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 س التنفيذيالمراقبون الصامتون لمداوالت المجل

، والرغبة في الترويج للشفافية 1 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي13مع األخذ بعين االعتبار المادة  - 1
وتوسيع فرص حضور دورات المجلس التنفيذي للدول األعضاء غير الممثلة في المجلس، نظر المجلس 

قتراحات التي استلمها المنسقون ، في اال2010أيلول / في سبتمبرة المنعقد،التنفيذي في دورته المائة
وفي هذه الدورة طلب من إدارة الصندوق . 2010تموز /و يولي14واألصدقاء في اجتماعهم المنعقد في 

 . التي تمت مناقشتهااعرض ورقة على المجلس التنفيذي في دورته الواحدة بعد المائة تحدد القضاي

لمجلس، خلصت اإلدارة إلى نتيجة مفادها ل المائة دورةال وفي أعقاب مناقشة مثمرة لهذه المسألة في  - 2
 :التالية فيما يتعلق بالدول األعضاء غير الممثلة في المجلس التنفيذي الترتيباتوجوب تنفيذ 

أفريقيا (توجيه الدعوة لممثل واحد من كل إقليم من األقاليم الخمسة التي تغطيها عمليات الصندوق   )أ (
والجنوبية؛ الشرق األدنى وشمال أفريقيا؛ آسيا والمحيط الغربية والوسطى؛ أفريقيا الشرقية 

 المجلس التنفيذي كمراقبين صامتين للبنود اتلحضور دور) الهادي؛ أمريكا الالتينية والكاريبي
االستراتيجية القطرية ومقترحات المشروعات والبرامج والمنح الفرص ذات الصلة ببرامج 

س الصندوق ويتوجب على المنسقين إعالم رئي. االمعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيه
 بأسماء هؤالء الممثلين؛

 للدول األعضاء الراغبة بحضور دورات المجلس التنفيذي بمتابعة مداوالت المجلس السماح  )ب (
الدائرة التلفزيونية المغلقة، على أن تقتصر مثل هذه الدعوات التنفيذي في قاعة االستماع عبر 
 .على ممثل واحد لكل دولة عضو

تطلب تعديال للنظام الداخلي للمجلس التنفيذي، فإن يوحيث أن تنفيذ هذه اإلجراءات المذكورة أعاله ال  - 3
 بعد المائة  الواحدةورة من الدءاً سيتم تنفيذه بدالذي ،ر هذه الممارسةي بتغيالمجلس مدعو لإلحاطة علما

 .للمجلس التنفيذي
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