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 توصية بالموافقة  

في عام  التنفيذي وعلى تواريخ المعتكف التالي للمجلس ،المصفوفة على الموافقة إلى مدعو التنفيذي المجلس
 .5 الفقرة في المقترح، على النحو 2019

 

تعزيزتسييرمصفوفةالقضاياواإلجراءاتالراميةإلى :التنفيذيلمجلسلالرابعمعتكفال
 الصندوق

د المعتكف الثاني للمجلس التنفيذي في ابعد انعق المجلس التنفيذيالدول األعضاء في استجابة لطلب ممثلي  -1
مصفوفة تعكس القضايا واإلجراءات المتفق عليها خالل  بانتظاممكتب سكرتير الصندوق  أعد، 2016أبريل/نيسان 

 المجلس ويوافق عليها.ليستعرضها ، 1معتكفات المجلس السنوية

بعد المائة في الحادية والعشرين المجلس التنفيذي في دورته  التي وافق عليهاهذه المصفوفة إلى النسخة  وتستند -2
تحديث للقضايا الواردة فيها، وكذلك القضايا المستمدة من تقرير وقائع  علىوتشتمل  2017.2سبتمبر/أيلول 

النظر إلى هذه الوثيقة على أنها من منسقي القوائم. ويتعين  بمدخالت 3دوق،المعتكف الرابع للمجلس التنفيذي للصن
 ة يتم تحديثها كلما دعت الضرورة.وثيقة حي

دارة الصندوق، مما يؤدي تعزيز التعاون بين المجلس الت الواردة في المصفوفة هواإلجراءات من والمقصود  -3 نفيذي وا 
 وبناءة بين الطرفين.إلى شراكة عمل معززة 

المقرر عقده في  الخامسكي يوافق عليها المجلس بعد معتكفه  مرة أخرىسوف يتم تحديث هذه المصفوفة و  -4
 حسب االقتضاءيجوز للمنسقين واألصدقاء تحديث هذه المصفوفة  ،وفي الوقت الفاصل .2019أبريل/نيسان 

 .استنادا إلى المناقشات التي يجرونها

 .2019أبريل/نيسان  18و 17 ،األربعاء والخميس افهي يومأما التواريخ المقترحة للمعتكف التالي  -5

 

                                           
)ه(.5الفقرة ،EB 2015/116والفقرة الثانية،،EB 2015/116/R.34الوثيقة انظر1
 .EB 2017/121/R.32الوثيقة انظر2
.EB 2018/124/INF.3الوثيقة انظر3
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 لؤو المسالطرف  اإلطار الزمني  /الحالةالمخرجات   اإلجراءات  القضية 

المزيد من  إدخال -1
التحسينات على 

المجلس،  دورات
لجعلها أكثر 
هتمام واال، استراتيجية

وضع بشكل خاص ب
 جدول األعمال

  إجراء تقييمات مكتوبة قصيرة لكل دورة من
دورات المجلس، للتمعن فيها والحصول على 

في الوقت  التغذية الراجعة من الدول األعضاء
 الفعلي

 دورة كل اختتام عند األعضاء على استبيان توزيع اآلن يجري 
 .فورية تغذية راجعة على للحصول

 الثالث الدورات خالل وزعت التي االستبيانات نتائج عرضت 
 كانون/و ديسمبر أيلول/سبتمبر) التنفيذي للمجلس الماضية
 الرابع المعتكف في( 2018 نيسان/أبريلو  2017 األول

للمنسقين، تم توسيع واستنادا إلى التغذية الراجعة . للمجلس
نطاق االستبيان بشكل طفيف ومناقشته مع منسقي القوائم 

دارة الصندوق  دورة في المحدث االستبيان توزيع سيتمو . وا 
 2018 /أيلولسبتمبر في المجلس

 

الدورة الرابعة والعشرون بعد المائة للمجلس 
لالستبيان  2018التنفيذي في سبتمبر/أيلول 

 المحدث
 

المعتكف الخامس للمجلس التنفيذي في عام 
التغذية الراجعة المقدمة في  لفحص 2019

الدورات الرابعة والعشرين بعد المائة والخامسة 
والعشرين بعد المائة والسادسة والعشرين بعد 

 المائة

سكرتير  مكتب
 الصندوق

ن و المنسق
 واألصدقاء

 ماعليه متفق زمني وجدول إجراء وضع 
 القادمة المجلس دورة أعمال جدول الستعراض

 الكافي الوقت إلتاحة التالي األعمال وجدول
 في توافق وبناء القوائمضمن و  بين فيما للتشاور
 الدورة قبل االستراتيجية القضايا بشأن اآلراء

 المنسقين تزويد خالل من المثال، سبيل على)
 عامة ولمحة المؤقت األعمال جدول بمشروع

 (هالوقت نفس في المقبلة المجلس دورات عن

 لحصول على ل الفرص إتاحة لضمان جراءاتاالتفاق على اإل
 مشروعتقاسم : األعمال جدول وضعل معنى ذات مدخالت
ة عن عاملمحة و  للمجلس مقبلة دورة لكل مؤقت أعمال جدول

 االجتماع بعد المنسقين مع يتقاسمان الالحقتين لدورتينا
 غير بشكل مناقشتهو  الرئيس مع مباشرة الداخلي التحضيري

 الرسمي جتماعاال قبل من للحصول على تغذية راجعة رسمي
 الرئيس مع واألصدقاء للمنسقين

  جار
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 لؤو المسالطرف  اإلطار الزمني  /الحالةالمخرجات   اإلجراءات  القضية 

االستمرار في تعزيز  -2

دور وطرائق 

واألصدقاء  المنسقين
4

 

  ةاستعراض الوثيق EB 2006/89/R.46 ،
جراءات اجتماعات  الملحق الثاني )غرض وا 

تركيز على دور الالمنسقين واألصدقاء(، ب
المشاورات المنتظمة ضمن وبين القوائم، وبما 

االجتماعات الرسمية مع رئيس  يتجاوز
 الصندوق.

 جراءات المنسقين ل االتفاق على تنقيحات لاحتما غرض وا 
 واألصدقاء

 المنسقون نظر ،الصندوق سكرتير مكتب مع عمل دورة في 
 أن على واتفقوا واألصدقاء، المنسقين إجراءات في

 يزال ال 2006 عام في المجلس عليه وافق الذي الغرض
 الرسمي غير الشكل على الحفاظ ينبغي وأنه ،مهما

. مفتوحةصريحة و  مناقشات إلى يفضي ألنه الحالي
 الصفحة بتحديث مكتب سكرتير الصندوق قوميسو 

 األعضاء للدول ةالتفاعلي على المنصة المخصصة
 في واألصدقاء المنسقون يؤديه الذي المهم الدور لتوضيح
توافق في  بناءوتعزيز  والفعال الكفء التسيير تسهيل
 األعضاء بينفيما و  األعضاء بين المعرفة وتبادل اآلراء

 واإلدارة

 بتحديث الصندوق سكرتير مكتب قومي
 قبل عرضهاو  واألصدقاء قينالمنس صفحة
 في واألصدقاء المنسقين اجتماع
 2018 /تشرين الثانينوفمبر

مكتب سكرتير 
 الصندوق

ن و لمنسقا
 واألصدقاء

تعزيز هيكلية التسيير  -3
تمكين ل ،وممارساته

المجلس من توفير 
توجيه أكثر 

استراتيجية، مع إيالء 
 خاصاهتمام 

   فحص كيفية عمل اللجان الفرعية حاليا
والتغذية  ،واالختصاصات ،)النظام الداخلي

اللجان عما هو  وأعضاءمن الموظفين  الراجعة
 (وما الذي يمكن إدخال تحسينات عليه ،ناجح

  التي  اإلبالغوضع معايير مرجعية إلجراءات
في تتبعها اللجان، ومقارنتها بمثيالتها 

 المخرجات

 و/أو تنقيح  منقحةممارسات على محتمل  اتفاق
 االختصاصات والنظام الداخلي للجان

  على أفضل الممارسات واتفاقوضوح أكبر 

الحالة
  مع مرجعيةمقارنة  عملية مكتب سكرتير الصندوقأجرى 

المائة لتقديم الدورة الرابعة والعشرون بعد   
 سيستعرضها المجلكي وثيقة ل

مكتب سكرتير 
 الصندوق

مكتب المستشار 
بالتشاور  ،العام

مع الشعب 
المعنية في 

                                           
.EB 2006/89/R.46 ،الثاني لملحقانظر ا4

https://webapps.ifad.org/members/eb/89/docs/EB-2006-89-R-46.pdf
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 لؤو المسالطرف  اإلطار الزمني  /الحالةالمخرجات   اإلجراءات  القضية 

لألسلوب الذي ترفع 
فيه اللجان الفرعية 
 تقاريرها إلى المجلس

 المؤسسات المالية الدولية األخرى.
  والتمعن ضمن اللجان الفرعية مناقشاتالإجراء 
  التغذية الراجعة من أعضاء اللجان عن ما

  "التوجيه االستراتيجي"الذي يعنيه مصطلح 
  ينظر فيها معتكف المجلس  كيورقة مناقشة

كأحد  2018ل/نيسان أبريالتنفيذي القادم في 
 القضايا األساسية

  إلى الدورة الرابعة والعشرين بعد ورقة تقديم
  2018المائة في سبتمبر/أيلول 

 مالية دولية ومؤسسات األخرى المتحدة األمم وكاالت

 العديد من خالل باستفاضة المسألة هذه مناقشة تمت 
 معتكف وفي التقييم ولجنةالحسابات  مراجعة لجنة اجتماعات
 مناقشة ورقةالحسابات  مراجعة لجنة عرضت حيث) المجلس
 (موقف وورقة

 الفرعية الهيئات مع والعروض الورقات تبادل تم لذلك، وفقا 
 العملية خالل والمجلس

 إلدارة تدابير على التقييم ولجنةالحسابات  مراجعة لجنة وافقت 
 بطريقة المجلس إلى تقرير وتقديمأكبر  كفاءةب اماجتماعاته

 الوقت في التوصيات أو/و الرئيسية الرسائل توصيل تضمن
 المجلس قبل من االستراتيجي التوجيه لدعم المناسب

 الصندوق

ن و المنسقو 
 واألصدقاء

   ستدرج المجاالت ذات األولوية الناشئة عن المناقشة في الدورة
 بعد المائة في المصفوفة والعشرينالرابعة 

عرض المصفوفة المحدثة في اجتماع 
المنسقين واألصدقاء في نوفمبر/تشرين الثاني 

2018 

مكتب سكرتير 
 الصندوق

المتاحة  الفرصتحديد  -4
الجتماعات 

واتصاالت وتفاعل 
ومناقشات غير رسمية 

بين ممثلي الدول 
األعضاء في 

وبين  ،المجلس

  توقعات لتوضيح  المنسقينالمناقشة مع
 األعضاء وفائدة االجتماعات

  خذ من روما تما تفعله المنظمات التي تفحص
 المرجعية بينهامقرا لها والمقارنة 

 قترح للمناقشة في اجتماع المنسقين م
 واألصدقاء

 المخرجات

  مجموعة من الخيارات للمشاورة غير الرسمية االتفاق على
 والمداوالت

الحالة
  يجري اآلن تنظيم عدد متزايد من االجتماعات التقنية وغير

 الرسمية بشأن العديد من المواضيع
  ُتعقد اجتماعات غير رسمية بشكل منتظم بين المنسقين

 جار

مكتب سكرتير 
 الصندوق

بالتشاور مع 
الشعب الدوائر و 

المعنية في 
 الصندوق

ن و المنسق
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 لؤو المسالطرف  اإلطار الزمني  /الحالةالمخرجات   اإلجراءات  القضية 

دارة  المجلس وا 
الصندوق كأداة 

للتوصل إلى توافق في 
 اآلراء 

 واألصدقاء واألصدقاء واألمانة

تعزيز الشفافية  -5
والمساءلة والوصول 
إلى المعلومات من 

لصندوق لخالل موقع 
يمكن تصفحه بصورة 

ومنصة الدول  ،يسيرة
األعضاء في 

الصندوق وتطبيق 
Mango 

  كيفية  علىتوفير تدريب منتظم للدول األعضاء
، Mangoاستخدام األدوات المختلفة وتطبيق 
 بما في ذلك خالل دورات اإلحاطة

  ضمان تعزيز الشفافية وأن يكون من السهل
 الوصول إلى المعلومات التي يتم نشرها

  على المجلس التنفيذي المقترحاتعرض 

 المخرجات

  تعزيز الشفافية وتقديم معلومات يسهل الوصول إليها إلى
 األعضاءالدول 

الحالة
  ُزيادة" وثيقة في عليه المنصوص النحو على تدابير، خذتات 

 "عمل خطة - أعظم لمساءلة الشفافية
(EB 2017/122/R.29/Rev.1 )في المجلس عليها وافق التي 

 .2017 /كانون األولديسمبر
 بالتسيير المتعلقة المسائليخص  فيما الخصوص، وجه على: 
المعلومات المتاحة للجمهور من مصادر صدرت مذكرة بشأن  -

والتي سيجري تحديثها دوريا، وتوضح المعلومات . الصندوق
ستوى الوصول إليها. المتاحة حسب نوع الوثيقة والمصدر وم

 ومنصة ،اإلنترنت على الصندوق موقع على متاحة المذكرةو 
 MANGO وتطبيق الدول األعضاء

 مذكرات مشاركة تتم ،2018 /شباطفبراير اجتماع من ابتداء -
 يطلب لم ما عام، بشكل واألصدقاء المنسقين اجتماعات
 إليها الوصول تقييد المنسقون

 جار

مكتب سكرتير 
 الصندوق

بالتشاور مع 
الشعب الدوائر و 

المعنية في 
 الصندوق

https://webapps.ifad.org/members/eb/122/docs/EB-2017-122-R-29-Rev-1-Information-publicly-available-from-IFAD-sources.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/122/docs/EB-2017-122-R-29-Rev-1-Information-publicly-available-from-IFAD-sources.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/122/docs/EB-2017-122-R-29-Rev-1-Information-publicly-available-from-IFAD-sources.pdf
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 لؤو المسالطرف  اإلطار الزمني  /الحالةالمخرجات   اإلجراءات  القضية 

 علنا اإلفصاح يتم ،2017 األول/كانون ديسمبر من ابتداء -
 دورات في للرئيس والختامية االفتتاحية المالحظات عن

 وثيقة توقف إصدار حين في األربع، الرسمية باللغات المجلس
 .كانت تقدم للعلم( التي) والوقائع القرارات

تقاسم  تم سري، أساس وعلى ،2018 /نيسانأبريل من ابتداء -
 مع 2017 لعام واإلشراف المراجعة مكتبالسنوي ل التقرير
 المجلس ممثلييمكن لو  ،مقيدة الوصول كوثيقة المجلس
 الطلب عند ةالداخلي المراجعة تقارير إلى لوصولا التنفيذي

 زيادة بسبب تنشأ قد التي التقنية للمشاكل كثب عن متابعة -
وحل  لصندوقالمؤسسية ل على النظم السيبراني األمنتطبيق 

 منصة الدول األعضاء ذلك في بما ،هذه المشاكل
 عبر البث لتمديد قدرة MANGO تطبيق وظائف تحسين تم -

 Android التشغيل نظام يستخدمون لذينل اإلنترنت

تنظيم معتكفات  -6
 المجلس التنفيذي

 في المستقبل السنوية

  في وقت  ينميسر والتحديد التواريخ واألماكن
 مبكر قدر اإلمكان

  عداد الوثائق ذات وضع جدول أعمال، وا 
الصلة ومتابعة نتائج المعتكفات في الوقت 

 المناسب

 المخرجات

 ممكن وقت أقرب في ميسروال المكان على المنسقين اتفاق 
 السابق المعتكف بعد

 لمجلسإلى ا المناسب الوقت في المقترحة التواريخ إرسال، 
 عليها للموافقة

 وكذلك  المنسقين مع المناسب الوقت في االجتماعات تنظيم
 والرئيس قينسالمن التوالي، وعلى ،ميسرال بين االجتماعات

 األعمال جدول لوضع الصندوق في المستقلالتقييم  ومكتب

 في الدورة الرابعة والعشرون بعد المائة
 على للموافقة 2018 /أيلولسبتمبر
 الوثيقة في واردال على النحو التاريخ،
 الحالية
 جدول لمناقشة 2019 عام أوائل

 في المنسقين مع والترتيبات األعمال
 اجتماعات وفي رسمية غير اجتماعات

 الرئيس مع

مكتب سكرتير 
الصندوق 
الوثيق بالتشاور 

مع الدوائر 
  المعنية

ن و المنسق
 واألصدقاء
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 لؤو المسالطرف  اإلطار الزمني  /الحالةالمخرجات   اإلجراءات  القضية 

 الالزمة الخطواتاتخاذ و 
 المحدثة والمصفوفة وقائع المعتكف تقرير إصدار 

 الحالة
  الرابع المعتكف بعد مصفوفةالو  تقريرالنشر 
 وميسر  المكان بشأن المنسقين مع إلى توافق توصلال

 2019 عام في الخامس المعتكف
 الرابعة دورته فيعلى تاريخ المعتكف الخامس  المجلس يوافق 

  المائة بعد والعشرين

 2019 /أيلولسبتمبردورة المجلس في 
 والمصفوفة التقرير لعرض

استعراض إطار  -7
التعاون بين المجلس 

التنفيذي ورئيس 
 الصندوق

  لتقييم التقدم المحرز والتمعن  اإلطاراستعراض
 احتمال تحديث اإلطار  في الخطوات التالية

  مناقشة مع المنسقين واألصدقاء في
، 2018اجتماع نوفمبر/تشرين الثاني 

 التنفيذي الممكن في دورة المجلسومن 

مكتب سكرتير 
الصندوق 

بالتشاور مع 
مكتب الرئيس 
ونائب الرئيس، 

ومكتب المستشار 
 العام

ن و المنسق
 واألصدقاء

تحسين عمليات  -8
 المجلس التنفيذي

  لزيادة الكفاءة من  إضافيةاستكشاف طرق
 خالل عمليات المجلس

 المخرجات

  التنفيذيتحسين كفاءة عمليات المجلس 

الحالة
 من النوعية التغذية الراجعة لجمع 2017 عام في تقييم إجراء 

  للمناقشة مع  2018أغسطس/آب
 المنسقين واألصدقاء

  الدورة الخامسة والعشرون بعد المائة في
الحتمال  2018ديسمبر/كانون األول 

مكتب سكرتير 
الصندوق 

بالتشاور مع دائرة 
إدارة البرامج، 
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 لؤو المسالطرف  اإلطار الزمني  /الحالةالمخرجات   اإلجراءات  القضية 

 كفاءة بشأن الصندوق موظفي وكبار التنفيذي المجلس ممثلي
 من لمزيد وخيارات الصندوق، سكرتير مكتب وفعالية

 التحسينات

 عمليات تحسين حول المناقشات لتوجيه عمل ورقة توزيع تم 
 وتمت التنفيذي، للمجلس الرابع المعتكف في التنفيذي المجلس
 /تموزيوليو في رسمي غير اجتماع في المنسقين مع مناقشتها
2018. 

  تمت مناقشة مقترح لتنقيح إجراء انقضاء المدة مع المنسقين
 واألصدقاء لتقديمه إلى المجلس التنفيذي

والمنسقين  اإلدراج على جدول األعمال
 واألصدقاء

 


