعزيز ثقافة النزاهة ومبدأ عدم التسامح مطلقا م  الفساد وا (د )

 توقعات رئيس الصندوق من المجلس التنفيذي

  ما يلي:المجلس إلى القيام ب الصندوق رئيس التعاون الفعال، يدعو بروح. دواراأل -8

   ه؛ودعمه ل كية الصندوقملعلى والتدليل  أكيدالت (أ )
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وفي الدول  ،أنفسهماألعضا  الدول ممثلي ودوائر بلدان  لقضية الصندوق في، عند اإلمكان، الترويج (ب )
 ؛ األعضا  التي يزورونها بصفتهم الرسمية

وال ، قامحه المميزةالصندوق ومصورة تحسين في و  ،لصندوقالقضية استقطاب التأييد التوجيه في  وفيرت (ج )
      ؛في العواصم سيما

    .السعي إلى زيارة مشروعات الصندوق وبرامجه (د )
قيام بما ال مجلسالب ممثلي الدول األعضا من يتوق  رئيس الصندوق ، تسييرفي ال همدور ب يتعلق فيماو . سلوكال -9

 :يلي

 7في المادة  تردكما في المجلس التنفيذي للصندوق الدول األعضا   ممثليخاصة بسلوك الالمراعاة مبادئ  (أ )
   ؛قهلحنظام الداخلي للمجلس التنفيذي وممن ال

    ؛ئمواالدول األعضا  والق ن عنوممثليكمجلس تنفيذي، م هتوقعاتتحديد  (ب )
واستراتيجية في مداوالته  ،وصراحةوانفتاح،  ،حضور دورات المجلس التنفيذي بانتظام، والمشاركة بحرية (ج )

       .ومشاوراته
ممثلو الدول أن يكون  الصندوق رئيسوالنتائج التشغيلية، يتوق   ،الفعال تسييربيئة إيجابية لللتهيئة . العالقات -11

 .بشأن شواغل محددة ارتجاعية اتمعلومم  الرئيس وأن يقدموا  صريحينالمجلس بأعضا  

حديد طرائق عاون المجلس معه في تالفعال، يتوق  الرئيس أن يت تسييرلل لتهيئة بيئة إيجابية .البيئة المؤسسية -11
  ا.ر واتتوأكثر  رسميغير لتفاعل 

عمليةلرصدالتقدمالمحرزوتحديثاإلطار-ثالثا

     بما يلي: ، على أساس سنوينيقوماس هماعلى أن الصندوق رئيسالتنفيذي و  ق المجلستفي -12

 ؛ ورصد التقدم المحرز ،لسنة التاليةا أولوياتالمشترك ألهم تحديد ال (أ )
في الدول األعضا   ممثليخاصة بسلوك الالمبادئ العقاقة واألدا  مقابل اإلطار و  عقد حوار منظم لتقييم (ب )

  .أو حدث مماثل ،، من خقال معتكف سنوي للمجلس التنفيذيالمجلس التنفيذي
   االقتضا . وحسب أيضا تعديل هذا اإلطار باالتفاق المتبادل عند الصندوق يجوز للمجلس التنفيذي ورئيس -13

 


