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  الموافقةبتوصية 
، كما  بعد المائةالثانية ديالت المدخلة على محاضر جلسات دورتهالتعتنفيذي مدعو إلى الموافقة على المجلس ال

  .هي واردة في هذه الوثيقة، واعتماد المحاضر المنقحة
 

  بعد المائة للمجلس التنفيذيالثانيةمحاضر جلسات الدورة 

  .ألغي مشطوباً ما وكل ،يرد كل ما أدرج بحروف بارزةلتيسير الرجوع إلى التعديالت، 

  للمجلس التنفيذيبعد المائةالثانية محاضر جلسات الدورة من  13الفقرة  ألمانيا تعديل ةممثل تطلب -1

  .  على النحو الوارد أدناه،)EB/102الوثيقة (

تحديث عن الدورة األولى للجنة  أضيف تم اإلتفاق على إضافة وبناء على طلب من ممثلة ألمانيا، -13"

  ". من جدول األعمال، مسائل أخرى21ئيس الصندوق إلى البند مخصصات ر

على الجلسات محاضر من  14 الحالية الفقرةو 13 ةجديدة بين الفقرفقرة إضافة  نيجيرياممثل وطلب  -2

 :النحو التالي

في هيئة  عضوية القائمة جيم بمسألة ة الخاص23 إثارة موضوع تعديل الفقرة يارينيج طلب ممثل -14"

لتجديد التاسع لموارد الصندوق خالل النظر في محاضر جلسات الدورة بات الخاصة لمشاوراا

  ". من جدول األعمال، مسائل أخرى21الواحدة بعد المائة للمجلس التنفيذي تحت البند 

  : النحو التاليعلىمن محاضر الجلسات الحالية  42 جديدة بعد الفقرةفقرة النرويج إضافة  ةممثل تطلب -3

 ترحيبياً من قبل أعضاء آخرين، للقائمة ألف والذي القى صدىوكما نص عليه البيان المشترك  -43"

ومدونات السلوك وخطط العمل التي الدولية وفي هذا السياق، هناك عدد من المبادئ التوجيهية 

طورتها منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وغيرها من وكاالت األمم المتحدة والشركاء 

ولكي . البلدان األعضاء حازت على موافقة وقد ، المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية،نخرواآل

، هنالك حاجة إلدخال هذه المبادئ يدعم الصندوق المؤسسات ويبنيها في البلدان النامية

 فإن ،وكما هي الحال على الدوام .لبلدان لتنفيذهاادعم و ، في صميم عملهوالمدونات والخطط

 المفتاح وتلك فرصة سانحة إلظهار الشراكات في الممارسة العملية، في التصميم الشراكة هي

  ." لرؤية البراهين على ذلك األعضاءيتطلعو .والتنفيذ وتوسيع النطاق


