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  الموافقةبتوصية 

 لتيسير اتخاذه لقرار بشأن القضية التي تتناولها 8للنظر في المقترحات الواردة في الفقرة ي مدعو المجلس التنفيذ

  .الوثيقة الحالية

 

  المراقبون الصامتون لمداوالت المجلس التنفيذي

   الخلفية-أوال 

 إذ أوصت هيئة ،أثيرت قضية مشاركة مراقبين في دورات المجلس التنفيذي في مناسبات مختلفة -1

لجنة بإنشاء  المجلس التنفيذي 1شاورات الخاصة بالتجديد السابع لموارد الصندوق في تقريرهاالم

وبالفعل فقد . فعالية المجلس التنفيذيومور من بينها عضوية ودور األمخصصة الستعراض جملة من 

 تقريرها وكجزء من. 2006نيسان /خالل إنشائه لمثل هذه اللجنة في أبريلمن المجلس بهذه التوصية أخذ 

، فقد الحظت اللجنة المخصصة أنه  للمجلس2النهائي الذي قدم إلى الدورتين التاسعة والثمانين والتسعين

 المشاركة ، ممن هم ليسوا أعضاء في المجلس التنفيذي،من الصعب على الدول األعضاء في الصندوق

لى توسيع إمكانيات مشاركة  من الواجب على المجلس أن يعمل عه وأن،في األنشطة ذات الصلة بالمجلس

ولو أن القيود (السماح للمراقبين بحضور اجتماعات المجلس "المراقبين من خالل إجراءات من بينها 

 )".المكانية قد تظل مشكلة قائمة

 وبعد المناقشات مع المنسقين .لمنسقين واألصدقاءلوقد تمت مناقشة هذه القضية في اجتماعات عديدة  -2

 تم تخصيص أماكن إضافية لمندوبي الدول األعضاء الممثلة ،2007تشرين األول / في أكتوبرواألصدقاء

واألصدقاء  ومؤخراً أثيرت هذه القضية خالل اجتماع المنسقين .في المجلس لمتابعة مداوالت الدورات

 فمن المالئم تيسير حضور ، وألغراض الشفافية،حظ بأنهو، حيث ل2010تموز / يوليو14المنعقد في 

ن وولهذه الغاية، طرح المنسق. بأعمال المجلس نفسهعدم اإلضرار  المجلس مع ضمان مداوالت

 وتم االتفاق .بحضور مراقبين صامتين لمداوالت المجلس التنفيذيعدداً من الخيارات تتعلق واألصدقاء 

ظام على النالمحتملة  وتسليط الضوء على التعديالت ،على إعداد ورقة بهدف اقتراح وسيلة للمضي قدما

  .2010أيلول /الداخلي للمجلس التنفيذي كي ينظر فيها المجلس في دورته المنعقدة في سبتمبر

  القواعد والممارسات الحالية -ثانيا 

 يمثل كل عضو أو عضو مناوب يحضر دورات ، من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي7وفقا للمادة  -3

ويحق لممثل واحد فقط . الذي تقرره الدولة المعنيةالطريق الرسمي بالمجلس ممثل يبلغ اسمه إلى الرئيس 

 .للدولة العضو أو للعضو المناوب أن يحضر دورة المجلس

                                                      
1 GC 29/L.4.  
2 EB 2006/89/R.46 و EB 2007/90/R.36.  
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ممثلي " يجوز للمجلس أن يدعو ، من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي8 ووفقا للمادة ،باإلضافة إلى ذلك -4

الصندوق بي األعضاء اآلخرين  بما في ذلك ممثل،أي شخص وأالمنظمات الدولية والمؤسسات المتعاونة 

وبالتالي وكما تنص عليه هذه المادة يجوز ." لة محددة معروضة أمام المجلسأإلى طرح آرائهم حول مس

 . إعطاء هؤالء الممثلين الحق في الكالم في دورات المجلس التنفيذي

التنفيذي هذه المادة ، وسع المجلس 1997كانون األول / ديسمبر3في دورته الثانية والستين المنعقدة في  -5

معينة من دورات دورة  يحق لمراقب واحد حضور ،وبناء على رغبة رئيس الصندوق"لتتضمن أنه 

و ممثلة في المجلس أال ويسمح بحضور هؤالء المراقبين بناء على طلب الدولة العضو .المجلس التنفيذي

 ويتم ".واحدة لكل فرد فقطالمؤسسات، وتوجه مثل هذه الدعوة مرة / المنظماتىحدإبناء على طلب 

غ المجلس بحضورهم عند  ويبلّ،توفير األماكن لمثل هؤالء المراقبين على أساس األفضلية لمن يتقدم أوال

 .افتتاح الدورة ذات الصلة

كانون /وبناء على الوثيقة التي تبناها المجلس التنفيذي في دورته السابعة والسبعين المنعقدة في ديسمبر -6

، 3خاصة بإجراءات استعراض المجلس التنفيذي لوثائق الفرص االستراتيجية القطرية، ال2002األول 

يحق للدولة العضو التي ليست عضوا في المجلس التنفيذي أن تشترك في مناقشات المجلس لوثيقة 

.  بهذا الخصوصالفرص االستراتيجية القطرية الخاصة ببلدها، على أال يتحمل الصندوق أية تكاليف

لهؤالء الممثلين الوصول إلى مداوالت المجلس تتاح بسمح للممثلين التي ته اإلجراءات وبموجب هذ

 وبإمكانهم أن ،فرصة الدخول إلى قاعة المجلس عند بداية مناقشة البند ذي الصلة على جدول األعمال

يذي األسئلة والتعليقات التي يدلي بها أعضاء المجلس التنفوض، والعراستكمال بعد يأخذوا الكالم 

الممثلون هؤالء يغادر وما أن يتم االنتهاء من هذا البند على جدول األعمال حتى . واألعضاء المناوبون

 .قاعة اجتماعات المجلس التنفيذي

   الممارسات الحالية–ثالثا 

على الممارسات ذات الصلة بالقواعد قد تغيرت نوعا ما كانت  ،باإلضافة إلى الحاالت المنظورة أعاله -7

 :النحو التالي

مداوالت المجلس متابعة يحق لمندوبين إضافيين للعضو أو العضو المناوب في المجلس التنفيذي   )أ (

 ؛االستماعمن خالل شاشة الدائرة المغلقة في قاعة 
أن يصطحب معه منتهية مدته في المجلس عضو مناوب  يحق لممثل عضو أو ،في بعض األوقات  )ب (

سمى كذلك يمكن أن يحصل هذا األمر عندما ي. ذاتهااعة المجلس الممثل الذي سيحل مكانه إلى ق

خر يؤدي مهمته كرئيس للجنة آ في حين يكون ممثل ،ممثل ما لحضور دورة من دورات المجلس

 ؛من اللجان التابعة للمجلس
حضور الصندوق، وبناء على السلطة المفوضة إليه لتحديد فيما لو كان يجوز لموظفين في   )ج (

لبث مداوالت الالزمة قام رئيس الصندوق باإلجراءات ، )8المادة (التنفيذي دورات المجلس 

                                                      
3  EB 2002/77/R.12. 
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ومن شأن ذلك أن يسمح للموظفين المعنيين . المجلس من خالل دائرة مغلقة لموظفي الصندوق

ستخدم مثل هذا البث يكذلك . في الدورةعندما تستدعي الحاجة لوجودهم بأن يكونوا جاهزين 

األعضاء في المجلس لمتابعة الدورة في قاعة الدول د ممثلي للسماح ألعضاء آخرين لوفو

ممن هم مح لبعض ممثلي الدول األعضاء وفي بعض األحيان سSalle d’écoute .((االستماع 

ليسوا أعضاء في المجلس التنفيذي أن يتابعوا المناقشات ذات الصلة بمشروع أو ببرنامج مقترح 

 .قة في قاعة االستماعلبلدانهم من خالل شاشة الدائرة المغل
يكونوا ممثلين للوكاالت كأن وقد سمح آلخرين أيضا بحضور دورات المجلس بصفتهم المؤسسية،   )د (

 .التي تتخذ من روما مقرا لها

   االستنتاجات -رابعا 

الترويج للشفافية في  والرغبة ،4 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي13مع األخذ بعين االعتبار المادة  -8

 ،من هم ليسوا أعضاء في المجلس التنفيذي لدورات المجلسم إمكانيات حضور الدول األعضاء وتوسيع

تموز / يوليو14المنعقد بتاريخ واألصدقاء يرد أدناه المقترحات التي تم استالمها خالل اجتماع المنسقين 

 :ينظر المجلس التنفيذي فيهاكي  2010

أفريقيا (قاليم الخمسة التي تغطيها عمليات الصندوق من األإقليم كل من توجيه الدعوة لممثل واحد   )أ (

؛ الشرق األدنى وشمال أفريقيا؛ آسيا والمحيط  والجنوبية؛ أفريقيا الشرقية والوسطىالغربية

لحضور دورة المجلس التنفيذي كمراقبين صامتين للبنود ذات ) الهادي؛ أمريكا الالتينية والكاريبي

رية ومقترحات المشروعات والبرامج والمنح المعروضة على الصلة بالبرامج االستراتيجية القط

ويتوجب على المنسقين إعالم رئيس الصندوق بأسماء هؤالء . المجلس التنفيذي للنظر فيها

 .الممثلين
مناقشات الجارية حول الدعوة ممثل واحد عن بلد غير عضو في المجلس التنفيذي لمتابعة   )ب (

 . االستماعمشروع أو برنامج مقترح لبلده في قاعة
دعوة الدول األعضاء الراغبة في حضور دورات المجلس التنفيذي والتي تعبر عن هذه الرغبة   )ج (

قاعة االستماع في  لمتابعة مداوالت المجلس التنفيذي ،من خالل منسقي القائمة ذات الصلة بها

 .صر مثل هذه الدعوات على ممثل واحد لكل دولة عضوتقعلى أن ت

على توجيه من المجلس التنفيذي، سيتم إعداد وثيقة للدورة القادمة للمجلس تفصل وبعد المناقشة وبناء  -9

 أو على ، إذا اقتضى األمر،بد من إدخالها على النظام الداخلي للمجلس التنفيذي التعديالت التي ال

 )القرارات(تفسيرات هذا النظام مما يتوجب على المجلس المصادقة عليه بغية التنفيذ الكامل للقرار 

  .المتعلقة بهذه القضية

                                                      
تكون أعمال المجلس واللجان واألجهزة الفرعية األخرى سرية، وال تشمل إال في الحدود التي يصرح بها " على أن 13 تنص المادة  4

  ". من البنود المعنيةالمجلس للرئيس بإعداد مواد النشر المالئمة ألي


