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 بالموافقة توصية
 .التنفيذي مدعو لمموافقة عمى التوصية الواردة في القسم رابعا من ىذه الوثيقة جمسالم

 

دعوة الدول غير األعضاء في الصندوق إلى متابعة أعمال المجمس التنفيذي 
 ة كمراقبين صامتين فرعيوهيئاته ال

 الخمفية -أوال 
طمبًا من أستراليا بشأن متابعة مداوالت الدورة السابعة بعد  2012تمقى الصندوق في ديسمبر/كانون األول  -1

التقييم  المقبمة لمجنتيالمائة لممجمس التنفيذي من قاعة اإلصغاء. وطمبت أستراليا كذلك حضور الدورات 
فيم عمميات الييئات الرئاسية  مراجعة الحسابات كمراقب صامت ألن ذلك، عمى حد قوليا، سيعينيا عمىو 

 .استئناف مشاركتيالمصندوق وسييسر 
المجمس التنفيذي من  مداوالتبمتابعة  لممثل أستراليا مؤقتاً  عمى ذلك، وافق المجمس عمى السماح وبناءً  -2

وتحسبًا  قاعة اإلصغاء، وحضور الدورات المقبمة لمجنتي مراجعة الحسابات والتقييم كمراقب صامت.
إلمكانية تمقي طمبات مماثمة من البمدان األخرى، وكإجراء عمى المدى األطول، وافق المجمس أيضًا عمى 

مرحمة متقدمة من  التي بمغت يتيح لمبمدان نيج شاملكي ينظروا في إحالة الموضوع لممنسقين واألصدقاء 
 وفي غضوناسية كمراقبين صامتين ىيئاتو الرئ التعرف عمى عملإلى عضوية الصندوق  انضمامياعممية 

 زمنية محددة. مدة
ُأعدت ىذه الورقة التي  المنسقين واألصدقاء الممثمين لمقوائم الثالث،دارت بين المناقشات التي  وعقب -3

 عمى ىذه المسألة.إلى الموافقة المجمس التنفيذي  يدعوتتضمن مقترحًا 

 القواعد الحالية -ثانيا 
 المجمس التنفيذي -ألف 

من النظام الداخمي لممجمس التنفيذي والتي تنص  8م حضور دورات جمسات المجمس التنفيذي المادة تحك -4
 عمى التالي:

لى ممثمي األعضاء والمناوبين والرئيس، ال يسمح بحضور جمسات المجمس التنفيذي إال إباإلضافة ”
ممجمس أيضا أن يدعو لموظفي الصندوق الذين يعينيم الرئيس، من وقت آلخر، ليذا الغرض. ويجوز ل

ممثمي المنظمات الدولية والمؤسسات المتعاونة أو أي شخص، بما في ذلك ممثمي األعضاء اآلخرين 
 3."لى طرح آرائيم حول مسألة محددة معروضة أمام المجمسإبالصندوق، 

                                                   

لكً تشمل، بناء على رغبة رئٌس  8المادة  1991دٌسمبر/كانون األول  3عدل المجلس التنفٌذي فً دورته الثانٌة والستٌن فً  3

الصندوق، مراقبا واحدا لحضور أي دورة معٌنة من دورات المجلس التنفٌذي. وٌسمح بحضور هؤالء المراقبٌن بناء على طلب الدولة 

 “.ناء على طلب إحدى المنظمات/المؤسسات. وتوجه مثل هذه الدعوات مرة واحدة لكل فردالعضو الممثلة فً المجلس أو ب
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ل المجمس التنفيذي سمطة دعوة  لما تنص عميوووفقًا  -5 األشخاص  كل من يود دعوتيم منالمادة، يخوَّ
 اتدور  لحضور ، بما فييا الدول غير األعضاء في الصندوق،الدولية المتعاونة والمؤسسات والمنظمات

 .المجمس

لحضور دورات المجمس وعمى خالف المجمس، يفوَّض رئيس الصندوق سمطة محدودة بشأن توجيو الدعوات  -6
، 1991التنفيذي . والواقع أن المجمس التنفيذي، في دورتو الثانية والستين المنعقدة في ديسمبر/كانون األول 

لحضور أي دورة معينة من دورات المجمس  مراقباً السمطة في أن يدعو، حسب تقديره،  ض الرئيسفوَّ 
عمى  الدولة العضو الممثمة في المجمس أو بناءً  عمى طمب المراقب بناءً ذلك سمح بحضور التنفيذي. ويُ 

 .لمشخصمرة واحدة إال الدعوات  تمكتوجو ال و من منظمة أو مؤسسة دولية متعاونة. طمب 

 لجنة مراجعة الحسابات ولجنة التقييم :لممجمس التنفيذي لفرعيةاالهيئات  -باء 
، سمح ذلك الداخميينييم ونظامييما عندما وافق المجمس عمى اختصاصات لجنتي مراجعة الحسابات والتق -7

فيما عدا في المجنتين بالمشاركة في اجتماعاتيما  مجمس التنفيذي الذين ليسوا أعضاءتحديدًا ألعضاء ال
 .مسائل معينةو اجتماعات 

من اختصاصات لجنة التقييم ونظاميا الداخمي عمى التوالي عمى أنو  1-2الصدد، تنص الفقرة  وفي ىذا -8
يجوز أيضًا ألعضاء المجمس التنفيذي من غير أعضاء لجنة التقييم حضور اجتماعاتيا بصفة مراقبين في ”

 1“.( أدناهك) 1-3ما عدا االجتماعات التي تناقش فييا المسائل المنصوص عمييا في الفقرة 

يجوز ” ومن اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات ونظاميا الداخمي تنص عمى أن 8-2 وبالمثل فإن الفقرة -9
كذلك ألعضاء المجمس التنفيذي اآلخرين من غير أعضاء المجنة حضور اجتماعاتيا بصفة مراقبين، فيما 

 2."أعاله 6-2( من الفقرة 3( و)2( و)1عدا االجتماعات المنصوص عمييا في البنود )

تصاصات المجنتين المذكورتين ونظامييما الداخميين ال يتناوالن سوى حضور أعضاء وبالنظر إلى أن اخ -11
المجمس التنفيذي من غير أعضاء المجنتين فإن قرار السماح بمشاركة ممثمين غير أعضاء في الصندوق 

 يقع عمى عاتق المجمس التنفيذي. ىيئاتو الفرعيةفي اجتماعات 

تكون أعمال ”من النظام الداخمي لممجمس التنفيذي عمى أن  13المادة نية المداوالت، تنص عالبوفيما يتعمق  -11
إاّل في الحدود التي يصرَّح بيا المجمس لمرئيس  رشنالمجمس والمجان واألجيزة الفرعية األخرى سرية، وال ت

 “.بإعداد مواد النشر المالئمة ألٍي من البنود المعنية

 المسار المقترح دعوة الدول غير األعضاء في الصندوق: -ثالثا 
تو الرئاسية بصفة مراقبين، افيما يتعمق بدعوة الدول غير األعضاء في الصندوق لحضور اجتماعات ىيئ -12

بأن يدعو أي دولة غير  1981يالحظ أن المجمس التنفيذي قد فوَّض رئيس الصندوق في سبتمبر/أيمول 

                                                   

 .“مهمتهاختٌار مدٌر المكتب وتعٌٌنه واستعراض أدائه وإنهاء ”)ك(:  1-3الفقرة  1
ٌ  (: 1) 6-2الفقرة  2 واإلشراف لحضور جلسة قصر مثل هذا االختٌار على مدٌر مكتب المراجعة عندما تطلب اللجنة من الرئٌس أن 

( عندما ترغب اللجنة فً 2) خاصة من جلسات اللجنة بغٌة تقدٌم المعلومات واآلراء بشأن مسائل تتعلق بنظم المراجعة والمراقبة الداخلٌة؛

 ( عندما ترغب اللجنة فً عقد جلسة مغلقة.3االجتماع مع المراجع الخارجً بدون حضور موظفٌن من الصندوق؛ )
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عضو في الصندوق تبدي اىتمامًا بتقديم طمب عضوية في الصندوق، بحضور دورة مجمس محافظي 
الدول غير األعضاء في الصندوق التي تسري دعوة يمكن لرئيس الصندوق الصندوق بصفة مراقب. وعميو 

 عمييا المعايير المذكورة آنفًا لحضور دورات مجمس محافظي الصندوق بصفة مراقب. 

رح المعروض حاليًا عمى المجمس التنفيذي إلى السماح لمدول غير األعضاء في الصندوق التي ويدعو المقت -13
عممية االنضمام إلى عضوية الصندوق بمتابعة مداوالت المجمس التنفيذي وىيئاتو في  تبمغ مرحمة متقدمة

 الفرعية كمراقبين صامتين.

 وتُمتمس موافقة المجمس تحديدًا عمى ما يمي: -14

دعووووة الووودول غيووور األعضووواء فوووي الصوووندوق إلوووى متابعوووة موووداوالت  سووومطةيس الصوووندوق تفوووويض رئووو (1)
 المجمس عبر دائرة تمفزيونية مغمقة في قاعة اإلصغاء؛

تفويض رئويس الصوندوق بودعوة الودول غيور األعضواء فوي الصوندوق إلوى حضوور اجتماعوات الييئوات  (2)
 الفرعية لممجمس التنفيذي كمراقبين صامتين.

لدعوة إاّل لمدول غير األعضاء في الصندوق التي تكون قد بمغت مرحمة متقدمة من عممية وال توَّجو ا -15
أجرت  االنضمام إلى عضوية الصندوق. وليذا الغرض، ال تصنَّف الدولة عمى ىذا األساس ما لم تكن )أ(
ة من زيارة رسمية من كبار موظفييا في السفارة و/أو الحكومة إلى الصندوق؛ )ب( تمقت إحاطة رسمي

جراءات االنضمام إلى عضوية الصندوق وعمميات الصندوق؛ )ج(  مسؤولي الصندوق بشأن عمميات وا 
 .واتخذت خطوات إضافية تجاه ىذه الغاية عضويتو طمب االنضمام إلى رسميا اعتزاميا أبمغت الصندوق

كل من ممثل واحد ة األولى وتقدَّم إلى وتقتصر الدعوة عمى سنة واحدة كحد أقصى من تاريخ تمقي الدعو  -16
 بمد.

 التوصية -رابعا 
إشراك دول ”وفقًا لاللتزام الرئيسي الذي قطعو الصندوق عمى نفسو في فترة التجديد التاسع لموارده بشأن  -17

ودون إغفال الفوائد التي يمكن  3“ومجموعات دول غير أعضاء لممساىمة في و/أو االنضمام إلى الصندوق
في مرحمة متقدمة من عممية انضماميا لعضوية الصندوق بمداوالت  جنييا من احتكاك البمدان مبكراً 

تو الفرعية، فإن المجمس التنفيذي مدعو إلى الموافقة عمى المقترح الوارد في القسم االمجمس التنفيذي وىيئ
 أعاله. اثالث

لييئات النظام الداخمي لممجمس التنفيذي واختصاصات افي وعالوة عمى ما سبق، سيدرج توضيح )كحاشية(  -18
 الفرعية لممجمس التنفيذي وُنظميا الداخمية، عمى النحو التالي:

مان نااماه الاداخمي، وافاق فاي دورتاه  31و 8إن المجمس التنفيذي، إذ يضع في اعتباار  الماادتين ”
عمااااى التوصااااية الااااواردة فااااي الوثيقااااة  3131الثامنااااة بعااااد المائااااة المنعقاااادة فااااي أبريل/نيسااااان 

                                                   

لتجدٌد التاسع لموارد الصندوق الخاصة باول، تقرٌر هٌئة المشاورات الملحق األ 3

(4.pdf-L-35-https://webapps.ifad.org/members/gc/35/docs/GC). 

https://webapps.ifad.org/members/gc/35/docs/GC-35-L-4.pdf
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EB 2013/108/R.28  الدول غير األعضاء في الصندوق التي  بدعوةرئيس الصندوق ل السماحبشأن
متابعة ماداوالت المجماس التنفياذي ل ،عممية االنضمام إلى عضوية الصندوق فيبمغت مرحمة متقدمة 

 “.واتخاذ ما يناسب ذلك من ترتيبات، وهيئاته الفرعية كمراقبين صامتين
 

 


