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 الموافقةبتوصية 
بناء عمى طمب ، بعد المائةالسادسة  ديل عمى محاضر جمسات دورتوتعالمجمس التنفيذي مدعو إلى الموافقة عمى 

 وارد ف  ىذه الوثيقة، واعتماد المحاضر المنقحة. كما ىو ،المجمس التنفيذيف   ولسكمبرغصين ال  ممثم
 

 بعد المائة لممجمس التنفيذيالسادسة محاضر جمسات الدورة تعديل 

 .بينما تشطب المقاطع الممغاة، رد بحروف بارزةت في  لتيسير الرجوع إلى التعديالت،

)الوثيقة من مسودة محاضر الدورة السادسة بعد المائة لممجمس التنفيذي  12الفقرة تعديل الصين ممثل طمب  – 2
EB/106) ، .عمى النحو الوارد أدناه 

وافق المجمس التنفيذي عمى التوصيات الخاصة بالصك المنشئ لبرنامج المساعدة التقنية المستردة  - 16"
وف  الممحق المرفق بيذه الوثيقة، كما تم تعديميا حسب  ،61-5التكاليف، كما ى  واردة ف  الفقرات 

 اإلدارة بما يم : ستقوماألصول لتعكس نتائج مداوالت المجمس. وبصورة موجزة 

 لجميع الدول لمدول دة التكاليفستر ممساعدة التقنية المل الصندوق توفير توفير المساعدةضمان  (أ )
األعضاء النامية عمى أساس طوعي واستنادًا إلى الطمب، وبناء عمى قدرة الصندوق عمى 

مع إدراك أن الدول األعضاء التي تخرجت، أو ستتخرج من ، إيصال الخدمات المطموبة
 ؛الصندوق ستكون الدول األكثر احتمااًل لالستفادة من هذه الخدمة

 ىذا المجال؛ تطوير جممة من المعايير النخراط الصندوق ف  (ب )
 تعديل أو حذف المادة الرابعة من الصك المنشئ لبرنامج المساعدة التقنية المستردة التكاليف؛ (ج )
 تقرير ما ى  اآللية النظامية إلبالغ المجمس؛ (د )
الشروع بمرحمة تجريبية لمبرنامج واستعراض تنفيذىا بعد سنتين إلى ثالث سنوات، وبالتال  العودة  (ه )

 "يد من التوجيو.إلى المجمس التنفيذي لمز 
من مسودة محاضر الدورة السادسة بعد المائة لممجمس التنفيذي  01طمب ممثل لكسمبرغ تعديل الفقرة  -2

 :( عمى النحو الوارد أدناهEB/106)الوثيقة 

رئيس  تعيينالخاصة بعممية  3110/3112وفيما يتعمق باقتراح تشفير اإلجراءات المطورة عام  -01"
مع المنسقين واألصدقاء بغرض توفير مقترح لممجمس  د  ـعي   يناقش الصندوق، فإن ىذا المقترح سوف

، بحيث يغدو ىذا 2013، ولمجمس المحافظين ف  عام 2012التنفيذي ف  دورتو ف  ديسمبر/كانون األول 
 "ات التالية.لتعيينالمقترح نافذ المفعول ف  ا

 

 


