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استعراض طرائق عقد الدورات الرسمية وغير الرسمية للمجلس التنفيذي 
 وهيئاته الفرعية

  الخلفية – أوال

الوضع الطبيعي "مع  وإعادة مواءمتها لديهاعمليات الحوكمة استعراض ب المنظمات 19-جائحة كوفيدلزمت أ -1

القرار صنع عمليات  فعالية علىوالحفاظ  ،ضمان استمرارية األعمالمن أجل للبيئات االفتراضية  "الجديد

  هيئاتها الرئاسية. لصالح واإلشراف

اجتماعاتها للهيئات الرئاسية في الصندوق للسماح بعقد  الداخليالنظام دخلت تعديالت على أ  ، 2020 وفي عام -2

نظام  نشئوأ   .بيئة افتراضيةفي الموافقة تبسيط عمليات بهدف فذ إجراء التصويت بالمراسلة ن  و ،افتراضيا

 ،وغيرها من األدوات ،اإلنترنت على التعليق خاصية تحسينجرى و. هوتنفيذ هاختبارتم وتصويت آلي 

 من خاللالهادفة التوعية  تخدمواست   .وتيسير جمع التعقيبات الحوكمة الحتياجاتأفضل  على نحولالستجابة 

لتيسير المداوالت محددة مواضيع عن  لألعضاءالموجهة  يةالتدريبالدورات غير الرسمية والدراسية حلقات ال

 البنود االستراتيجية.بشأن توافق في اآلراء الوبناء 

التكنولوجية  التحسينات مع ،2020 آذار/اعتبارا من مارس للهيئات الرئاسية افتراضية ع قدت اجتماعاتو -3

في دورة طريقة االجتماع المختلط ألول مرة  . وتم تجريبالفوريةالالزمة لمواصلة توفير خدمات الترجمة 

الفرعية اعتبارا من  هيئاتهاجتماعات في ، وبعد ذلك 2021 كانون األول/لمجلس التنفيذي في ديسمبرا

 ييناألمم المتحدة األخر تيتتماشى هذه التغييرات في طرائق االجتماع مع نهج وكالو. 2022 حزيران/يونيو

ا، وغيرها من وكاالت األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية التي شهدت مله من روما مقرا انتتخذ نتيلال

 مختلطة.الجتماعات الإلى ا ةملفتراضية الكاالجتماعات االمن ا تطوراأيضا 

نتائج عن  2020و 2019التي ع قدت في عامي تحليل طول وتعقيد وتكاليف دورات المجلس التنفيذي  أسفرو -4

بما يتراوح ف يلاالتك مباشرة في كفاءات تحققتو .مفيدة فيما يتعلق بكفاءة االجتماعات الحضورية واالفتراضية

السفر تكاليف  النخفاضافتراضيا نتيجة التي ع قدت جتماعات اال من دوالر أمريكي 40 000و 35 000بين 

 عداد الوثائق اإلضافية بلغات الصندوقإلالكفاءات إلى حد ما التكاليف غير المباشرة  هذه عّوضتو .والضيافة

لالستعراض على  المعروضةالتعليقات على الوثائق والردود  استخالص والتي برزت الحاجة إليها من أجل

 اإلنترنت.شبكة 

بما في ذلك إعادة هيكلة جدول أعمال المجلس  ،19-أدت التغييرات التي أ دخلت مع ظهور جائحة كوفيدو -5

 عبرأثناء الدورة ونقل النظر في بنود معينة الستعراضها  الجارية المناقشات من تخفيفبهدف الالتنفيذي 

وعلى الرغم وقت. الب الكفاءات فيما يتعلققيق إلى تح ،المراسلةبعليها من خالل التصويت  والموافقةاإلنترنت 

إن ف، 2021و 2019قدت بين عامي التي ع   التنفيذي دورات المجلس علىمماثل من الوثائق  عدد عرض من

أقل بكثير. كان فصاعدا  2020من عام ابتداء  المنعقدة اتالدور خاللفيها  جرى النظرعدد الوثائق التي 

على مدار ثالثة أيام  ياخمس ساعات يومالتنفيذي في المتوسط لمدة لمجلس ل واستمرت الدورات االفتراضية

 المنعقدة الدوراتفي حالة  سبع أو ثماني ساعات على مدار يومين إلى ثالثة أيام يعادل متوسط مع مقارنةبال

قة قدت بطريللمجلس التنفيذي التي ع   الخامسة والثالثين بعد المائةالدورة وتطلبت . بالحضور الشخصي

الدورات خالل  ألعضاءل ه ي تاحوالواقع أن يوم كامل يومين فقط للنظر في بنود الدورة. صيغةمختلطة في 

بشأن المسائل  سيما ال ،لبناء التوافق في اآلراء وهو أمر أساسي ،المزيد من الوقت والفرص للتفاعل الحضورية

 ذات األهمية االستراتيجية.
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المجلس التنفيذي بشأن تغييرات في  علىمقترحات  وعرضبتقييم التغييرات  سكرتير الصندوققام مكتب و -6

وقت التخاذ هناك حاجة إلى المزيد من الأن  التنفيذي . ورأى المجلس2021في سبتمبر/أيلول  أساليب عمله

على مقترح اإلدارة الذي دعت  التنفيذي وافق المجلسو لمجلس.ل المقبلة دوراتالد اعقانقرار بشأن طرائق 

الرابعة والثالثين بعد المائة والخامسة التنفيذي في دورتي المجلس  حضوريةفيه إلى تجربة عقد اجتماعات 

إتاحة طريقة  معسمحت الظروف بذلك،  في حال ،الفرعية هيئاتهوالثالثين بعد المائة وفي اجتماعات 

 التنفيذي دعا المجلسو. شخصيامختلطة لممثلي الدول األعضاء غير القادرين على الحضور الجتماعات اال

 من أجل عرضهاإضافي للدروس المستفادة والتوصيات بشأن الطريقة المقترحة للمضي قدما  تقييمإلى إجراء 

غير  استقصاءائج تستند التغييرات المقترحة الواردة في هذه الوثيقة إلى نتوالمجلس في دورة مقبلة.  على

 جنبا إلى جنب مع استقصاءوكاالت األمم المتحدة األخرى والمؤسسات المالية الدولية،  أ جري بينرسمي 

 .2022 تشرين األول/في أكتوبر التنفيذيمجلس الدول األعضاء في المع ممثلي  أ جري

تبسيط الوثائق المقدمة من أجل إلى المجلس التنفيذي للنظر فيه  مقترحا، ستقدم اإلدارة أيضا 2023في عام و -7

الفرص المتاحة لتقليل تواتر وحجم  المقترحسيحدد و. وتقليل عددها وهيئاته الفرعية التنفيذي إلى المجلس

 حاليا إلى المجلس التنفيذي وهيئاته الفرعية الستعراضها والموافقة عليها. ت قدموتدفق الوثائق التي 

 المقترح للطرائق االستعراض -ثانيا

 تبسيط المداوالت أثناء الدورة -ألف

تبسيط مداوالت المجلس التنفيذي أثناء دوراته من خالل زيادة  جرى: اإلنترنت شبكة استعراض الوثائق على -8

من خالل ويمكن لممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي اإلنترنت.  عبر شبكةاستخدام استعراض الوثائق 

ألنواع معينة من  اللوحة اإللكترونية للمنصة التفاعلية للدول األعضاء بواسطةتعليقات الهذا اإلجراء تقديم 

س المجل دورةبعد واإلنترنت.  شبكة ، والتي تقدم اإلدارة ردا كتابيا عليها عبرلالستعراض الوثائق الخاضعة

 األربع للصندوق.التعليقات وردود اإلدارة باللغات الرسمية  جميعتتضمن  على المنصة وثيقة ت نشر، التنفيذي

المعيارية : التقارير المالية جملة وثائق أخرىمؤهلة لهذا اإلجراء، من ال الخاضعة لالستعراضوثائق وتشمل ال -9

وتقييمات ؛ وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية المؤسسيةشؤون المرحلية عن التقارير وال ؛والمتكررة

 النعقاد مناقشتها بالفعل خالل المشاورات السابقة تجرالتي االستراتيجيات القطرية والبرامج القطرية 

 .المجلس

 تتضمنللوثائق التي  اللغوية من أجل المعالجةإلى تكاليف إضافية  أدى استخدام هذا اإلجراء تزايد أن وفي حين -10

 على صعيدمن خالل الكفاءات التكاليف لك ت تع ّوض، األعضاءممثلي الدول ردود اإلدارة على تعليقات 

من اآلن فصاعدا، يمكن النظر في ثالثة خيارات فيما يتعلق بالوثائق ولوقت في المداوالت أثناء الدورة. ا

في جدول األعمال للنظر فيه أثناء الدورة  لالستعراضبند  يمكن إدراج أي علما بأنه ،لالستعراض الخاضعة

 بناء على طلب عضو أو عضو مناوب في المجلس التنفيذي:

اإلنترنت من خالل  شبكة عبر لالستعراض المعروضةالوثائق النظر في ب المتمثلة ممارسةالمواصلة  (أ)

تكاليف  ضعوّ ت  سهذا الخيار، بموجب و - على المنصة التفاعلية للدول األعضاءالتعليق  خاصية

 الوقت؛ على صعيد من خالل الكفاءاتللتعليقات وردود اإلدارة  ةويمعالجة اللغال

بشأن برامج الفرص  المجلس النعقاد التعليق وتوسيع المشاورات السابقة خاصيةوقف استخدام أو  (ب)

البرامج، ومقترحات عمليات القطاع الخاص غير /المشروعاتاالستراتيجية القطرية، ومقترحات 

الستعراض المجلس التنفيذي، وتبادل التعليقات أثناء  الخاضعة البنود جميعتغطية من أجل  ةالسيادي

وسيترتب على ذلك تكاليف  -إصدار تقرير نهائي عن المشاورة بأربع لغات  طريقعن الدورة 
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 الفوريةوالترجمة  التنفيذي المجلس لدورات زمنا السابقة األطولإضافية تتعلق بالمشاورات 

 والترجمة التحريرية؛

تكاليف  ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى –لالستعراض أثناء الدورة  الخاضعة النظر في جميع البنودأو  (ج)

الوقت الكافي توفر ضمان من أجل  لفترة أطول دورات المجلس التنفيذي الستمرار إضافية نتيجة

 للنظر في جميع البنود.

ة المتمثلة ممارسال مواصلةالمجلس التنفيذي عن تفضيلهم للخيار )أ(، أي  الدول األعضاء في أعرب ممثلوو -11

المنصة اإلنترنت من خالل خاصية التعليق على  شبكة عبر لالستعراض المعروضةالنظر في الوثائق ب

 .التفاعلية للدول األعضاء

ونظرا إلى تبسيط المداوالت أثناء الدورة، حتى في فترة ما بعد الجائحة،  االستمرار في بهدف: توصيةال -12

النظر في الوثائق ب المتمثلة ممارسةال، يوصى بمواصلة ممثلي الدول األعضاءالواردة من  التعقيبات

 على المنصة التفاعلية للدول األعضاء،التعليق  خاصيةاإلنترنت من خالل  شبكة عبر لالستعراض المعروضة

أنه يمكن إدراج أي بند من هذا القبيل على جدول أعمال دورة المجلس التنفيذي للنظر  على أن يكون مفهوما

 .يالتنفيذ المجلس عضو أو عضو مناوب فيفيه أثناء الدورة بناء على طلب 

إجراء من خالل استخدام  أيضا تبسيط مداوالت المجلس التنفيذي أثناء الدورة جرى: الموافقة أساليب -13

النظر فيها بالفعل في اجتماعات أخرى )مثل المشاورات  جرىالتصويت بالمراسلة للموافقة على الوثائق التي 

ي دعى ممثلو الدول  خالل هذا اإلجراء،من وو/أو البنود المعيارية/اإلجرائية.  المجلس( النعقادالسابقة 

للموافقة  المعروضة اتخاذ إجراء بشأن البنود إلىبمجرد اعتماد جدول أعمال المجلس أثناء الدورة،  األعضاء،

للنظر فيها على جدول أعمال المجلس  البنوديجوز وضع أي من هذه والمراسلة. بعليها من خالل التصويت 

سكرتير مكتب  يتلقى، شريطة أن التنفيذي ضو أو عضو مناوب في المجلسأثناء الدورة بناء على طلب ع

 .التنفيذيمجلس ال دورةهذا الطلب قبل أسبوع واحد على األقل من بدء  الصندوق

: مقترحات جملة وثائق أخرىلهذا اإلجراء، من  والمؤهلة عليها لموافقةل التي ت عرض وثائقالتتضمن و -14

النظر فيها بالفعل  جرىالتي  ةومقترحات عمليات القطاع الخاص غير السياديوالمنح  البرامج/اتالمشروع

 مجلس اتدورمثل مسودات جداول األعمال المؤقتة ل العاديةوالبنود المجلس،  النعقادفي المشاورات السابقة 

 .المحافظين المقبلة

أدى استخدام إجراء التصويت بالمراسلة إلى تبسيط عمليات الموافقة من قبل المجلس التنفيذي إلى حد كبير و -15

الموارد ألنه يتطلب   من ناحيةثقيال ي شكّل عبئا اإلجراء غير أن هذاتوفير الوقت للمداوالت أثناء الدورة.  عبر

متطلبات األغلبية  استيفاءلضمان  الصندوقسكرتير متابعة كبيرة من جانب ممثلي الدول األعضاء ومكتب 

المحافظين ويؤدي إلى تأخير في إبالغ  ،الجدول الزمني المحدد ضمن حسب األصولوالموافقة على هذه البنود 

توقيت الموافقة على البنود المقدمة إلى المجلس  فإنعالوة على ذلك، و ات/البرامج.عبالموافقات على المشرو

نهاية  ا لقربرنظ يطرح إشكاليةمن خالل إجراء التصويت بالمراسلة  كانون األول/ديسمبرالتنفيذي في دورة 

 ، يمكن النظر في ثالثة خيارات فيما يتعلق بالوثائقامن اآلن فصاعدوالعام وإغالق الحسابات المالية. 

للموافقة عليه في جدول األعمال للنظر فيه  معروض أنه يجوز إدراج أي بندب علماللموافقة عليها،  المعروضة

 :التنفيذي أثناء الدورة بناء على طلب عضو أو عضو مناوب في المجلس

الموافقة على البنود المعيارية/اإلجرائية، ومقترحات ب المتمثلة ممارسةالمواصلة  (أ)

 من خالل التصويت ةومقترحات عمليات القطاع الخاص غير السياديوالمنح،  البرامج/اتالمشروع

 1المراسلة؛ب

                                                   
 سيستمر تقديم المشروعات أو البرامج التي تعتبر معقدة أو ابتكارية إلى المجلس التنفيذي للنظر فيها رسميا أثناء الدورة. 1
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الدورة على البنود المحددة في جدول أعمال المجلس  " أثناءأساس المجموعات لىع"الموافقة أو  (ب)

 على التفاصيل(؛  لالطالع 16التنفيذي )انظر الفقرة 

 للموافقة عليها أثناء الدورة. المعروضة النظر في جميع البنودأو  (ج)

األخرى، وجدت اإلدارة أن عملية الموافقة المستخدمة في المفوضية األوروبية عند المقارنة مع المنظمات و -16

 عرضالحالتين، يتم  افي كلتو مثيرة لالهتمام بشكل خاص. 2ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

لبنود أو النقاط او". باء" والبنود أو النقاط "لف: البنود أو النقاط "أ، وهماجدول األعمال بنوعين من البنود

مناقشتها بالفعل في لجان أو هيئات أخرى، وبالتالي فهي ليست مقترحة للمناقشة،  جرت" هي تلك التي لف"أ

 مجلسالبالتشاور مع رئيس و. الهيئة الرئاسية المعنيةكمجموعة في بداية اجتماع ت عرض للموافقة عليها  وإنما

" أثناء الدورة على البنود التي من غير المحتمل أن المجموعاتعلى أساس ، يمكن تطبيق الموافقة "التنفيذي

 للموافقة المعروضة البنودإلى بالنسبة  اآلناإلجرائية، كما هو الحال /المعيارية، بما في ذلك: البنود نقاشاتثير 

ومقترحات عمليات القطاع البرامج والمنح، /المشروعاتمقترحات و؛ المراسلةبمن خالل التصويت  عليها

. وبالتشاور التنفيذي مجلسال النعقاد النظر فيها بالفعل في المشاورات السابقة جرىالتي  ةالخاص غير السيادي

 في بعض البنود المحالة إلى المجلس أيضا ، يمكن النظرالتنفيذي للمجلس التابعة مع رؤساء الهيئات الفرعية

إجراء  إطار فيهذه الهيئات الفرعية والموافقة عليها من قبل  استعراضهاللموافقة عليها والتي سبق  التنفيذي

، المعمول به حاليا المراسلةبتصويت ال إلى إجراء كما هو الحال بالنسبةو". على أساس المجموعاتالموافقة "

بناء على طلب عضو أو عضو  الدورة أثناءهذه البنود على جدول أعمال المجلس للنظر فيها  إدراجيمكن 

على  المجموعات أساس علىموافقة العلى  الحصول وسيطلب رئيس المجلس .التنفيذي في المجلسمناوب 

 .وبعد اعتماد جدول األعمال التنفيذي في بداية دورة المجلس هذه البنود

المجلس التنفيذي عن تفضيلهم لمواصلة الموافقة  األعضاء فيالدول  : في حين أعرب غالبية ممثليتوصيةال -17

زيادة نتيجة  اتعلى صعيد الكفاءمكاسب المحتملة لا مراعاةعلى البنود من خالل التصويت بالمراسلة، ومع 

أثناء الدورة للبنود المحددة على هذا  المجموعات أساس علىتبسيط عمليات الموافقة، يوصى باعتماد الموافقة 

سيغطي هذا النموذج و. 16، كما هو موضح في الفقرة التنفيذيفي جدول أعمال المجلس  بصورة تجريبية النحو

 تقريرا إلى المجلس بعد ذلك اإلدارة وستقدم، 2023في عام  التنفيذي المنعقدة التجريبي جميع دورات المجلس

عملية الموافقة  ينبغي مواصلةاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان  وستعمل علىالتجريبي  النموذج نتيجةبشأن  التنفيذي

 .المجموعات أساس على

االجتماعات االفتراضية، وفي اآلونة األخيرة، االجتماعات المختلطة،  عقدأبرز  للمداخالت: ةالزمنيالمهلة  -18

في  شاركين. وينطبق ذلك على المالهيئات الرئاسيةخالل دورات  والقصيرة أهمية المداخالت الموجزة

مهمتهم صعوبة بسبب البيئة اإللكترونية التي تخضع  تزداديين الذين فوراالجتماعات وعلى المترجمين ال

لمسائل تتعلق، في جملة أمور، بالربط وجودة الصوت واألجهزة السمعية. ومن أجل مراعاة المناطق الزمنية، 

أفضل  ،على نطاق أوسعاإللكترونية، وية، واإلرهاق من المنصات روالتحديات في مجال الترجمة الفو

 .للمداخالت ةزمنيمهلة  وضع، ي قترح الدول األعضاء وقت ممثليل الفعال ستخدامالالممارسات في ا

للتدخل  على فرص متساوية جميع األعضاء حصوللوقت وضمان ل الفعال ستخدامالا تعزيزمن أجل  توصية:ال -19

مهلة زمنية لمداخالت الممثلين خالل دورات المجلس التنفيذي وهيئاته الفرعية. وي قترح  ستحددحسب الحاجة، 

وخمس دقائق للبيانات المدلى بها باسم مجموعة  فرديالزمنية للمداخالت ثالث دقائق لكل بيان  مهلةأن تكون ال

 (.القوائممن الدول األعضاء )مثل بيانات 

 

                                                   
2 Making.pdf-Decision-Governance-https://www.oecd.org/legal/Resolution. 

https://www.oecd.org/legal/Resolution-Governance-Decision-Making.pdf
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 طرائق المشاركة -باء 

 ويشيرعبر المنظمات.  الرئاسيةالهيئات  اتتغييرات كبيرة في طرائق اجتماع 19-كوفيدجائحة  أحدثت -20

 والمؤسسات المتحدة األمم لوكاالت الرئاسية الهيئات أمانات بين 2021عام  في جريأ   رسمياستقصاء غير 

 الحضورية، االجتماعات إلى التدريجية العودة نحو األساسي االتجاه من الرغم وعلى أنه، إلى الدولية، المالية

بمواصلة عقد العديد من اجتماعات الهيئات الرئاسية افتراضيا، وفي بعض الحاالت  اكبير ااهتمام هناك فإن

 .االستعاضة عن االجتماعات الحضورية بعقد المؤتمرات على شبكة اإلنترنت

)انظر المرفق  2022 تشرين األول/غير رسمي بين المجموعة نفسها في أكتوبرمتابعة استقصاء  جريوأ   -21

عبر المنظمات نحو  حدوث تحولإلى  تشير النتائجو(. االستقصاء ستبياناالموجزة ولالطالع على النتائج 

 مع مقارنةبالأكثر تطلبا وتكلفة  ما تكون غالباأنها ، على الرغم من توفر االجتماعات المختلطة، والتي

 اتبالكامل أو االجتماعات االفتراضية بالكامل، فوائد ملموسة للمشاركين في االجتماع الحضوريةاالجتماعات 

 إلى فوائد االجتماعات اإلجاباتوعلى الرغم من ذلك، أشارت  .السفر تكاليف من حيث المرونة وتقليل

ى المنظمات وصفت إحدووالثقة بين األعضاء.  بين األشخاصالعالقات المتمثلة بتعزيز و الحضورية بالكامل،

أشارت منظمة  في حينعلى مستوى متساو من المشاركة،  كافة مشاركينلل بمثابة جمعهذه الفوائد على أنها 

لجميع االجتماعات إلى أنها عادت في  الطريقة المختلطةفتراضية أو االطريقة ال اتباع نحوتتجه أخرى كانت 

المجموعة وتعزيز  اتإعادة بناء دينامي بهدفلمجلس إدارتها  حضورية بالكاملاجتماعات  عقد إلى 2021عام 

وفي حين والمختلطة.  بالكامل عام من االجتماعات االفتراضيةب سلبا اقد تأثر اللذين كانا االلتزام والمشاركة

بصورة ، سيكون لدى المشاركين خيار االتصال بالحضور الشخصيالمنظمات تشجيع المشاركة  تواصل

أصرت الدول األعضاء  في حينأشارت إحدى المنظمات إلى أنه و. في المستقبل المنظماتعظم في م افتراضية

 شريطة بصورة افتراضيةالحضور  العديد من المندوبين اختارللمفاوضات،  حضوريةعلى عقد اجتماعات 

 الحضوريةالعودة إلى االجتماعات  من غير المتوقعوأنه  -مستقرة وسهلة االستخدام  االجتماع أن تكون منصة

أيضا أن بعض المنظمات  االستقصاءالجتماعات النادرة التي تتطلب التصويت. وكشف ابالكامل، باستثناء 

البعض يجتمع و حضوريابعضها  حيث يجتمع، الرئاسيةلهيئات مختلف اطرائق اجتماعات مختلفة ل تعتمد

 .ةأو مختلط ةافتراضيبطريقة اآلخر 

 ةمختلط صيغةمعظم االجتماعات إما في  اممن روما مقرا له انتتخذ انتلال للصندوق تانالشقيق الوكالتانوتنظم  -22

ويشبه انخفاض في الحضور الشخصي لالجتماعات المختلطة.  حدوث عن اوقد أبلغتبالكامل،  ةأو افتراضي

 صيغةقدت الدورات األخيرة للمجلس التنفيذي وهيئاته الفرعية في الحالية للصندوق، حيث ع   الممارسة ذلك

 النعقاد غير الرسمية والمشاورات السابقة الحلقات الدراسيةاجتماعات أخرى مثل في حين ع قدت ، ةمختلط

 .بصورة افتراضيةواألصدقاء  منسقي القوائمواجتماعات  التنفيذي المجلس

 المزايا والعيوب المتصورة لمختلف طرائق االجتماع على أساس خبرة الصندوق. 1الجدول  ويوجز -23
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 1لجدول ا

  الرئاسيةطرائق اجتماعات الهيئات مختلف مزايا وعيوب 

 مختلطة افتراضية بالكامل حضورية بالكامل 

، اآلراء في وبناء توافق بين األشخاصتفاعالت ال فرصزيادة  المزايا

بما في ذلك التبادالت غير الرسمية على هامش االجتماع 

بين األعضاء ومع  وثقة بين األشخاص عالقاتبناء ل وفرص

 اإلدارة.

 

 الفورية خدمات الترجمة

  قد تكون تكاليف الترجمة الفورية أقل مقارنة بالسياق

فترات يمكن أن تكون  بالنظر إلى أنهأو االفتراضي  المختلط

 الترجمة الفورية أطول؛ مناوبة

  الناتجة عن  الفوريةعدد أقل من االنقطاعات في الترجمة

 اتصال المتحدثين.مشاكل في 

 في حاللالعتماد الرسمي للقرارات  ميسرةجراءات اإل تعتبر

 مع مقارنةبال، للتصويت أحد القراراتطرح طلب الممثلون 

 االفتراضية والمختلطة. الطرائق

 )السفر واإلقامة وخدمات المؤتمرات واللوجستيات( انخفاض التكاليف

 بسبب السفر المحدود. البصمة البيئية انخفاض في

 من العواصم،من  أعضاء إضافيين قدرة ممثلي دول – المشاركة الميسرة 

عالوة على ذلك، زيادة والذين ال يسافرون عادة، على الحضور أو المراقبة. 

، بصورة افتراضيةالوقت لربط المشاركين في االجتماع ب فيما يتعلق كفاءةال

 إلى مكان االجتماع.  التنقل للوصولدون الحاجة إلى 

التي قد تحول دون القدرة  قعةالمرونة في حالة األحداث غير المتوزيادة 

 .حضوريةعلى عقد اجتماعات 

 

 )انخفاض تكاليف السفر( انخفاض التكاليف جزئيا

 بسبب السفر المحدود. البصمة البيئية انخفاض

 من العواصم،من  قدرة ممثلي دول أعضاء إضافيين - المشاركة الميسرة

عالوة على ذلك، زيادة والذين ال يسافرون عادة، على الحضور أو المراقبة. 

، بصورة افتراضيةالوقت لربط المشاركين في االجتماع ب فيما يتعلق كفاءةال

 .إلى مكان االجتماع التنقل للوصولدون الحاجة إلى 

التي قد تحول دون القدرة  المرونة في حالة األحداث غير المتوقعةزيادة 

 .حضوريةعلى عقد اجتماعات 

المرتبطة بالسفر واإلقامة وخدمات  التكلفة صعيد على التبعات العيوب

 المؤتمرات واللوجستيات.

 

 بسبب زيادة السفر. بيئيةالبصمة زيادة ال

 

بسبب  اتلعدد المشاركين في االجتماع وضع حدود قصوى

 سعة مكان االجتماع.

 شخصيالتفاعل ال االفتقار إلى

 على هامش االجتماع ةغير الرسمي تغياب الفرص المتاحة للتبادال، 

 ؛بناء توافق في اآلراءل أساسية غالبا ما تكون والتي

  بناء العالقات لحيز إلى و يالشبكالتواصل االفتقار إلى فرص إقامة

، ال سيما بالنسبة إلى ممثلي الدول والثقة بين أعضاء المجلسالشخصية 

 األعضاء الجدد في المجلس التنفيذي؛

 بين إدارة  المباشرن، واالفتقار إلى التفاعل فقدان االتصال مع المندوبي

 .التنفيذي الصندوق وممثلي الدول األعضاء في المجلس

 

حاجة ال بالنظر إلى)خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية(  التكاليفزيادة 

 .ذاتهوقت الواجتماع افتراضي في  حضوريإلى خدمة اجتماع 

 

 ةالبيئي البصمةتكاليف السفر وتقليل  انخفاض بشأن توقعاتال تعويض يمكن

إذا قرر األعضاء المشاركة  ةأو كلية جزئي بصورةبسبب السفر المحدود 

 ر منه.جزء آخ وبصورة افتراضية فيجزء من االجتماع  في حضوريا

 

 

 

 شخصي ال محدودية التفاعل
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 الفورية خدمات الترجمة

  مع مقارنةبالاالفتراضية والمختلطة  البيئتينقد تخضع لقواعد مختلفة في 

فترات تكون و، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف. الحضوريةاالجتماعات 

نظرا للصعوبات المتزايدة التي بالضرورة  أقصر الترجمة الفورية مناوبة

قد يستلزم ذلك تعيين عدد أكبر و. المختلطةتفرضها البيئة االفتراضية أو 

 من المترجمين الفوريين الجتماع معين؛

 أدوات عقد االجتماعات عن و للمنصات االفتراضية النفقات اإلضافية

 ؛فوريةطريق الفيديو مع توفير الترجمة ال

  في  مشاكلالإذا واجه المشاركون  الفوريةانقطاع خدمات الترجمة

لقواعد السلوك ذات الصلة )استخدام سماعات  لم يمتثلوااالتصال أو 

 الرأس، والميكروفونات المناسبة، وما إلى ذلك(

 

 لوجستيةالعتبارات اال

 .يمكن أن يؤدي االختالف في المناطق الزمنية إلى إعاقة الحضور 

  الحاجة إلى مراعاة الفروق الزمنية إلى أقصى حد ممكن أنه يمكن تعني

يؤدي إلى  األمر الذي، الواحد ساعات في اليومعدد أقل من التخصيص 

 من األيام؛ أكبرعقد اجتماعات على مدى عدد 

  الصوت/الفيديو بناء على ب ذات صلةقد يواجه المشاركون تحديات

 موثوقية اتصالهم.

 

 

 

تحديات عملية متعلقة باالعتماد الرسمي للقرارات إذا طلب ممثلو الدول 

 سيتم، ال سيما إذا كان التصويت أن يُقدم قرار للتصويت عليهاألعضاء 

باالقتراع السري مع مراعاة أن استخدام نظام التصويت اإللكتروني في 

 .عليه أوال المجلس التنفيذي مرهون بموافقةالصندوق 

  الحاضرين على المشاركين  ةغير الرسمي التبادالتفرص تقتصر

اآلراء وفرص في في مكان االجتماع، مما يؤثر على بناء توافق  شخصيا

 بين األعضاء؛الشبكي التواصل 

  ةالجانبي " المفاوضاتال يمكن للمشاركين االفتراضيين االنخراط في ،"

 اآلراء. في مما يعيق اإلدماج وبناء توافق

 

 الفورية خدمات الترجمة

  مقارنةبالاالفتراضية والمختلطة  البيئتينقد تخضع لقواعد مختلفة في 

تكون و، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف. الحضوريةاالجتماعات  مع

أقصر بالضرورة نظرا للصعوبات  الترجمة الفورية فترات مناوبة

قد يستلزم ذلك و. المختلطةالمتزايدة التي تفرضها البيئة االفتراضية أو 

 ؛تعيين عدد أكبر من المترجمين الفوريين الجتماع معين

 أدوات عقد االجتماعات عن و للمنصات االفتراضية النفقات اإلضافية

 ؛ير الترجمة الفوريةطريق الفيديو مع توف

  فيفي  مشاكلإذا واجه المشاركون  الفوريةانقطاع خدمات الترجمة 

لقواعد السلوك ذات الصلة )استخدام سماعات  لم يمتثلوااالتصال أو 

 الرأس، والميكروفونات المناسبة، وما إلى ذلك(

 

 

 

 

 

 

 

 لوجستيةالعتبارات اال

  إلى إعاقة الحضور.يمكن أن يؤدي االختالف في المناطق الزمنية 
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  الحاجة إلى مراعاة الفروق الزمنية إلى أقصى حد ممكن أنه يمكن تعني

يؤدي إلى  األمر الذي، الواحد ساعات في اليومعدد أقل من التخصيص 

 ؛من األيام أكبرعقد اجتماعات على مدى عدد 

  الصوت/الفيديو بناء على ب ذات صلةقد يواجه المشاركون تحديات

 اتصالهم.موثوقية 

 

تحديات عملية متعلقة باالعتماد الرسمي للقرارات إذا طلب ممثلو الدول 

 سيتم، ال سيما إذا كان التصويت أن يُقدم قرار للتصويت عليهاألعضاء 

باالقتراع السري مع مراعاة أن استخدام نظام التصويت اإللكتروني في 

 .عليه أوال المجلس التنفيذي مرهون بموافقةالصندوق 
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المجلس التنفيذي  الدول األعضاء في ، أعرب ممثلو2022 أيلول/أ جري في سبتمبر الذي واستجابة لالستقصاء -24

فيما يتعلق باجتماعات وفي فترة ما بعد الجائحة.  حضورية للمجلس عن تفضيلهم للعودة إلى عقد دورات

الجتماعات ل عن تفضيلهم حوالي ثلثي المستجيبين أعرب، حيث متباينة التعقيباتالهيئات الفرعية، كانت 

اتجاه  برزفي حين والجتماعات االفتراضية بالكامل. ل عن تفضيلهمثلثهم وأعرب ، الحضورية بالكامل

األمر كان ، بصورة حضوريةقدت األخيرة التي ع   التنفيذي في دورات المجلس تصاعدي واضح في المشاركة

طلبات في  وارتفاع الحضوريةالمشاركة  تراجع فياجتماعات الهيئات الفرعية، حيث لوحظ  مختلفا بالنسبة إلى

 .بصورة افتراضيةالمشاركة 

والحاجة إلى إتاحة ، اتاالجتماع عقد رائقطمختلف  فياالعتبار تجربة الصندوق في : مع األخذ توصيةال -25

العودة إلى االجتماعات  تجريبفي الصندوق منذ السائدة واالتجاهات المشاركة في جميع المناطق الزمنية، 

 الدول األعضاء في الواردة من ممثلي والتعقيباتفي المنظمات المقارنة،  السائدة ، واالتجاهاتالحضورية

 التالية:المجلس التنفيذي، ت قترح التوصيات 

من أجل ضمان مشاركة واسعة من  الحضوريةالطريقة المختلطة لجميع االجتماعات  توفيرستمر ي (أ)

 على السفر والمشاركة؛ 19-بجائحة كوفيدقيود مرتبطة  ما دامت هناك ،األعضاء

 بالكامل. ومن شأن ذلك أن ييسر ةافتراضي بصيغة التنفيذي مجلسال النعقاد تجرى المشاورات السابقة (ب)

، بالنظر االقتضاءالتكلفة، عند  ناحيةوفعالة من  مناسبةمشاركة  لصندوقل مشاركة لألفرقة القطرية

 إلى الطابع الالمركزي المتزايد للمنظمة؛

 بالكامل؛ ةافتراضي بصيغةعقد الحلقات الدراسية غير الرسمية ت   (ج)

الصندوق، مع خيار عقد  في مقر بصورة حضورية بالكاملواألصدقاء  منسقي القوائمعقد اجتماعات ت   (د)

 ؛حضوريااالجتماع  انعقاد دون أسباب أخرىاجتماعات افتراضية إذا ما حالت قيود الوقت أو 

في مقر  بصورة حضورية بالكاملعقد اجتماعات ودورات الهيئات الفرعية للمجلس التنفيذي ت   (ه)

 االجتماع؛الطريقة المختلطة لمن ال يمكنهم التواجد في روما لحضور  وت تاحالصندوق، 

 دورات المجلس التنفيذي: (و)

في مقر  بصورة حضورية بالكاملمايو/أيار وديسمبر/كانون األول  -أبريل/نيسان  اعقد دورتت   (1)

الطريقة وتعتبر طريقة الحضور الشخصي الصندوق على مدار يومين إلى ثالثة أيام كاملة. 

عقد بالتزامن مع ني عادة ما الذيمعتكف المجلس التنفيذي  بالنظر إلى لهاتين الدورتين المفضلة

ستراتيجية، مثل برنامج العمل والميزانية االبنود ال ومناقشة ؛أيار/مايو-نيسان/دورة أبريل

عالقات أقوى تعزيز  وبهدف، كانون األول/، في دورة ديسمبرللعام التاليالمقترحين للصندوق 

 بين األعضاء واإلدارة؛ بين األشخاص

لمدة أقصاها خمس ساعات يوميا على مدار يومين  بصورة افتراضية لأيلو/ت عقد دورة سبتمبر (2)

 ميزة سيتيحافتراضية  اجتماعاتنظرا لقرب فترة العطلة الصيفية، فإن عقد وإلى ثالثة أيام. 

 .لممثلي الدول األعضاءمزيد من المرونة البالتالي سيوفر تجنب السفر، و

 التوصيات -ثالثا

، والتي تهدف 25و 19و 17و 12التوصيات الواردة في الفقرات  فيمدعو إلى النظر المجلس التنفيذي إن  -26

 ، والموافقة عليها.المنظمة حوكمةإلى تعزيز فعالية وكفاءة عمليات 
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 غير الرسمي حول طرائق اجتماعات الهيئات الرئاسيةمتابعة ال استقصاءنتائج  موجز

وكاالت األمم المتحدة ل بين أمانات الهيئات الرئاسيةغير رسمي  بإجراء استقصاءالصندوق  سكرتيرمكتب  قام -1

. 19-كوفيد حةالتغييرات في طرائق الحوكمة الناتجة عن جائ حول 2021في عام  والمؤسسات المالية الدولية

االستبيان  ي عرض) 2022 تشرين األول/غير رسمي بين نفس المجموعة في أكتوبر استقصاء متابعةوأ جري 

من مجموعة المؤسسات إجابة  12من مجموعة وكاالت األمم المتحدة و إجاباتسبع إجابة ) 19أدناه(، وتم تلقي 

 المالية الدولية(.

 النتائج واالعتبارات الرئيسية الناتجة عن استقصاء المتابعة على النحو التالي: إيجازيمكن و -2

ة في ستكون الطريقة المفضل ها، وأنةتحول نحو طريقة االجتماع المختلطإلى  اإلجاباتأشارت غالبية  (أ)

 ،الهيئات الرئاسيةفي اجتماعات  الحضوريةشجعت العديد من المنظمات المشاركة  وفي حين. المستقبل

إلى أنه على الرغم  أشارت إحدى المنظماتو. ستظل خيارا بصورة افتراضيةإمكانية االتصال  فإن

إلى  2021عادت في عام  ،المختلطة لجميع االجتماعاتاالفتراضية/نحو اتباع الطريقة  توجهها من

وتعزيز بهدف إعادة بناء ديناميات المجموعة "عقد اجتماعات حضورية بالكامل لمجلس إدارتها 

 ."المشاركة اللذين كانا قد تأثرا سلبا بعام من االجتماعات االفتراضية بالكامل والمختلطة/االلتزام

الضوء  إحداها وسلطتالكامل، ب حضوريةاجتماعات عقد إلى  عن عودتهامنظمات فقط  أربع أبلغتو (ب)

أشارت منظمة أخرى إلى أن ، في حين يكفل تكافؤ الفرص لجميع المشاركين من شأن ذلك أنأن  على

اإلضافية  الفوريةتغطية جلسات الترجمة لتكبد تكاليف إضافية  سيحول دون ةاالفتراضي الطريقةوقف 

تباع الطريقة إلى أن خططها ال أخرىوأشارت منظمة ، الفوريةوتكاليف تكنولوجيا الترجمة 

أي قرار يتخذ إلى أنه لم سة خام. وأشارت منظمة مستقبالبالكامل قد تستمر في التطور الحضورية 

 .بالكامل الحضورية تم العودة إلى االجتماعاتتس تبشأن ما إذا كان بعد

. ةمختلط بصيغة الهيئات الرئاسيةفوائد االستمرار في عقد اجتماعات  الضوء على المجيبون وسلط (ج)

، وخفض اتاالجتماعمرونة إضافية للمشاركين في توفير أمور أخرى،  ضمن، من الفوائدوشملت هذه 

 المقدمة بشأن االجتماعات المختلطة ما يلي: التعقيباتتضمنت بعض وتكاليف السفر والبصمة البيئية. 

 إقامةبالنظر إلى عدم  ، فعالة ومرنة للغايةاسابق ذكر، كما المختلطة"هذه الطريقة 

في المقر الرئيسي. وفي حالة اجتماعات ]الهيئة  ةدائم صفةبالمديرين جميع 

رفيعي المستوى الثبت أيضا أنها فعالة للغاية في السماح للمسؤولين  ،[الرئاسية

 ."مناوبين أو مؤقتين محافظين المشاركة إلى من قيامهم بتفويض بالمشاركة، بدال

الرئاسية الرسمية الجتماعات الهيئات  المعيارية الصيغة المختلطة ت الطريقة"أصبح

على الرغم من أن االجتماعات المختلطة وذلك  ]اسم المنظمة[، أو شبه الرسمية في

 االفتراضيةأو االجتماعات  بالكامل الحضوريةأكثر تطلبا وتكلفة من االجتماعات 

 ".بالكامل

 الحضوريةتصر الدول األعضاء على االجتماعات  في حين"الحظنا أنه 

 أن شريطةاالفتراضي، الحضور  يختارون العديد من المندوبين فإنللمفاوضات، 

العودة إلى االجتماعات  ومن غير المتوقعتكون المنصة مستقرة وسهلة االستخدام. 

 ".بالكامل، باستثناء االجتماعات النادرة التي تتطلب التصويت الحضورية

 - الرئاسية الهيئات اجتماعاتمختلف لطرائق مختلفة استخدام عن عدد قليل من المنظمات  لغوأب (د)

الطريقة  أ تيحتفي حين ، بصورة حضورية األساسية تها الرئاسيةاهيئ اجتماععقد انعلى سبيل المثال، ف

 إلى إحدى المنظمات وأشارتاألخرى.  ومجالس اإلدارةاالفتراضية أو المختلطة الجتماعات اللجان 
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والنصف اآلخر  حضوريا نصف االجتماعات عقد المقررمن  هيئاتها الرئاسية،بعض إلى بالنسبة ، أنه

 افتراضيا.

إلبقاء االمنظمات  تعتزم ، والتي19-لجائحة كوفيدنتيجة  استحداثهاالتي تم  الممارسات الجديدة وكانت (ه)

باستخدام إجراءات التصويت االفتراضي والتطورات التكنولوجية مرتبطة  ،المستقبلعليها في 

 .الهيئات الرئاسيةاألخرى مثل منصات تكنولوجيا المعلومات المتخصصة لعقد اجتماعات 

 االستقصاء ستبيانا

 مضي قدما في حقبة ما بعد الجائحة،الب

بما يعني ) حضورية بالكامل الهيئات الرئاسية بصورة اجتماعات عقد إلى عودةلل منظمتكهل تخطط  -1

 (؟بصورة افتراضية مندوبينال التصالعدم وجود إمكانية 

سينطبق على جميع الهيئات الرئاسية و/أو ما إذا كان من المتوقع  ذلكيرجى تحديد ما إذا كان  (أ)

 .المختلفة والهيئات الفرعية الرئاسيةهيئات للطرائق مختلفة ب االستعانة

؟ على سبيل المثال، المختلفة لهيئات الرئاسيةلجتماعات عقد االطرائق مزيجا من منظمتك  ستعتمدهل  -2

تجتمع الهيئات الفرعية األصغر أو  بصورة حضورية في حين األساسية الرئاسية الهيئات اجتماع عقد

 .فقط أو بطريقة مختلطة يةافتراض بصورةمجموعات العمل 

 :إتاحةمنظمتك  ستواصلهل  -3

أي منهم  حضوروعدم  بصورة افتراضيةجميع المندوبين  اتصالبافتراضية )أي  اجتماعات (أ)

 (؟شخصيا

بصورة البعض اآلخر اتصال و شخصيابعض المندوبين  بحضور)أي  مختلطةاجتماعات  (ب)

 (؟افتراضية

 أو وقف طرائق االجتماع هذه. مواصلةإضافية، بما في ذلك أسباب  تفاصيليرجى تقديم  (ج)

 19-لجائحة كوفيدكنتيجة  استحداثها جرىممارسة جديدة  أية بقاء علىاإل إلى منظمتكهل تخطط  -4

عن  اتتبسيط جداول أعمال االجتماع مثلأساليب حوكمة أكثر كفاءة؟  إلىويمكن أن تكون قد أدت 

 مزيد من التفاصيل.ال. يرجى تقديم االجتماع نفسه بعدما قبل أو  إلى ما طريق نقل النظر في بنود معينة

 


