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  الموافقةبتوصية 
التي ، بعد المائةالواحدة  ديالت المدخلة على محاضر جلسات دورتهالتعالتنفيذي مدعو إلى الموافقة على المجلس 

  .كما هي واردة في هذه الوثيقة، واعتماد المحاضر المنقحة ،طلبها بعض ممثلي الدول األعضاء في المجلس
 

  بعد المائة للمجلس التنفيذيالواحدةمحاضر جلسات الدورة 

 تبنى المجلس المحاضر المعدلة ،2011أيار /تفاق عليه في دورة المجلس التنفيذي المنعقدة في مايوكما تم اال

وتم االتفاق على التأكد من التغييرين المطلوبين في . 109 و23للدورة الواحدة بعد المائة باستثناء الفقرتين 

لمجلس إلى ا وإحالة التعديالت المقترحة ،ةع الدورقائ التسجيل الحرفي لو معالفقرتين المذكورتين بعد المقارنة

  .للمصادقة عليها في دورته الثالثة بعد المائة

   .يرد كل ما أدرج بحروف بارزةلتيسير الرجوع إلى التعديالت، 

 إندونيسيا ونيجيريا إدراج قضية التوسيع اإلضافي لتمثيل القائمة جيم طلب ممثال، 23الفقرة بفيما يتعلق  -1

 عدمتم التأكد من التسجيل الحرفي الذي أثبت . الواحدة بعد المائة الدورة محاضرت في في هيئة المشاورا

 من محاضر 23 ولهذا يقترح ترك الفقرة .ي قرار بهذا الصدد خالل الجلسة الرسمية للمجلسأاتخاذ 

ثانية بعد ال مع األخذ بعين االعتبار أن محاضر الدورة ، على حالها دون تغييرالواحدة بعد المائةالدورة 

ر ممثال نيجيريا والمملكة المتحدة المجلس باالتفاق الذي تم التوصل إليه بين وذكّ":  قد سجلت ما يليالمائة

  ".القوائم خالل المفاوضات الجانبية والذي ينص على عدم تكرار الزيادة التي تم االتفاق عليها

واليابان وهولندا والنرويج والسويد تعديل وألمانيا ألمانيا بالنيابة عن بلجيكا وكندا والدانمرك ممثل طلب  -2

 :على النحو التالي) EB/101الوثيقة (لمجلس التنفيذي ل من محاضر الدورة الواحدة بعد المائة 109الفقرة 

الحظ المجلس التنفيذي في أثناء االجتماع الذي عقد في جلسة مغلقة المعلومات المقدَّمة من  -109"

، وأجرى اتصاالت معهم وكذلك مع ممثلي اللجنة Birches Umeå ABن في شركة الخبراء االستشاريي

 للعملية م عن تقديرهالمجلس التنفيذيعدد من أعضاء وأعرب . التنفيذية لرابطة موظفي الصندوق

وقد طلب عدد من ممثلي الدول األعضاء في . التشاورية التي من المتوقع أن تظل مستمرة قدر المستطاع

خيار رابع ثة المذكورة في الوثيقة مع الإدارة الصندوق التوسع في شرح الخيارات الثالمجلس من 

وفي هذا الصدد، ستطلع إدارة الصندوق المجلَس  . لمزيد من التمعن فيها،ضمن منظومة األمم المتحدة

  ."تسلط فيها الضوء على سبل المضي قدماالتي ، 2011على خارطة للطريق في بداية عام 


