
  ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذيمذكرة إلى 

 :األشخاص المرجعيون

  :نشر الوثائق  :األسئلة التقنية

Paolo Ciocca  
  سكرتير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

  2254 5459 06 39+ :هاتفرقم ال
  p.ciocca@ifad.org :لكترونياإلبريد ال
 

Deirdre McGrenra  
  الموظفة المسؤولة عن شؤون الهيئات الرئاسية

  2374 5459 06 39+ :هاتفرقم ال
 gb_office@ifad.org :لكترونياإلبريد ال

 
  ئةالدورة الما –المجلس التنفيذي 

  2010أيلول / سبتمبر17-15، روما
 

 للموافقة

  

  

  

 
 
 

 

 

  

محاضر جلسات الدورة التاسعة والتسعين 

 للمجلس التنفيذي
 
 

 

Document: EB 2010/100/R.37 
Agenda: 22(b) 
Date: 14 September 2010 
Distribution: Public 
Original: English 

A 

 

 



  EB 2010/100/R.37  

1 

  الموافقةبتوصية 

والتسعين التاسعة التعديالت المدخلة على محاضر جلسات الدورة لمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على ا

  .للمجلس التنفيذي، كما هي واردة في هذه الوثيقة، واعتماد المحاضر المنقحة

 

  والتسعين للمجلس التنفيذيالتاسعةمحاضر جلسات الدورة 

كي تعكس ) EB/99الوثيقة ( سعين للمجلس التنفيذيالتوورة التاسعة  من محاضر جلسات الد6تم تعديل الفقرة 

ولتيسير الرجوع إلى هذه التعديالت فإنها ترد بطريقة تبرز . بشكل أدق المناقشات التي جرت أثناء الدورة

 .رات المدخلةيالتغي

يعود إلى السادة وبالنسبة للتجديد التاسع لموارد الصندوق، ومع إدراكه أن القرار األخير بهذا الشأن  -6

لهيئة المشاورات  خارجي مستقلالمحافظين، أعلن رئيس الصندوق عزمه على التوصية بتعيين رئيس 

 قدما لمناقشة األمر بتفصيل أكثر بين منسقي وقال بأنه يتطلعالخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق، 

  .القوائم واألصدقاء

  

والتسعين للمجلس التنفيذي التاسعة محاضر جلسات الدورة  من 72 الفقرةتعديل والسويد  ألمانيا طلب ممثال

 ومرة أخرى ولتيسير الرجوع إلى هذه التعديالت فإنها ترد بطريقة تبرز .بالكامل على النحو الوارد أدناه

  .التغييرات المدخلة

  

. لجنة مراجعة الحسابات مفتوحةاجتماعات عالوة على ذلك، فقد أكدت بعض الدول األعضاء على أن   - 72

. مغلقةاجتماعات إال أنه وفي الوقت نفسه تم إيضاح أنه ووفقاً الختصاصات اللجنة فإن لها الحق بعقد 

ا أعضاء في لجنة مسألة وصول أعضاء المجلس التنفيذي ممن ليسوأيضا األعضاء عدد من وقد أثار 

، وطلبوا النظر في هذه المسألة بهدف الترويج  إلى الوثائق المعروضة على اللجنةمراجعة الحسابات

 الحسابات أن تناقش اللجنة ة وقد اقترح رئيس لجنة مراجع.للمزيد من الشفافية في تسيير المنظمة

عالوة على ذلك، فقد أعطيت التعليمات للجنة مراجعة الحسابات للنظر . المقبلاجتماعها هذه القضية في 

ذلك بهدف السماح بإشراك جميع أعضاء المجلس المهتمين في في استخدامها للدورات المغلقة و

  .المداوالت

  

  

  

 


