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نتائج تصويت المجلس التنفيذي بالمراسلة على البنود التي شطبت من جدول أعماله 

 الرسمي للدورة الرابعة والعشرين بعد المائة

، وافق المجلس التنفيذي على شطب 2018ف: دورته الرابعة والعشرين بعد المائة المنعقدة ف: سبتمبر/أيلول  -1
عدد من البنود من جدول أعماله الرسم:، على أن يتم السع: للحصول على المصادقة عليها من خالل 

رحة على تواريخ عقد دورة التصويت بالمراسلة. عالوة على ذلك، فقد اتفق أيضا على عرض التعديالت المقت
أيضا  2019المجلس التنفيذي السادسة والعشرين بعد المائة والمعتكف الخامس للمجلس التنفيذي ف: عام 

 للمصادقة من خالل التصويت بالمراسلة.

، ُطلب من األعضاء واألعضاء المناوبين اإلدالء 2018أكتوبر/تشرين األول  3وبناٍء عليه، وبتاريخ  -2
 خالل التصويت المراسلة على البنود التالية:بأصواتهم من 

 مسودة جدول األعمال المؤقت لدورة مجلس المحافظين الثانية واألربعين البند األول

 دعوة مراقبين لحضور دورات مجلس المحافظين البند الثان:

اريخ المقترحة تعديل تواريخ الدورة السادسة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي والتو  البند الثالث
 2020للمعتكف الخامس للمجلس التنفيذي ودورات المجلس التنفيذي لعام 

 الخيار األول: عقد دورة المجلس التنفيذي والمعتكف معا 

 الخيار الثان:: عقد دورة المجلس التنفيذي بصورة منفصلة عن المعتكف 

 حضور المراقبين لدورات المجلس التنفيذي البند الرابع
 

)توقيت روما(، كان قد تم استالم  2018أكتوبر/تشرين األول  23ومع إغالق التصويت ف: منتصف ليل  -3
عدد األصوات المطلوبة لصحة التصويت، كذلك األمر بالنسبة لعدد األصوات الضرورية للموافقة على 

؛ ودعوة مراقبين مسودة جدول األعمال المؤقت لدورة مجلس المحافظين الثانية واألربعين )البند األول(
لحضور دورات مجلس المحافظين )البند الثان:(؛ وحضور المراقبين لدورات المجلس التنفيذي )البند الرابع(. 
أما بالنسبة للبند الثالث المتعلق بتعديل التواريخ المقترحة للدورة السادسة والعشرين بعد المائة والمعتكف 

، فلم يتم التوصل إلى األغلبية المطلوبة من 2020نفيذي لعام الخامس للمجلس التنفيذي ودورات المجلس الت
األصوات للموافقة على أحد الخيارين المطروحين، وبالتال: سُيعرض هذا البند على الدورة الخامسة والعشرين 

 بعد المائة للمجلس التنفيذي للموافقة عليه.

تصويت صحيحا إذا ما وصلت ردود من من النظام الداخل: للمجلس التنفيذي يكون ال 23وبموجب المادة  -4
( من مجموع عدد األصوات ف: المجلس التنفيذي 3 697.953أعضاء لهم ما ال يقل عن ثلث: األصوات )

، تتخذ جميع قرارات المجلس بأغلبية ثالثة أخماس األصوات الُمدلى 1-19(. وبموجب المادة 5 546.927)
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مجموع عدد األصوات ف: المجلس التنفيذي، ف: حين  بها، شريطة أن تؤلف هذه األغلبية أكثر من نصف
 على أن تعن: األصوات الت: تم اإلدالء بها األصوات مع أو ضد المقترح ذي الصلة. 3-19تنص المادة 

( 5 546.927بالمائة من إجمال: األصوات وعددها  91.1صوتا )حوال:  5 052.753تم استالم ردود تشّكل  -5
ف: المائة من إجمال: األصوات، وعددها  82.7صوتا )حوال:  4 584.465ث، وللبنود األول والثان: والثال

( للبند الرابع من األعضاء أو األعضاء المناوبين ف: المجلس التنفيذي بحلول الموعد األقصى 5 546.927
 .23المحدد. وبالتال:، فقد تمت تلبية الطلب المنصوص عليه ف: المادة 

صوتا لصالح البندين األول والثان:. أما  5 052.753ء بما مجموعه وعلى وجه الخصوص، فقد تم اإلدال -6
 2 484.800صوتا لصالح الخيار األول، و 2 567.953بالنسبة للبند الثالث، فقد تم اإلدالء بما مجموعه 

صوتا لصالح الخيار الثان:، ف: حين امتنع عضو مناوب واحد عن التصويت. وأخيرا، وبالنسبة للبند الرابع، 
 135.359صوتا لصالح المقترح، ف: حين تم اإلدالء بما مجموعه  4 449.106تم اإلدالء بما مجموعه  فقد

بالنسبة للبنود األول والثان: والرابع، ف: حين لم  1-19صوتا ضده. وبالتال:، فقد تم اإليفاء بمتطلبات البند 
 يتم اإليفاء بهذا المطلب بالنسبة للبند الثالث.

 لمجلس التنفيذي على ما يل::وف: الختام صادق ا -7

 لبند األول: مسودة جدول األعمال المؤقت لدورة مجلس المحافظين الثانية واألربعين؛ا (أ )

 البند الثان:: دعوة مراقبين لحضور دورات مجلس المحافظين؛ (ب )

 البند الرابع: حضور المراقبين لدورات المجلس التنفيذي. (ج )

كما تم إطالع المجلس التنفيذي على نتائج التصويت بالمراسلة ف: رسالة صادرة عن رئيس الصندوق بتاريخ  -8
 .2018نوفمبر/تشرين الثان:  1
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 توصية بالموافقة  

من النظام الداخل: لمجلس المحافظين بأن يعد رئيس الصندوق، بموافقة المجلس  6تقض: المادة  -1
وبناء عليه، فإن المجلس   التنفيذي، جدول األعمال المؤقت لكل دورة من دورات مجلس المحافظين.

واألربعين لمجلس المحافظين،  الثانيةالتنفيذي مدعو إلى النظر ف: مسودة جدول األعمال المؤقت للدورة 
قرارها.ا  لمرفقة بهذه الوثيقة، وا 

كما أن المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علمًا بأن مجلس المحافظين سيتلقى، مع جدول األعمال   -2
 .المؤقت المرفق، برنامجًا لألحداث المرافقة لدورته

 ربعينواأل  الثانيةدورة مجلس المحافظين مسودة جدول األعمال المؤقت ل 
 افتتاح الدورة    -1

 اعتماد جدول األعمال  -2

 (طلب عضوية غير أصلية )يؤكد الحقا  -3

 بيان رئيس الصندوق   -4

 عشر لموارد الصندوقحادي التجديد الوضع تقرير عن   -5

 2017القوائم المالية الموحدة للصندوق لعام   -6

 مقترح لنظام تصويت مؤتمت ف: الصندوق  -7

، وبرنامج 2019عادية والرأسمالية للصندوق لعام برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتان ال -8
وخطته اإلشارية للفترة  2019عمل مكتب التقييم المستقل ف: الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

والتقريران المرحليان عن مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ونظام تخصيص الموارد  ،2020-2021
 ءعلى أساس األدا

 تعديل سياسات التمويل ومعاييره ف: الصندوق  -9

 إطار االنتقال ف: الصندوق -11

 مسائل أخرى   -11
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 جدول األعمال التفصيلي
 افتتاح الدورة  -1

 . 2019 فبراير/شباط   15و 14، والجمعة يوم: الخميسواألربعون لمجلس المحافظين  الثانيةستعقد الدورة  

 اعتماد جدول األعمال  -2

من النظام  6يرد جدول األعمال المؤقت، الذي أعده رئيس الصندوق واعتمده المجلس التنفيذي وفقًا للمادة  
 . GC 42/L.1)) الداخل: لمجلس المحافظين، ف: الوثيقة الحالية

 )طلب عضوية غير أصلية )يؤكد الحقا  -3

وترد توصية المجلس التنفيذي .  ____________  نظر المجلس التنفيذي ف: طلب عضوية تم تسلمه من 
 L.2  .GC/42  بهذا الشأن، باإلضافة إلى مشروع القرار الخاص بها، ف: الوثيقة

 بيان رئيس الصندوق   -4

 .جيلبير أنغبو، ببيان أمام مجلس المحافظين سوف يدل: رئيس الصندوق، السيد  

 عشر لموارد الصندوقالحادي التجديد وضع تقرير عن   -5

 .لموارد الصندوق الحادي عشرمجلس المحافظين بتقرير عن وضع التجديد    GC 42/L.3 ستزود الوثيقة

 2017القوائم المالية الموحدة للصندوق لعام   -6

من اللوائح الخاصة بتسيير أعمال  9وفقا لالئحة الثانية عشرة من اللوائح المالية للصندوق، والبند 
، والت: تتضمن القوائم المالية    GC 42/L.4 الصندوق، فإن مجلس المحافظين مدعو للنظر ف: الوثيقة

الخارج: على  ، وتقرير المراجع الخارج: بشأنها، والشهادة المستقلة للمراجع 2017الموحدة للصندوق لعام 
بعد  العشرينالثالثة و وقد استعرض المجلس التنفيذي ف: دورته .  غ المال:اإلبال فعالية الضوابط الداخلية على 

 ا.رضها على مجلس المحافظين إلقراره، وأوصى بع2018المائة، ف: أبريل/نيسان 

 مقترح لنظام تصويت مؤتمت في الصندوق  -7

أوصى مكتب ف: تقريره عن استعراض الممارسة المتبعة ف: العملية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق، 
مجلس المحافظين األمانة العامة بتحري استخدام نظام تصويت إلكترون:، أو غيره من أشكال العمليات 

بال غ المجلس التنفيذي بإمكانية عرض توصياته على مجلس المحافظين بهذا الشأن عام  ،المؤتمتة . 2019وا 
 عرض إدارة الصندوق الخاص بهذا المقترح. GC 42/L.5وتوفر الوثيقة 

، 2019برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام  -8
وخطته  2019وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

الفقيرة المثقلة بالديون ونظام ، والتقريران المرحليان عن مبادرة ديون البلدان 2021-2020اإلشارية للفترة 
 تخصيص الموارد على أساس األداء

، على النحو 2019ميزانيت: الصندوق ومكتب التقييم المستقل فيه لعام      GC 42/L.6 سوف تتضمن الوثيقة
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وستبلغ هذه  .الذي أوصى به المجلس التنفيذي مجلس المحافظين بالموافقة عليها، مع مشروع قرار بشأنها
وثيقة أيضا عن مشاركة الصندوق ف: مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وعن تنفيذ نظام ال

 تخصيص الموارد على أساس األداء ك: يحيط المجلس علما بهما.

 تعديل سياسات التمويل ومعاييره في الصندوق  -9

إدخال تعديالت على سياسات التمويل ومعاييره ف: الصندوق، الت: ُنقَِّحت  GC 42/L.7سوف تقترح الوثيقة 
. والغرض من هذه 2018آلخر مرة أثناء دورة مجلس المحافظين الحادية واألربعين المنعقدة ف: فبراير/شباط 

 التعديالت المقترحة ضمان تنفيذ التحديثات المدخلة على شروط التمويل ف: الصندوق، وسياسة الصندوق
بشأن االقتراض غير الُميّسر. كما استعرضها ووافق عليها المجلس التنفيذي ف: دورته الخامسة والعشرين 

 .2018بعد المائة المنعقدة ف: ديسمبر/كانون األول 

 إطار االنتقال في الصندوق -11

ته التنفيذي ف: دور  كما صادق عليه المجلس ،إطار االنتقال ف: الصندوق GC 42/L.8ستتضمن الوثيقة 
علما  المحافظينجلس ، ك: يحيط م2018رين بعد المائة المنعقدة ف: ديسمبر/كانون األول الخامسة والعش

 بها.

 مسائل أخرى   -11

بموجب هذا البند، سينظر مجلس المحافظين ف: أي مسائل إضافية لم تدرج ف: جدول األعمال المؤقت، 
 .مما قد يقترحه أعضاء المجلس و/أو األمانة
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 توصية بالموافقة  

بدعوة الشبكة الدولية للخيزران والروطان لحضور دورات مجلس  المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية
من الوثيقة  9و 8المحافظين بصفة مراقب، علمًا بأنها تف: بجميع المعايير المنصوص عليها ف: الفقرتين 

EB 87/31/R.57. 

 دعوة مراقبين لحضور دورات مجلس المحافظين

يمكن دعوة مراقبين لحضور دورات مجلس محافظ: الصندوق بما يتماشى مع أحكام اتفاقية إنشاء  -1
الصندوق، والقواعد والقوانين المتعددة الت: تحكم كل من مجلس المحافظين والمجلس والتنفيذي، وبخاصة 

 .EB 87/31/R.57تلك المنصوص عليها ف: الوثيقة 
دعوات لحضور دورات مجلس المحافظين للكيانات الت: تتعامل مع  وكان المجلس التنفيذي قد قبل بتوجيه -2

الترويج للتنمية الزراعية ف: الدول األعضاء النامية ف: الصندوق، والت: من شأن حضورها الجتماعات 
مجلس المحافظين أن يساعد على تحقيق أهداف الصندوق. وقرر المجلس التنفيذي بوجوب أن تتسم هذه 

المساعدة على تحقيق غايات الصندوق من خالل ما يل:: )أ( التمويل المشترك الكيانات بإمكانية 
للمشروعات أو البرامج مع الصندوق؛ أو )ب( توفير الدعم المباشر لعمليات وأنشطة الصندوق. وبهذا 
الصدد، فقد تلقى الصندوق طلبًا من الشبكة الدولية للخيزران والروطان لحضور دورات مجلس المحافظين 

 مراقب. وترد ف: الملحق معلومات عن هذه المنظمة. بصفة
 التوصية

تف: بالمعايير الت: وضعها المجلس التنفيذي، كما هو منصوص الشبكة الدولية للخيزران والروطان حيث أن  -3
، وحيث أن مهمة هذه الشبكة تتمثل ف: تحسين رفاهية EB 87/31/R.57من الوثيقة  9و 8عليه ف: الفقرتين 
م: الخيزران والروطان ضمن سياق قاعدة الموارد المستدامة للخيزران والروطان، ُيقترح أن منتج: ومستخد

يفّوض المجلس التنفيذي رئيس الصندوق بدعوة الشبكة المذكورة أعاله إلى الدورة الثانية واألربعين لمجلس 
 المحافظين والدورات الت: تليها بصفة مراقب.
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 روطانالشبكة الدولية للخيزران وال
 مقدمة -أواًل 

باستخدام الشبكة الوطنية للخيزران والروطان منظمة إنمائية متعددة األطراف تروج للتنمية المستدامة بيئيًا  -1
 ،بدعم من حكومة جمهورية الصين الشعبية 1997عام  الخيزران والروطان، وقد أنشئت هذه الشبكة رسمياً 

حكومة عضوة  43والصندوق، وهنالك حاليًا  ،واألمين العام للتعاون الدول: ف: مملكة هولندا ،وحكومة كندا
 منها من بلدان الجنوب. 40ف: هذه الشبكة، مع أكثر من 

 المهمة -ألف 
تتمثل مهمة هذه الشبكة ف: تحسين رفاهية منتج: ومستخدم: الخيزران والروطان ضمن سياق قاعدة  -2

الموارد المستدامة للخيزران والروطان. وتقوم الشبكة بذلك من خالل تعزيز وتنسيق ودعم التنمية والبحوث 
 االستراتيجية المكيفة.

 األنشطة واألهداف -باء 
 لية للخيزران والروطان على األهداف االستراتيجية التالية:يستند عمل الشبكة الدو  -3

  الترويج للخيزران والروطان ف: السياسات اإلنمائية البيئية واالجتماعية واالقتصادية على المستويات
 الوطنية واإلقليمية والدولية؛

 تمثيل احتياجات األعضاء على المنصة الدولية؛ 
 صلة بالخيزران والروطان كنباتات وكسلع؛تشاطر المعارف وتوفير التدريب ذي ال 
 .توفير الحوافز من خالل تشجيع البحوث الجديدة واالبتكارات على أرض الواقع 

 عاممثل خطة  ،يزداد تركيز الشبكة الدولية للخيزران والروطان على القضايا والبرامج اإلقليمية والعالمية -4
 أن تغير المناخ.لتنمية المستدامة، عالوة على اتفاق باريس بشل 2030

 تسهم الشبكة الدولية للخيزران والروطان بتحقيق أهدافها من خالل السبل التالية: -5

 :حيث توفر هذه الشبكة المدخالت والمواجيز السياساتية، وقد ساعدت على  المساعدة السياساتية
سياسة هامة خاصة بالخيزران على المستوى الوطن: وشبه  20تيسير وضع مسودات أكثر من 

الوطن:. كذلك، فقد عملت هذه الشبكة على تيسير إعداد المعايير، مثل معايير اإلنشاء والت: تبنتها 
 الدول األعضاء على نطاق واسع.

 :هذين المنتوجين  تلعب الشبكة الدولية للخيزران والروطان دورًا نشطًا ف: الترويج لفائدة التمثيل العالمي
على المنصة العالمية، كما أنها تستضيف األحداث وتشارك ف: المناقشات والمؤتمرات مع الدول 
األعضاء، عالوة على العديد من هيئات األمم المتحدة والشركاء. كذلك تجري الدول األعضاء ف: هذه 

التزم األعضاء ف: هذه  2014الشبكة مناقشات مشتركة للمساهمة ف: المبادرات العالمية، فف: عام 
ماليين هكتار من األراض: المتدهورة باستخدام  5الشبكة بالعمل على تنفيذ خطة إلعادة تشجير 

 الخيزران.
  :برامج التدريب وبناء القدرات السنوية الت: تجريها هذه الشبكة  يتم ف:تقاسم المعلومات وبناء القدرات
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لخيزران والروطان وتقنيات وتكنولوجيات إنتاج السلعتين تشاطر المعارف والخبرات حول إدارة كل من ا
والتشييد والطاقة المتجددة، عالوًة على حمالت رفع الوع: على مستوى المستهلك والمستوى السياسات:. 

شخص من جميع أنحاء العالم، معظمهم ممن يعيشون ف:  15 000وقد دربت الشبكة أكثر من 
 .المجتمعات الريفية ف: بلدان الجنوب

  :يعرض برنامج عمل الشبكة ويوسع نطاق االبتكارات والبحوث البحوث واالبتكارات على أرض الواقع
الخاصة بالخيزران والروطان. وقد قادت هذه الشبكة ووفرت المساعدة للمشروعات الت: تظهر كيف 

عادة يمكن للخيزران والروطان أن يسهما ف: استعادة المشهد الطبيع: واحتجاز الكربون، واإلس كان وا 
اإلعمار المقاوم للكوارث، والتخفيف من الفقر، وتمكين النساء، والزراعة الذكية مناخيًا. وقد أدت 

 فرصة عمل. 250 000المشروعات الت: يمولها الصندوق وحدها إلى توليد ما يقدر بحدود 
 العضوية والحوكمة -جيم 

دولة عضو. ويمكن للدول  43الشبكة الدولية للخيزران والروطان منظمة تعتمد على العضوية تتألف من  -6
األعضاء ف: األمم المتحدة أو وكاالتها المتخصصة وللمنظمات اإلقليمية الت: تؤسسها دول سيادية أن 

وأمانة  ،ومجلس أمناء ،ستغدو عضوة من خالل االنضمام إلى اتفاقية إنشاء الشبكة. ويدير هذه الشبكة مجل
 عامة يترأسها المدير العام.

 الهيكلية

 الشبكة الدولية للخيزران والروطان منظمة حكومية دولية. -7

 البلدان التي تعمل فيها الشبكة

 الشبكة نشطة ف: أفريقيا الشرقية والغربية وجنوب شرق آسيا وأمريكا الالتينية. -8

 التمويل

الدولية للخيزران والروطان مساهمة سنوية، وتحتسب قيمة هذه المساهمة تسدد الدول األعضاء ف: الشبكة  -9
على أساس عدة عوامل منها مستوى التنمية ف: الدولة وقيمة تجارتها من الخيزران والروطان. وتتقرر 
المساهمات السنوية للدول األعضاء من قبل األمانة العامة ويصادق عليها المجلس مرة كل عامين. إضافة 

ك، تتلقى هذه الشبكة أيضا مساهمات أساسية سنوية من حكومة البلد المضيف، وه: الصين، لدعم إلى ذل
أنشطتها. وأخيرًا فه: تتلقى التمويل أيضًا من بعض الجهات المانحة لمشروعات إفرادية وتتضمن هذه 

 ل:.الجهات المانحة حاليًا الصندوق ووزارة الشؤون الخارجية ف: مملكة هولندا والبنك الدو 

 العالقات مع الصندوق وغيره من المنظمات الدولية

، نجم عن استثمارات منحة قدمها الصندوق لتنمية الخيزران أدارتها الشبكة الدولية للخيزران 1997منذ عام  -11
مشروعًا ورابطًة محلية لتوليد الدخل من الخيزران. وف: الوقت الحال:  50والروطان إنشاء ما يقدر بحدود 

ق مع االتحاد األوروب: مشروعًا تقوده الشبكة بشأن "التعاون بين بلدان الجنوب ونقل يدعم الصندو 
االستراتيجيات" يهدف إلى توسيع نطاق التمويل المتاح لسبل العيش المناصرة للفقراء المستندة إلى الخيزران 

دارة البيئة ف: أفريقيا. كذلك من المخطط له عقد  اتفاقيات ألغراض وتوليد الدخل، وخلق فرص العمل وا 
 مشروع للتعاون بين بلدان الجنوب األفريقية وألنشطة التعاون ف: أمريكا الالتينية والهند.
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تحظى الشبكة الدولية للخيزران والروطان بصفة المراقب الدائم ف: معاهدة األمم المتحدة لمكافحة التصحر،  -11
األمم المتحدة بشأن التنوع البيولوج:. وف:  واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، ومعاهدة

غدت الشبكة الدولية للخيزران والروطان مراقبًا ف: الجمعية العامة لألمم  2017ديسمبر/كانون األول 
فه: تنخرط ف: مبادرات عالمية أخرى لألمم المتحدة، وه: شريك لمنظمة األغذية  ،كذلك .المتحدة

لبيئة، ولبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ:، ولمنظمة األمم المتحدة للتنمية والزراعة، ولبرنامج األمم المتحدة ل
الصناعية، ومنظمة اليونيسكو. كذلك فه: تعمل بصورة وثيقة مع مكتب األمم المتحدة للتعاون بين بلدان 

 الجنوب، وه: عضو ف: المجلس االقتصادي واالجتماع: لألمم المتحدة.

لبحوث والتطوير ف: لوالروطان عضو مؤسس ف: رابطة المراكز الدولية  وتعتبر الشبكة الدولية للخيزران -12
مراكز الدولية للبحوث الزراعية المجال الزراعة، وه: تعمل بصورة وثيقة مع المراكز العضوة ف: اتحاد 

ة )المعروفة سابقًا باسم مراكز الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية(، وبخاصًة مركز البحوث الدولي
للغابات، والمركز الدول: للزراعة المختلطة بالغابات. وف: الصين، تعتبر هذه الشبكة شريكًا لمجمع نافذ 

 للتفكير بقضايا البيئة، وهو المجلس الصين: للتنمية الوطنية للبيئة والتنمية.

رنامج وقد عملت هذه الشبكة مع عدد كبير من المنظمات الت: تعتبر إما جهات مانحة أو شركاء ف: ب -13
وه: تتضمن وزارات من حكومات مختلفة عبر العالم، واالتحاد واألوروب:، والبنك والدول: ومؤسسة  .عملها

Citi. 

 المقر

ن ف: الصين، ولها مكاتب إقليمية ف: إكوادور، ييقع مقر الشبكة الدولية للخيزران والروطان ف: مدينة بيج -14
ثيوبيا، وغانا، والهند.  وا 

 عناوين المقر:

 100102-86العنوان البريدي 
 100102بيجين 

 جمهورية الصين الشعبية
 6161 6470-10-86+رقم الهاتف: 

 2166 6470-10-86+رقم الفاكس: 

 info@inbar.intالبريد اإللكترون:: 

  www.inbar.intالموقع اإللكترون::

 جهة االتصال:
Dr Hans Friederich 

 المدير العام

hfriederich@inbar.int  
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 توصية بالموافقة 

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

 راقبين لدورات المجلس التنفيذيالمحضور 

 مقدمة - أوال
الوكاالت  االستفسارات الت: أثارها األعضاء حول مشاركة ممثل:تم االتفاق على أن تتابع إدارة الصندوق  -1

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

 14عهم المنعقد ف: المنسقين واألصدقاء ف: اجتماالمصلحة. وقد نوقش مضمون هذه الوثيقة مع 
 .2018يونيو/حزيران 

 راقبين لدورات المجلس التنفيذياإلطار الحالي لحضور الم –ثانيا 

يرغب فيه عدد  يجوز للمجلس التنفيذي أن يدعو أي 1،التنفيذيمن النظام الداخل: للمجلس  8وفقا للمادة  -2
لطرح آرائهم أمام المجلس. وتنحصر سلطة رئيس الصندوق ف: تحديد الموظفين من الممثلين أو األشخاص 

، ُيخول رئيس الصندوق أيضا سلطة دعوة مراقب 1997الذين يمكنهم حضور دورات المجلس. ومنذ عام 
ويتم إبال غ المجلس  2واحد فقط لحضور أي دورة من دورات المجلس، وتوجه الدعوة مرة واحدة فقط لكل فرد.

 ر مثل ذلك المراقب عند افتتاح الدورة ذات الصلة.عن حضو 

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

، االستراتيجية القطريةالفرص ببرامج  الصلةللبنود ذات  كمراقب صامت حضوربالتغطيها عمليات الصندوق 
المنح المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها. ويتوجب مقترحات و  ،ومقترحات المشروعات والبرامج

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

                                                      

"باإلضافة إلى ممثل: األعضاء والمناوبين والرئيس، ال يسمح بحضور جلسات المجلس التنفيذي إال لموظف: الصندوق الذين يعينهم  1
الرئيس، من وقت آلخر، لهذا الغرض. ويجوز للمجلس أيضا أن يدعو ممثل: المنظمات الدولية والنؤسسات المتعاونة أو أي شخص، بما 

 خرين بالصندوق، إلى طرح آرائهم حول مسألة محددة معروضة أمام المجلس."  ف: ذلك ممثل: األعضاء اآل
 3من النظام الداخل: للمجلس التنفيذي على ما يل:: "عدل المجلس التنفيذي ف: دورته الثانية والستين ف:  8للمادة  3تنص الحاشية  2

لك: تشمل، بناء على رغبة رئيس الصندوق، مراقبا واحدا لحضور أي دورة معينة من دورات المجلس  8المادة  1997ديسمبر/كانون 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 لكل فرد. ]...[
 EB 2010/101/INF.4/Rev.1 الوثيقة 3
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ف: قاعة االستماع،  بمتابعة مداوالت المجلس عبر الدائرة التلفزيونية المغلقةويسمح لمراقبين إضافيين  -4
 4الممثلة ف: المجلس التنفيذي، المجاورة لقاعة االجتماعات، ويضم هؤالء ممثل: الدول األعضاء غير

كما أن قاعة  5الت: بلغت مرحلة متقدمة ف: عملية انضمامها إلى عضوية الصندوق. الدول غير األعضاءو 
يلزم حضورهم عندما االستماع متاحة لموظف: الصندوق: وهذا يمّكن الموظفين من أن يكونوا على استعداد 

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

 مقترحات للنظر فيها –ثالثا 

إجراء ما يل:: )أ( توسيع فرص حضور المراقبين الصامتين دورات  المقترحبالنظر إلى اإلطار القائم، من  -5
 الممنوحة للمراقبين الصامتين. الوصولحقوق المجلس التنفيذي؛ )ب( توضيح 

 الصامتيندعوة المراقبين  -ألف

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

سُيسمح لرئيس الصندوق بدعوة أي  ،ف: إطار الترتيبات المقترحةو بشكل أكثر تحديدا، . و 1997
كيان/شخص لحضور دورة من دورات المجلس التنفيذي كمراقب صامت، عقب عملية عدم اعتراض غير 

لموافقة عملية اوستكون عملية عدم االعتراض غير الرسمية مماثلة ل. 7رسمية مسبقة مع أعضاء المجلس
 :خطوات التاليةستتبع التو  8بموجب إجراء انقضاء المدة، اتعو على المشر 

تقديم رئيس الصندوق إلى المجلس قائمة بالكيانات/األشخاص الذين يعتزم دعوتهم كمراقبين صامتين  (1)
يمكن ألعضاء المجلس ف: غضونه، إذا رغبوا إطار زمن: محدد إلى جلسة ما، مسبقا، مع تحديد 

 ف: ذلك، االعتراض على دعوة أي من الكيانات/األشخاص المقترحين.

ذا لم ي (2) تم تلق: اعتراض من أي عضو ف: غضون الفترة الزمنية المحددة، سيعتبر المراقبون وا 
الصامتون المقترحون مقبولين للمجلس. ومن ثم يوجه رئيس الصندوق الدعوات إلى 

 الكيانات/األشخاص الموافق عليهم لحضور الجلسة كمراقب صامت.

ذلك الكيان/الشخص لحضور  وف: حال اعترض عضو على دعوة كيان/شخص معين، لن تتم دعوة (3)
 دورة المجلس.

                                                      

السماح للدول األعضاء الراغبة بحضور دورات المجلس التنفيذي بمتابعة مداوالت : ")ب( EB 2010/101/INF.4/Rev.1 تضيف الوثيقة 4
 ل واحد لكل دولة عضو."المجلس التنفيذي ف: قاعة االستماع عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، على أن تقتصر مثل هذه الدعوات على ممث

خول المجلس رئيس الصندوق بدعوة الدول ، 2013. ف: دورته الثامنة بعد المائة المنعقدة ف: أبريل/نيسان EB 2013/108/R.28 الوثيقة 5
الدائرة عبر لمتابعة مداوالت المجلس  غير األعضاء ف: الصندوق الت: بلغت مرحلة متقدمة ف: عملية انضمامها إلى عضوية الصندوق

 التلفزيونية المغلقة ف: قاعة االستماع.
 .EB 2010/100/R.38 الوثيقةانظر  6
ووافق المجلس  –، وبروح التعاون المتبادل بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقراً لها، طلب رئيس الصندوق 2019في مايو/أيار  7

على دعوة رئيس الصندوق لمنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي لحضور دورات المجلس التنفيذي على أساس  –التنفيذي 

 منتظم بصفة مراقبين صامتين دون الحاجة لموافقات الحقة من المجلس. 
 من النظام الداخل: للمجلس التنفيذي. 24لمادة ا 8
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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 كليهما ينالتالي شرطينالذين يستوفون أحد ال شخاصالكيانات/األ

 9أن يكونوا ممن ُيدعون بانتظام كمراقبين إلى دورات مجلس محافظ: الصندوق؛ (1)

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

 لن يؤثر هذا المقترح على: -8

رئيس سلطة المجلس الحالية لدعوة الممثلين أو األشخاص لطرح آرائهم أمام المجلس، وسلطة  (1)
 10الصندوق لتحديد أي الموظفين يمكنهم حضور دورات المجلس؛

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

 11؛المنح المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيهاحات مقتر و  ،ومقترحات المشروعات والبرامج

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

 12ت مرحلة متقدمة ف: عملية انضمامها إلى عضوية الصندوق؛الت: بلغ غير األعضاء

 13.قاعة االستماع من السماح ألعضاء إضافيين من وفود ممثل: المجلس بمتابعة الدورة (4)

 حقوق الوصول المتاحة للمراقبين الصامتين -باء

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

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

 مقيدا.التنفيذي أنه ينبغ: أن يكون 

من النظام الداخل: للمجلس التنفيذي، يقوم الرئيس، بصفته رئيسا  15. وفقا للمادة الحق في الكالم (2)
للمجلس بإعطاء الحق ف: الكالم ف: كل جلسة. وال يسمح للمراقبين الصامتين ف: العادة بالكالم ف: 

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

لسياسة الصندوق بشأن نشر الوثائق، يتم نشر جميع وثائق المجلس  . وفقاالوصول إلى الوثائق (3)
. وهكذا فإن على شبكة اإلنترنتالمفتوح على موقع الصندوق التنفيذي )مع بعض االستثناءات( 

 المراقبين الصامتين يمكنهم بالفعل الوصول إلى أغلبية وثائق المجلس التنفيذي.

                                                      

من النظام الداخل: لمجلس المحافظين وعدد من القرارات الت: اتخذها  43تتم دعوة المراقبين إلى دورات مجلس المحافظين وفقا للمادة  9
 (.EB/34؛ EB 88/34/R.52؛ EB/31؛ EB 87/31/R.57؛ GC 78/4؛ GC 77/7) مجلس المحافظين والمجلس التنفيذي

 التنفيذي.من النظام الداخل: للمجلس  8المادة  10
 .EB 2010/101/INF.4/Rev.1 الوثيقة 11
 .EB 2013/108/R.28و EB 2010/101/INF.4/Rev.1يقتان الوث 12
 .EB 2018/100/R.38 لوثيقةا 13
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 التوصيات -رابعا

( 1بالنظر ف: المقترحات الواردة ف: القسم ثالثا وتخويل رئيس الصندوق سلطة: )التنفيذي  المجلسُيوصى  -11
أعاله، لحضور دورة معينة للمجلس التنفيذي  7دعوة أي كيان/شخص يف: بالمتطلبات الواردة ف: الفقرة 

( منح حقوق الوصول ذات 2كمراقب صامت، عقب عملية عدم اعتراض غير رسمية مع أعضاء المجلس؛ )
 أعاله. 9الصلة للمراقبين الصامتين، كما هو مبين ف: الفقرة 

الحالية الواردة ف:  3، سيتم تعديل الحاشية الذكر ةلفعلى المقترحات الساتنفيذي مجلس الالوافق  ف: حال -11
، يتخلله طمع خحذفه يظهر النص الذي سيتم )للمجلس التنفيذي ليصبح نصها كما يل:  النظام الداخل:

 تحته(:مع خط ويظهر النص المراد إضافته 

لك: تشمل،  8المادة  1997 األولديسمبر/كانون  3عدل المجلس التنفيذي ف: دورته الثانية والستين ف: 
رغبة رئيس الصندوق، مراقبا واحدا لحضور أي دورة معينة من دورات المجلس التنفيذي. ويسمح  بناء على
بناء على طلب الدولة العضو الممثلة ف: المجلس أو بناء على طلب إحدى ء المراقبين الهؤ  بحضور

إن المجلس التنفيذي، إذ يضع ف: “وتوجه مثل هذه الدعوات مرة واحدة لكل فرد.  المنظمات/المؤسسات.
نظامه الداخل:، وافق ف: دورته الثامنة بعد المائة المنعقدة ف: أبريل/نيسان  من 13و 8اعتباره المادتين 

بشأن السماح لرئيس الصندوق بدعوة الدول  EB 2013/108/R.28 على التوصية الواردة ف: الوثيقة 2013
إلى عضوية الصندوق، لمتابعة  االنضماممتقدمة ف: عملية  ف: الصندوق الت: بلغت مرحلة األعضاءغير 

 ”.من ترتيبات صامتين، واتخاذ ما يناسب ذلك المجلس التنفيذي وهيئاته الفرعية كمراقبين مداوالت

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

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

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

بالسماح لممثل واحد من كل إقليم من األقاليم الخمسة الت: تغطيها عمليات الصندوق بالحضور كمراقب  2010
قترحات المشروعات والبرامج، ومقترحات المنح صامت للبنود ذات الصلة ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية، وم

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

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

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

 


