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نتائج تصويت المجلس التنفيذي بالمراسلة على مقترح إلتاحة حضور 
الندوات غير الرسمية للمجلس التنفيذي لجميع الدول األعضاء في 

 الصندوق

، قرر المجلس التنفيذي الموافقة على 5102/كانون األول ديسمبرف: دورته السادسة عشرة بعد المائة ف:  -1
من  مقترح إلتاحة حضور الندوات غير الرسمية للمجلس التنفيذي لجميع الدول األعضاء ف: الصندوق

)التصويت من النظام الداخل: للمجلس التنفيذي  52المادة  بما يتماشى مع، التصويت بالمراسلةخالل 
 التصويت التنفيذي المجلس ف: المناوبين واألعضاء األعضاء من لبط  قرار، وبموجب هذا البالمراسلة(. 

 6132 شباط/فبراير 62 ليل منتصف أقصاه موعد ف: بالمراسلة) المرفق بهذه الوثيقة(  المقترح هذا على
  روما(. بتوقيت)

ومع إغالق التصويت، كان قد تم استالم عدد األصوات المطلوبة ك: يكون التصويت صحيحا، كذلك األمر  -2
مقترح إلتاحة حضور الندوات غير الرسمية للمجلس التنفيذي بالنسبة لعدد األصوات الضرورية للموافقة على 

من النظام الداخل: للمجلس التنفيذي يكون  61. وبموجب المادة لجميع الدول األعضاء ف: الصندوق
( من 1 113.123التصويت صحيحا إذا ما وصلت ردود من أعضاء لهم ما ال يقل عن ثلث: األصوات )

، تتخذ جميع قرارات 3-31(. وبموجب المادة 1 123.162مجموع عدد األصوات ف: المجلس التنفيذي )
شرط أن تؤلف هذه الغالبية أكثر من نصف مجموع عدد المجلس بأغلبية ثالثة أخماس األصوات المعطاة ب

 األصوات ف: المجلس التنفيذي.

( من 1 123.162بالمائة من إجمال: األصوات وعددها  31صوتا ) 1 312.362وقد تم استالم ردود تشكل  -3
ت األعضاء أو األعضاء المناوبين ف: المجلس التنفيذي بحلول الموعد األقصى المحدد. وكانت جميع أصوا

مقترح إلتاحة حضور الندوات غير الرسمية للمجلس التنفيذي الموافقة على المستلمة لصالح  1 312.362الـ 
 .لجميع الدول األعضاء ف: الصندوق
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 الموافقةبتوصية 
مقترح إلتاحة حضور الندوات غير الرسمية للمجلس التنفيذي لجميع الموافقة على المجلس التنفيذي مدعو إلى 
 .من هذه الوثيقة 3إلى  2، كما هو وارد ف: الفقرات من الدول األعضاء ف: الصندوق

 

مقترح إلتاحة حضور الندوات غير الرسمية للمجلس التنفيذي لجميع الدول األعضاء 
 في الصندوق

 المقدمة 

، اقترح 6132ف: الدورة السادسة عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي الت: عقدت ف: ديسمبر/كانون األول  -1
إتاحة حضور الندوات غير الرسمية للمجلس  إمكانيةالمجلس ف:  الممثلون ف: ظرين سكرتير الصندوق أن

 .قالتنفيذي لجميع الدول األعضاء ف: الصندو 

أن يقدم مكتب ، وطلب بالمقترح كطريقة لضمان مشاركة، وانفتاح، وشفافية أكبر مجلس التنفيذيرحب الو  -2
الفترة بين الدورات  تصويت بالمراسلة خاللالسكرتير الصندوق وثيقة للمجلس يطلب فيها الموافقة من خالل 

 .6132 أبريل/نيسان ف: لمجلساالسابقة لدورة 

 الوثيقة الحالية المقترح التفصيل: من أجل موافقة المجلس التنفيذي عليه.ف: رد وي -3

 الممارسة الحالية

فقط لممثل: الدول األعضاء ف: المجلس  حاليا حضور الندوات غير الرسمية للمجلس التنفيذييتاح  -4
، يمكن لممثل: الدول األعضاء 6131التنفيذي، وكما وافق المجلس عليه ف: دورته المائة ف: سبتمبر/أيلول 

 ف: المجلس التنفيذي متابعة المداوالت من قاعة االستماع: من غير األعضاء 

بناء على طلب من ممثل ر الرسمية، توسيعًا للمناقشة لتشمل الحضور ف: الحلقات الدراسية غيو "
السويد، وافقت اإلدارة على السماح لممثل واحد من كل دولة عضو من الدول غير األعضاء ف: 

   1".لكمن متابعة الوقائع ف: قاعة االستماع بعد إخطار مكتب سكرتير الصندوق بذالمجلس التنفيذي 

 المقترح

 نشطةالمشاركة ها من خالل التعزيز  سيتم خالل هذه الندواتالمناقشات المثمرة الت: تجرى شعور بأن يسود  -5
لتشمل جميع من المقترح توسيع حضور الندوات غير الرسمية للمجلس التنفيذي فإن لألعضاء. وعليه، 

ف: الصندوق بالمشاركة  دولة عضو ألعضاء ف: الصندوق. وهذا يعن: السماح لممثل واحد من كلالدول ا
 .مع األعضاء ف: المجلس، ما لم يقرر المجلس خالف ذلك ف: حاالت محددةف: الندوات غير الرسمية 

 فقط. اإلنكليزيةباللغة ندوات إجراء هذه السيستمر كما لتنظيم الندوات،  المعتادةالعمل بالترتيبات  يستمرس -6
، وف: حال وجود عدد كبير من المشاركين القاعة البيضويةوسوف تعقد الندوات غير الرسمية ف: 

                                                      

1
 .31، الفقرة EB/100/Rev.1الوثيقة  
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قاعة ضرين ف: اللحظة األخيرة، سيكون بإمكان ممثل: الدول األعضاء متابعة المداوالت ف: والحا
 . االستماع

والت: ستحل محل الممارسة  2و 2د موافقة المجلس التنفيذي، سيتم تنفيذ الممارسة المقترحة ف: الفقرتين وبع -7
ف:  إعادة النظرأعاله. ويمكن  1ة ، كما هو وارد ف: الفقر 6131الت: تم االتفاق عليها ف: سبتمبر/أيلول 

 .الترتيبات العملية ف: الوقت المناسب إذا اقتضت الضرورة

 

 


