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 بالموافقة توصية 

المقترحات الواردة ف: القسم ثالثا والموافقة على التوصيات الواردة ف: القسم لنظر ف: إلى االمجلس التنفيذي مدعو 
 هذه الوثيقة.رابعا من 

 راقبين لدورات المجلس التنفيذيحضور الم

 مقدمة - أوال
الوتاالت  االستفسارات الت: أثارها األعضاء حول مشارتة ممثل: قتم االتفاق على أن تتابع إدارة الصندو  -1

المجلس التنفيذي للصندوق. والغرض من هذه الوثيقة هو نظر مداوالت الت: توجد مقارها ف: روما ف: 
دوراته، وبالتال: زيادة انخراط أصحاب لس التنفيذي ف: توسيع فرص حضور المراقبين الصامتين المجل

 14عقد ف: منالمنسقين واألصدقاء ف: اجتماعهم الالمصلحة. وقد نوقش مضمون هذه الوثيقة مع 
 .2018يونيو/حزيران 

 راقبين لدورات المجلس التنفيذياإلطار الحالي لحضور الم –ثانيا 
يرغب فيه عدد  أييجوز للمجلس التنفيذي أن يدعو  1،التنفيذيمن النظام الداخل: للمجلس  8وفقا للمادة  -2

لطرح آرائهم أمام المجلس. وتنحصر سلطة رئيس الصندوق ف: تحديد الموظفين من الممثلين أو األشخاص 
سلطة دعوة مراقب  خول رئيس الصندوق أيضا، ي  1997المجلس. ومنذ عام  اتدور الذين يمتنهم حضور 

ويتم إبالغ المجلس  2تل فرد.، وتوجه الدعوة مرة واحدة فقط لدورة من دورات المجلس حضور أيواحد فقط ل
 حضور مثل ذلك المراقب عند افتتاح الدورة ذات الصلة.عن 

لشفافية وتوسيع فرص حضور دورات المجلس للدول األعضاء غير الممثلة ف: المجلس، ا ومن أجل تعزيز -3
لممثل واحد من تل إقليم من األقاليم الخمسة الت: على السماح التنفيذي  2010: عام فالمجلس  فقوا

، االستراتيجية القطريةالفرص ببرامج  الصلةللبنود ذات  حضور تمراقب صامتالبتغطيها عمليات الصندوق 
ويتوجب المنح المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها. مقترحات و  ،ومقترحات المشروعات والبرامج

ويتم تقديم هؤالء المراقبين إلى المجلس ف:  3.س الصندوق بأسماء هؤالء الممثلينعلى المنسقين إعالم رئي
 بداية البند المعن: من جدول األعمال، وعليهم أن يغادروا قاعة االجتماع عند االنتهاء من بحث ذلك البند.

                                                      
بين والرئيس، ال يسمح بحضور جلسات المجلس التنفيذي إال لموظف: الصندوق الذين يعينهم و المناو "باإلضافة إلى ممثل: األعضاء  1

الرئيس، من وقت آلخر، لهذا الغرض. ويجوز للمجلس أيضا أن يدعو ممثل: المنظمات الدولية والنؤسسات المتعاونة أو أي شخص، بما 
 مسألة محددة معروضة أمام المجلس."  ف: ذلك ممثل: األعضاء اآلخرين بالصندوق، إلى طرح آرائهم حول 

 3عدل المجلس التنفيذي ف: دورته الثانية والستين ف: " على ما يل:: من النظام الداخل: للمجلس التنفيذي 8دة للما 3الحاشية  تنص 2
لت: تشمل، بناء على رغبة رئيس الصندوق، مراقبا واحدا لحضور أي دورة معينة من دورات المجلس  8المادة  1997ديسمبر/تانون األول 

التنفيذي. ويسمح بحضور هؤالء المراقبين بناء على طلب الدولة العضو الممثلة ف: المجلس أو بناء على طلب إحدى 
 "]...[المنظمات/المؤسسات. وتوجه مثل هذه الدعوات مرة واحدة لتل فرد. 
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، ف: قاعة االستماع الدائرة التلفزيونية المغلقةبمتابعة مداوالت المجلس عبر ويسمح لمراقبين إضافيين  -4
 4المجاورة لقاعة االجتماعات، ويضم هؤالء ممثل: الدول األعضاء غير الممثلة ف: المجلس التنفيذي،

تما أن قاعة  5.الصندوق عضوية انضمامها إلىعملية  ف:الت: بلغت مرحلة متقدمة  الدول غير األعضاءو 
يلزم حضورهم عندما وق: وهذا يمّتن الموظفين من أن يتونوا على استعداد االستماع متاحة لموظف: الصند

6. وتستخدم قاعة االستماع أيضا للسماح ألعضاء وفود المجلس اآلخرين بمتابعة الجلسة.الجلسة
 

 مقترحات للنظر فيها –ثالثا 
إجراء ما يل:: )أ( توسيع فرص حضور المراقبين الصامتين دورات  المقترحمن بالنظر إلى اإلطار القائم،  -5

 الممنوحة للمراقبين الصامتين. الوصولحقوق المجلس التنفيذي؛ )ب( توضيح 

 دعوة المراقبين الصامتين -ألف

الذي من المقترح أن يقوم المجلس بتوسيع سلطة رئيس الصندوق ف: دعوة أتثر من مراقب واحد، ورفع القيد  -6
ذا تمت الموافقة، فإن هذا القرار سيحل محل قرار عام و  .فردلتل هذه الدعوة مرة واحدة فقط وجيه تب ستوجي ا 

سمح لرئيس الصندوق بدعوة أي ، سي  ف: إطار الترتيبات المقترحةو بشتل أتثر تحديدا، . و 1997
غير  تيان/شخص لحضور دورة من دورات المجلس التنفيذي تمراقب صامت، عقب عملية عدم اعتراض

لموافقة على عملية اوستتون عملية عدم االعتراض غير الرسمية مماثلة لرسمية مسبقة مع أعضاء المجلس. 
 :ستتبع الخطوات التاليةتو  7بموجب إجراء انقضاء المدة، اتعو المشر 

تقديم رئيس الصندوق إلى المجلس قائمة بالتيانات/األشخاص الذين يعتزم دعوتهم تمراقبين صامتين  (1)
، إذا رغبوا ف: غضونه يمتن ألعضاء المجلسإطار زمن: محدد إلى جلسة ما، مسبقا، مع تحديد 

 المقترحين. على دعوة أي من التيانات/األشخاصف: ذلك، االعتراض 

ذا لم  (2) الفترة الزمنية المحددة، سيعتبر المراقبون  ف: غضونمن أي عضو تم تلق: اعتراض يوا 
رئيس الصندوق الدعوات إلى  وجهالصامتون المقترحون مقبولين للمجلس. ومن ثم ي

 التيانات/األشخاص الموافق عليهم لحضور الجلسة تمراقب صامت.

خص لحضور وف: حال اعترض عضو على دعوة تيان/شخص معين، لن تتم دعوة ذلك التيان/الش (3)
 ة المجلس.دور 

حسب ما يراه مناسبا الصندوق فقط على أساس دورة واحدة،  رئيسستوجه الدعوات إلى المراقبين من قبل  -7
الدعوات فقط إلى  تلك وجيهباإلضافة إلى ذلك، سيتم تو دائم. على أساس حضور الودون توقع 
 :أو تليهما ينالتالي شرطينالذين يستوفون أحد ال شخاصالتيانات/األ

                                                      
السماح للدول األعضاء الراغبة بحضور دورات المجلس التنفيذي بمتابعة مداوالت : ")ب( EB 2010/101/INF.4/Rev.1 الوثيقةتضيف  4

 ممثل واحد لتل دولة عضو."المجلس التنفيذي ف: قاعة االستماع عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، على أن تقتصر مثل هذه الدعوات على 
خول المجلس رئيس الصندوق بدعوة الدول ، 2013ف: دورته الثامنة بعد المائة المنعقدة ف: أبريل/نيسان  .EB 2013/108/R.28 الوثيقة 5

الدائرة عبر مداوالت المجلس لمتابعة  غير األعضاء ف: الصندوق الت: بلغت مرحلة متقدمة ف: عملية انضمامها إلى عضوية الصندوق
 التلفزيونية المغلقة ف: قاعة االستماع.

 EB 2010/100/R.38 الوثيقة 6
 من النظام الداخل: للمجلس التنفيذي. 24مادة لا 7
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8دعون بانتظام تمراقبين إلى دورات مجلس محافظ: الصندوق؛أن يتونوا ممن ي   (1)
 

 أن يساهم حضورهم دورات المجلس ف: تحقيق أهداف الصندوق ومهمته. (2)

 لن يؤثر هذا المقترح على: -8

سلطة المجلس الحالية لدعوة الممثلين أو األشخاص لطرح آرائهم أمام المجلس، وسلطة رئيس  (1)
 9؛لتحديد أي الموظفين يمتنهم حضور دورات المجلس الصندوق

لممثل واحد من تل إقليم من األقاليم الخمسة الت: تغطيها عمليات بالسماح  2010قرار عام  (2)
، االستراتيجية القطريةالفرص للبنود ذات الصلة ببرامج  حضور تمراقب صامتبالالصندوق 

10؛معروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيهاالمنح المقترحات و  ،ومقترحات المشروعات والبرامج
 

ف: قاعة  عبر الدائرة التلفزيونية المغلقةالمجلس بمتابعة مداوالت لمراقبين الذين يسمح لهم حاليا ا (3)
الدول المجاورة لقاعة االجتماعات، أي ممثل: الدول األعضاء غير الممثلة ف: المجلس، و االستماع، 

11الت: بلغت مرحلة متقدمة ف: عملية انضمامها إلى عضوية الصندوق؛ غير األعضاء
 

12.قاعة االستماع من دورةسماح ألعضاء إضافيين من وفود ممثل: المجلس بمتابعة الال (4)
 

 لمراقبين الصامتينالوصول المتاحة لحقوق  -باء

 الصامتين أثناء دوراته:من المقترح أن ينظر المجلس التنفيذي ف: منح حقوق الوصول التالية  للمراقبين  -9

الت: دعوا إليها، . يحضر المراقبون الصامتون مداوالت دورة المجلس التنفيذي البنود قيد المناقشة (1)
باستثناء الجلسات المغلقة، وأي بند آخر يرى رئيس الصندوق )بصفته رئيسا للمجلس( أو المجلس 

 مقيدا.التنفيذي أنه ينبغ: أن يتون 

يقوم الرئيس، بصفته رئيسا  من النظام الداخل: للمجلس التنفيذي، 15. وفقا للمادة حق في الكالمال (2)
للمجلس بإعطاء الحق ف: التالم ف: تل جلسة. وال يسمح للمراقبين الصامتين ف: العادة بالتالم ف: 

 جلسات المجلس الت: يدعون إليها، ما لم يطلب تدخلهم بهدف تحقيق أهداف الصندوق ومهمته.

وفقا لسياسة الصندوق بشأن نشر الوثائق، يتم نشر جميع وثائق المجلس . إلى الوثائقوصول ال (3)
. وهتذا فإن على شبتة اإلنترنتالمفتوح على موقع الصندوق التنفيذي )مع بعض االستثناءات( 

 ى أغلبية وثائق المجلس التنفيذي.المراقبين الصامتين يمتنهم بالفعل الوصول إل

 التوصيات -رابعا

( 1التنفيذي بالنظر ف: المقترحات الواردة ف: القسم ثالثا وتخويل رئيس الصندوق سلطة: ) المجلس ي وصى -10
للمجلس التنفيذي  معينة أعاله، لحضور دورة 7دعوة أي تيان/شخص يف: بالمتطلبات الواردة ف: الفقرة 

                                                      
من النظام الداخل: لمجلس المحافظين وعدد من القرارات الت: اتخذها  43تتم دعوة المراقبين إلى دورات مجلس المحافظين وفقا للمادة  8

 (.EB/34؛ EB 88/34/R.52؛ EB/31؛ EB 87/31/R.57؛ GC 78/4؛ GC 77/7) مجلس المحافظين والمجلس التنفيذي
 من النظام الداخل: للمجلس التنفيذي. 8المادة  9

 .EB 2010/101/INF.4/Rev.1 الوثيقة 10
 .EB 2013/108/R.28و EB 2010/101/INF.4/Rev.1يقتان الوث 11
  .EB 2018/100/R.38 لوثيقةا 12
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الوصول ذات حقوق  منح( 2تمراقب صامت، عقب عملية عدم اعتراض غير رسمية مع أعضاء المجلس؛ )
 أعاله. 9للمراقبين الصامتين، تما هو مبين ف: الفقرة  الصلة

الحالية الواردة ف:  3، سيتم تعديل الحاشية الذتر ةلفعلى المقترحات الساتنفيذي مجلس الالوافق  ف: حال -11
، يتخلله خط مع حذفهالذي سيتم يظهر النص )للمجلس التنفيذي ليصبح نصها تما يل:  النظام الداخل:
 :تحته(مع خط  المراد إضافتهويظهر النص 

 لت: تشمل، بناء على 8المادة  1997 األولديسمبر/تانون  3عدل المجلس التنفيذي ف: دورته الثانية والستين ف: 
ء الهؤ  رغبة رئيس الصندوق، مراقبا واحدا لحضور أي دورة معينة من دورات المجلس التنفيذي. ويسمح بحضور

وتوجه  طلب الدولة العضو الممثلة ف: المجلس أو بناء على طلب إحدى المنظمات/المؤسسات. المراقبين بناء على
نظامه  من 13و 8إن المجلس التنفيذي، إذ يضع ف: اعتباره المادتين “مثل هذه الدعوات مرة واحدة لتل فرد. 

 EB لتوصية الواردة ف: الوثيقةعلى ا 2013الداخل:، وافق ف: دورته الثامنة بعد المائة المنعقدة ف: أبريل/نيسان 

2013/108/R.28  متقدمة  ف: الصندوق الت: بلغت مرحلة األعضاءبشأن السماح لرئيس الصندوق بدعوة الدول غير
صامتين،  المجلس التنفيذي وهيئاته الفرعية تمراقبين مداوالتإلى عضوية الصندوق، لمتابعة  االنضمامف: عملية 

 ”.باتواتخاذ ما يناسب ذلك من ترتي

 38EB 2018/124/R وافق المجلس التنفيذي ف: دورته الرابعة والعشرين بعد المائة على التوصيات الواردة ف: الوثيقة 
من الوثيقة  7( دعوة أي تيان/شخص يف: بالمتطلبات الواردة ف: الفقرة 1الت: تخول رئيس الصندوق سلطة: )

المذتورة لحضور دورة معينة من دورات المجلس التنفيذي تمراقب صامت، عقب عملية عدم اعتراض غير رسمية 
 من 9( منح حقوق الوصول ذات الصلة للمراقبين الصامتين، تما ه: واردة ف: الفقرة 2مع أعضاء المجلس؛ )

يذي الحالية لدعوة الممثلين أو األشخاص لطرح آرائهم أمام الوثيقة. وال يؤثر هذا القرار ف:: )أ( سلطة المجلس التنف
(؛ )ب( قرار عام 8المجلس، وسلطة رئيس الصندوق لتحديد أي الموظفين يمتنهم حضور دورات المجلس )المادة 

بالسماح لممثل واحد من تل إقليم من األقاليم الخمسة الت: تغطيها عمليات الصندوق بالحضور تمراقب  2010
نود ذات الصلة ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية، ومقترحات المشروعات والبرامج، ومقترحات المنح صامت للب

)ج( المراقبين الذين يسمح لهم حاليا (؛ EB 2010/101/INF.4/Rev.1المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها )
ة االستماع، المجاورة لقاعة االجتماعات، أي ممثل: بمتابعة مداوالت المجلس عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة ف: قاع

الت: بلغت مرحلة  الدول غير األعضاء(، و  INF.4/Rev.1EB/2010/101)الدول األعضاء غير الممثلة ف: المجلس 
(؛ )د( السماح ألعضاء إضافيين من EB 2013/108/R.28) متقدمة ف: عملية انضمامها إلى عضوية الصندوق

 . R.38) (EB/2010/100بمتابعة الجلسة من قاعة االستماعوفود ممثل: المجلس 


