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  الموافقةبتوصية 
التعديالت المدخلة على محاضر جلسات الدورة الواحدة بعد المائة ي مدعو إلى الموافقة على المجلس التنفيذ

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

 محاضر جلسات الدورة الواحدة بعد المائة للمجلس التنفيذي

  .ة بارزفولتيسير الرجوع إلى التعديالت، فإنها تظهر بحر

 على )EB/101الوثيقة (الواحدة بعد المائة محاضر جلسات الدورة من  19الفقرة  ألمانيا تعديل ممثلطلب  -1

  . النحو الوارد أدناه

 وبخاصة تلك المتعلقة بالميزانية ، في التكاليفعدد من الزياداتعن ممثل ألمانيا وتساءل   -19"

ورات الخاصة بالتجديد التاسع للموارد  والمتوقعة لدورة خارجية لهيئة المشا،اإلدارية

دوالر  250 000(الميزانية  واقترح تقليص ،ورئيسها الخارجي) دوالر أمريكي 542 000(

ت التي تقدمت بها إدارة جاباإلوبعد ابالنسبة لألخيرة   دوالر أمريكي010 000 إلى )أمريكي

  ".التصويتتسجيل امتناع بالده عن الممثل  طلب ،الصندوق

 .الجلسات ليصبح نصها على النحو الوارد أدناهمحاضر من  43الفقرة تعديل مثل النرويج موطلب  -2

وتيسيراً للتقريب بين وجهات النظر والتوصل إلى توافق عام في اآلراء، طلب المجلس إعداد   -43"

 نسخة نهائية من هذه الوثيقة، مع مراعاة النقاط المطروحة أثناء االستعراض الذي أجراه المجلس،

عالوة . 2011أيار /وعرضها على المجلس للموافقة عليها في دورته الثانية بعد المائة في مايو

على ذلك، الحظ المجلس أن هذه النسخة المستكملة ستعرض أوال على لجنة التقييم في دورتها 

س وأخيرا، الحظ المجل.  وأن مناقشات اللجنة ستؤخذ بعين االعتبار2011شباط /المقبلة في فبراير

وستنظم . أن مكتب التقييم في الصندوق سيبدي أيضا تعليقاته على النسخة النهائية من الوثيقة

.  دورة المجلس المقبلة بهدف مناقشة النسخة المنقحة من الوثيقةقبلندوة دراسية غير رسمية 

  ." بصورة منفصلةا من الوثيقة الحالية ليتم التعامل معه16رة قوسيتم حذف الف

  .الجلسات ليصبح نصها على النحو الوارد أدناهمحاضر من  46 الفقرةتعديل دونيسيا ممثل إنطلب  -3

وبهدف  ،ممثل إندونيسيا من مخاوفطرحه حاطة بما اإلمع  ،ولذلك فقد طلب المجلس التنفيذي  -46"

 تأجيل افتتاح أية مكاتب أخرى إلى أن تعرض ،المضي في الحضور القطري بأسلوب مهيكل

المنعقدة في الثانية بعد المائة القطري للصندوق على المجلس في دورته سياسة الحضور 

  ".2011أيار /مايو

  .الجلسات ليصبح نصها على النحو الوارد أدناهمحاضر من  87الفقرة تعديل ممثل السويد طلب  -4



EB 2011/102/R.45 

2 

  أحاط المجلس علماً بتوصية لجنة مراجعة الحسابات التي ترى أنه بالرغم من،وعالوة على ذلك  -87"

االعتراف بأن تعيين مدير مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق مسألة من اختصاص رئيس 

وتم التأكيد . الصندوق فإن ملء هذه الوظيفة الشاغرة ينبغي أن يتم من خالل المنافسة المفتوحة

وقد أكد ممثل السويد  .ة قد لوحظت وستؤخذ بعين االعتبارللمجلس التنفيذي بأن تعليقات اللجن

ى أن موقف حكومة بالده يتمثل في وجوب أن يتم تعيين مدير مكتب المراجعة واإلشراف من عل

  ".خالل عملية تنافسية مفتوحة وشفافة

  .الجلسات ليصبح نصها على النحو الوارد أدناهمحاضر من  94الفقرة تعديل ممثل ألمانيا طلب  -5

، 2011شراف في الصندوق لعام وأشار المجلس أيضا إلى أن خطة عمل مكتب المراجعة واإل  -94"

على غرار السنوات السابقة، تضمَّنت أحكاماً تنص على المراجعة المتكررة لنفقات مكتب رئيس 

 .الصندوق التي تشمل تكاليف السكن، وأنه سيقدم تقريراً عما سيتحقق من نتائج في هذا الصدد

نمرك، ا الددعمتهمت به ألمانيا، وتوافق في اآلراء بشأن االقتراح الذي تقدإلى  ولم يتم التوصل

  ".بشأن إدراج فصل في التقرير القادم للمراجع الخارجي حول سكن رئيس الصندوق


