
  ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذيمذكرة إلى 

 :األشخاص المرجعيون

  :نشر الوثائق  :األسئلة التقنية

Paolo Ciocca  
  سكرتير الصندوق 

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

Liam F. Chicca 
  الموظف المسؤول عن شؤون الهيئات الرئاسية

  2462 5459 06 39+ :هاتفرقم ال
 org.ifad@chicca.l :لكترونياإلبريد ال

 
  الدورة الواحدة بعد المائة –المجلس التنفيذي 

  2010كانون األول / ديسمبر16-14، روما
 

 للموافقة

  

  

  

 
 
 

 

 

  

 للمجلس المائةمحاضر جلسات الدورة 

 التنفيذي
 
 

 

Document: EB 2010/101/R.58 
Agenda: 25(d) 
Date: 15 December 2010 
Distribution: Public 
Original: English 

A 

 

 



  EB 2010/101/R.58  

1 

  الموافقةبتوصية 

 للمجلس المائةالتعديالت المدخلة على محاضر جلسات الدورة يذي مدعو إلى الموافقة على المجلس التنف

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

 

  للمجلس التنفيذيالمائةمحاضر جلسات الدورة 

.  على النحو الوارد أدناه)EB/100يقة الوث(المائة محاضر جلسات الدورة  من 18الفقرة  ألمانيا تعديل ممثلطلب 

 ولتيسير الرجوع إلى هذه التعديالت فإنها ترد بطريقة تبرز التغييرات المدخلة

أحاط المجلس التنفيذي علما بأنه رغم محاولة رئيس الصندوق التوصل إلى توافق في اآلراء، اعترض  -18"

 غير أن. أ، السياسة المقترحة ألنها تزيد من الشفافيةوتؤيد ألمانيا، من حيث المبد. ممثل ألمانيا على الوثيقة

 ممثل  مليون دوالر أمريكي، طلب1.4نظراً لالرتفاع الكبير في التكلفة المقدرة بمبلغ و. ممثل هذه الدولة العضو،

 ".لهذا السببالوثيقة  القرارترتيبات تنفيذية بديلة وبالتالي فقد عارض  ألمانيا

مرة (الجلسات ليصبح نصها على النحو الوارد أدناه محاضر من  73 و72لفقرتين اتعديل ممثل السويد طلب و

 ):أخرى ترد بطريقة تبرز التغييرات المدخلة

 التنفيذي المجلس لمداوالت الصامتون المراقبون"بعد أن استعرض المجلس التنفيذي الوثيقة المعنونة   -72"

ارا من الدورة الواحدة بعد المائة سيسمح انتهى إلى أنه اعتب، )EB 2010/100/R.38" (للصندوق

 وفقا للمقترحات الواردة في الوثيقة المذكورة للمراقبين الصامتين بحضور مداوالت

EB 2010/100/R.38. اإلدارة تعرض وسوف وطلب المجلس من. شة مثمرة لالقتراح الوارد فيهامناق 

وثيقة  وتقديمها لموافقة إعداد مسودة 2010كانون األول /المجلس التنفيذي في دورته في ديسمبرعلى 

 . التي أبديت أثناء المناقشةتتستند إلى التعليقا

 ،بناء على طلب من ممثل السويد وتوسيعاً للمناقشة لتشمل الحضور في الحلقات الدراسية غير الرسمية،  -73

أبدى المجلس التنفيذي رغبته في فتح هذه الحلقات للدول األعضاء من غير األعضاء في المجلس 

السماح لممثل واحد من كل دولة عضو من الدول غير األعضاء  لتمكينهم وافقت اإلدارة على التنفيذي

  ."وق بذلكمن متابعة الوقائع في قاعة االستماع بعد إخطار مكتب سكرتير الصند في المجلس التنفيذي

  

  .وطلب ممثل السويد أيضا إضافة النص التالي إلى محاضر الجلسات

 المجلس بأنه ينبغي عند االتصال بموظفين من غير اإلدارة العليا أو المديرين إبالغ مكتب وتم تذكير -6"

، وذلك لمعرفة نوع ما يجري من سكرتير الصندوق وفقاً لمدونة السلوك المعمول بها في الصندوق

 وردا على السؤال المطروح من ممثل السويد بشأن األسباب وراء اتباع تلك .ق للمعلوماتتدف

 معلومات عن المسائل المؤسسية وأنه أقدر على توفيرأن سكرتير الصندوق ب جرى التذكيرالممارسة، 
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ى وهذه الممارسة معمول بها في كل المؤسسات للحفاظ عل. بد من اتباع درجة معينة من االنضباط ال

  ." بين اإلدارة والرقابةالرفيعالخيط 

  .  ويعاد ترقيم كل الفقرات التي تليها تبعا لذلك6ويدرج هذا النص كفقرة جديدة تحمل الرقم 

  

 


