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 توصية بالموافقة

دورات عقد  تواتر وطرائقفيما يتعلق بأدناه  13 على التوصيات الواردة في الفقرةللموافقة المجلس التنفيذي مدعو 

  الرسمية وغير الرسمية في الصندوق. يالتنفيذالمجلس 

دورات المجلس التنفيذي الرسمية وغير عقد  استعراض تواتر وطرائق

 الرسمية في الصندوق

  الخلفية – ألف

إجراءات كفاءة وفعالية على الحفاظ على المنظمات على قدرة  19-أثرت جائحة كوفيد، 2020عام خالل  -1

التباعد وتدابير السفر على المفروضة قيود ال عن ،جملة أمور في ،الناجمالقدرة على التنبؤ عدم فلديها.  العمل

 "الوضع الطبيعي الجديد"مع لديها عمليات الحوكمة وإعادة مواءمة باستعراض المنظمات ألزمت االجتماعي 

التي الرقابة والقرارات صنع عمليات  فعالية علىوالحفاظ  ،للبيئات االفتراضية لضمان استمرارية األعمال

  بها هيئاتها الرئاسية.تضطلع 

نفذ مبادرات استراتيجية ستمهد الطريق لتطور نموذج عمل الصندوق خالل و ،بسرعةالصندوق  واستجاب -2

 .الصندوق فترة التجديد الثاني عشر لموارد

فذ ن  و  ،افتراضيااجتماعاتها للسماح بعقد  1للهيئات الرئاسية في الصندوق الداخليالنظام وأدخلت تعديالت على  -3

 هواختبارنظام تصويت آلي  وأنشئ .بيئة افتراضيةفي الموافقة إجراء التصويت بالمراسلة لتبسيط عمليات 

أفضل  على نحووغيرها من األدوات لالستجابة  ،اإلنترنت على التعليق خاصية تحسينجرى و. هوتنفيذ

غير الدراسية حلقات ال خاللمن الهادفة التوعية  تستخدموا   .وتيسير جمع التعقيبات الحوكمة الحتياجات

توافق في اآلراء اللتيسير المداوالت وبناء محددة مواضيع عن  لألعضاءالموجهة  يةالتدريبالدورات الرسمية و

 البنود االستراتيجية.بشأن 

 تبسطبل  ،هذه الحزمة الشاملة من العمليات واإلجراءات واألدوات استمرارية األعمال فحسب تضمنولم  -4

 في الصندوق.الحوكمة أنشطة  ،حد معينإلى و ،أيضا

عليها في يجب الحفاظ عملها وحددت بعض التحسينات التي أساليب  فيلهذه التغييرات تقييما األمانة أجرت و -5

لهيئات الرئاسية لوكاالت األمم المتحدة ا أماناتبين غير رسمي استقصاء وأجري  .سياق ما بعد الجائحة

   يتعلق بأنشطة الحوكمة االفتراضية. فيما بشأن تجاربهاوالمؤسسات المالية الدولية لجمع التعقيبات 

                                                   
 .النظام الداخلي للمجلس التنفيذي والنظام الداخلي لمجلس المحافظين 1
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الصيغة االفتراضية مقارنة بالصيغة الحضورية لدورات المجلس التنفيذي في  -باء

 الصندوق

 1الجدول 

 الرسمية وغير الرسميةعدد اجتماعات الهيئات الرئاسية 

  2019 
2019 

 المجموع
2020   

2020 

 المجموع

 *االجتماع
اجتماع 

   حضوري

اجتماع 

 حضوري

اجتماع 

   افتراضي

 1   1 1 1 مجلس المحافظين

   لجنة مخصصات رئيس الصندوق
  

2 2 

 5 4 1 1 1 هيئة المشاورات الخاصة بتجديد موارد الصندوق

 4 4 المجلس التنفيذي
 

4 4 

 4 4 لجنة مراجعة الحسابات
 

4 4 

 5 4 1 4 4 لجنة التقييم

   مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء
  

3 3 

 1 1 مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال
  

  

 6 5 1 5 5 منسقو القوائم واألصدقاء

 16 12 4 23 23 القوائم اتاجتماع

هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر في  اجتماعات القوائم

 الصندوق لموارد
  

  
9 9 

 2 2 الشؤون المتعلقة بتجديد الموارد  
  

  

 34 27 7 50 50 اجتماعات الهيئات الرئاسية غير الرسمية األخرى/ الحلقات الدراسية/ 

مجلس المحافظين )منتدى المزارعين، منتدى لاألحداث الجانبية 

 األصلية، إلى آخره(الشعوب 
3 3 2 

 
2 

 91 74 17 98 98 المجموع

 الدورات الخاصة واجتماعات الهيئات الرئاسية الرسمية المنعقدة مرة أخرى.بما فيها *

نتائج عن  2020و 2019التي ع قدت في عامي تحليل لطول وتعقيد وتكاليف دورات المجلس التنفيذي أسفر  -6

 .االجتماعات الحضورية واالفتراضيةمفيدة فيما يتعلق بكفاءة 

التي الجتماعات لدوالر أمريكي  40 000و 35 000بين  بما يتراوحف يلاالتك مباشرة في تحققت كفاءاتو -7

هذه الكفاءات إلى حد ما التكاليف غير وقابلت  .السفر والضيافةتكاليف  النخفاضافتراضيا نتيجة ع قدت 

على التعليقات على الوثائق الردود  الستخالص الالزمةو بلغات الصندوقعداد الوثائق اإلضافية إلالمباشرة 

 لالستعراض على شبكة اإلنترنت.المقدمة 

 5 ما متوسطهكل دورة افتراضية من دورات المجلس فقد استغرقت  -الوقتفيما يتعلق بكذلك تحققت كفاءات  -8

ساعات  8و 7بين ما لشخصي االحضور ذات الدورات تستغرق في حين  ،أيامثالثة على مدى في اليوم ساعات 

 2019في عامي التنفيذي دورات المجلس إلى من الوثائق دمت أعداد مماثلة ق  و .ثالثة أيامأو على مدى يومين 
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والواقع أن  .أقل بكثير 2020عام الدورة في النظر فيها أثناء جرى عدد الوثائق التي  ومع ذلك، كان ،2020و

لبناء التوافق  وهو أمر أساسي ،المزيد من الوقت والفرص للتفاعل لديهم ،الحضوريةالدورات خالل  األعضاء،

 ذات األهمية االستراتيجية.بشأن المسائل  والسيما ،في اآلراء

دورات المجلس التنفيذي كامل إلى بالللعودة طبيعي اتجاه سيكون هناك  ،التباعد االجتماعي يودقرفع وبمجرد  -9

  الحل األمثل.هو  يكون هذاال قد  ،ذلك ومع ،الحضورية

لهيئات الرئاسية لوكاالت األمم المتحدة والمؤسسات المالية ا أماناتغير رسمي أجري بين  استقصاء ويشير -10

ن إف ،العودة التدريجية إلى االجتماعات الحضورية األساسي نحو التجاهاوعلى الرغم من  ،إلى أنه ،الدولية

وفي بعض الحاالت  ،افتراضيا عات الهيئات الرئاسيةالعديد من اجتما عقد بمواصلة كبيرا اهناك اهتمام

وضع النظر أيضا في ويجري  .تالمؤتمرات على شبكة اإلنترنبعقد االجتماعات الحضورية  االستعاضة عن

 تجدر اإلشارة ومع ذلك، ،تستفيد من مزايا كل من االجتماعات االفتراضية والحضورية مختلطة عمل طريقة

متطلبات كل من الحضور االفتراضي والحضور  لتلبيةتكاليف إضافية  تستلزمقد  المختلطةاالجتماعات إلى أن 

 الشخصي.

االجتماعات االفتراضية  عيوبمزايا و: 2الجدول  أدناه. 2في الجدول لالستقصاء وترد النتائج الرئيسية  -11

 للهيئات الرئاسية

 العيوب المزايا

 المؤتمرات)السفر واإلقامة وخدمات التكاليف  انخفاض

 محدوديةبسبب   البيئية البصمة وانخفاض كبير في (لوجستياتالو

 .السفر

 بإعداد الوثائق بلغات الصندوقتتعلق  مباشرة غير /مخفية تكاليف

إدارة الصندوق على تعليقات المجلس على البنود  ردودالتي تضم 

 لالستعراض على شبكة اإلنترنت. المقدمة

 الشخصي التفاعل إلى االفتقار

 ،على هامش االجتماع ةغير الرسمي تغياب الفرص المتاحة للتبادال-

 توافق في اآلراء.البناء ل أساسية غالبا ما تكون والتي

 بين األشخاصبناء العالقات واالفتقار إلى فرص إقامة الشبكات  -

 والثقة بين أعضاء المجلس.

بين  المباشرواالفتقار إلى التفاعل فقدان االتصال مع المندوبين،  -

 إدارة الصندوق وممثلي الدول األعضاء في المجلس.

  ؛قل عفويةوأ أكثر تنظيماالمناقشات  -

 الحضور. إلى إعاقة الزمنية المناطقفي االختالف  يمكن أن يؤدي-

 اجتماعات أقصر وأكثر فعالية:والمرونة.  التوقيت تحسين

وإدارة  مخصصة /مقررةغير المرونة في تنظيم اجتماعات -

 .تهامناقشلبنود التي ستجري األوقات المحددة ل

 أقصر لالجتماعات. أعمالجداول -

 تدخالت أكثر كفاءة، وتعليقات في خاصية الدردشة. -

 االتصالتقنية ومشاكل في  خللال مواطن

 .الفيديو/مشاكل في الصوت لالمشاركين والمنظمين  مواجهة-

 خدمات الترجمة الفورية في البيئات االفتراضية. توفير في  التحديات-

 المشاركة زيادة

وجود ممثلين إضافيين من العواصم ممن ال يسافرون عادة أو -

 ال يمكنهم الحضور/المراقبة.

 مادي أقل مع االجتماعات األخرى. تداخل-

 اركةالمش نطاق ، وإمكانية توسيعاالجتماعاتتبسيط إعداد -

 .(بخاصة بالنسبة للمجالس الكبيرة)

طلب ممثلو  إذاالرسمي للقرارات  باالعتماد متعلقةعملية  تحديات

 .عليه لتصويتل قرار يُقدم أنالدول األعضاء 

 الرقمنة زيادة

تطوير حلول تقنية جديدة وتنفيذها وتحسين الوصول اإللكتروني 

 لوثائق.إلى ا

االفتراضية/أدوات عقد االجتماعات عن للمنصات اإلضافية  التكاليف

 طريق الفيديو مع توفير الترجمة الفورية.
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التوفير ( ضمان 1: )من أجلاتخذ الصندوق بالفعل الخطوات الضرورية  ،بمعالجة هذه العيوب وفيما يتعلق -12

 الصوت واالتصال/الفيديوتقليص مشاكل ( 2) ؛لخدمات الترجمة الفورية في البيئات االفتراضية والسلسالكفؤ 

 حد ممكن.أدنى إلى  االجتماعاتأثناء 

 التوصيات -جيم

 ،همواستنادا إلى تعقيبات .االعتبارات الواردة أعاله ومناقشتها مع منسقي القوائم في الصندوق جرى تبادل -13

 إذا ةالتالي اتقترح اتخاذ اإلجراءي   ،المنظمة عمل جراءاتإفعالية وكفاءة وكجزء من العمل الجاري لتعزيز 

 :جائحة بذلكال التي تفرضهاسمحت القيود 

شخصي  حضورب النعقادا إلىاألول المجلس التنفيذي في أبريل/ نيسان وديسمبر/ كانون  ادورت تعود (أ)

على مدى ن ان الدورتاهاتعقد وست   .في مقر الصندوق في روما في المجلس، الدول األعضاءلممثلي 

 ثالثة أيام كاملة.أو يومين 

أقصاها ثالث ساعات يوميا على مدى لمدة عقد دورة المجلس التنفيذي في سبتمبر/ أيلول افتراضيا ت   (ب)

عقدها بصورة افتراضية  فإن ،الصيفية ةقرب هذه الدورة من فترة العطلإلى ونظرا ؛ ثالثة أيامأو يومين 

  .تكاليفال في مع كل ما يتعلق بذلك من كفاءات ،ميزة تجنب السفرسيكون له 

، مختلطةبصيغة  انعقاد المجلس التنفيذيالتي تسبق غير الرسمية الدراسية حلقات الواتسام المشاورات  (ج)

 المتعلقةرفع جميع القيود  بمجردممكنا وسيكون هذا  .الحضورية معااالفتراضية وبالمشاركة يسمح  مما

يكونون  قدالتباعد االجتماعي من عدد الممثلين الذين معايير تحد  ،الوقت الحاليففي  .بالجائحة

حلقات الستعقد هذه المشاورات و ،غضون ذلكوفي  .حاضرين في قاعات اجتماعات الصندوق

جميع المناطق في ممثلي الدول األعضاء مشاركة ومن شأن هذا النهج أن ييسر  .افتراضياالدراسية 

  ة.مكاتب القطريالموظفي الصندوق في و ،الزمنية

مقترحات المشروعات/البرامج من اإلجرائية و/المعياريةالبنود على الموافقة على ممارسة الحفاظ  (د)

فست قدم في  ،وأما المشروعات أو البرامج التي تعتبر معقدة أو ابتكارية .خالل التصويت بالمراسلة

 بصورة رسمية. فيها للنظرالتنفيذي دورات المجلس 

 


