
 

 والعشرون بعد المائة الثامنةالدورة  -المجلس التنفيذي 
 2019 كانون األول/ديسمبر 12-10، روما
 

 للموافقة

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Document: EB 2019/128/R.49/Add.1 

A 

Agenda: 9(b) 

Date: 9 December 2019 

Distribution: Public 

Original: English 

 

 

 الثانيإنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد 
 لموارد الصندوق عشر

 ضميمة

 

 
 



 EB 2019/128/R.49/Add.1 

1 

 لموارد الصندوق عشر الثانيإنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد 

 ضميمة

إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد وثيقة يلفت انتباه المجلس التنفيذي إلى ما يلي من ضمائم وتعديالت على 
وتيسيرًا للرجوع إلى التعديالت، فهي ترد بأحرف  .(EB 2019/128/R.49)الوثيقة  الثاني عشر لموارد الصندوق

 .اً مشطوبمحذوف النص اليظهر بارزة، بينما 

 :3 تحمل الرقم فقرة جديدة، تضاف 1الصفحة 

بأن إدارة الصندوق تتحرى إمكانية تنظيم بعض دورات هيئة  المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علما  "
المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق خارج مقر الصندوق، بحيث تستضيفها دول 

 "النهائي لعقد كل دورة من دورات الهيئة لتفويض من الهيئة نفسها. المكان. وسيخضع هأعضاء في

 :، على النحو التالي4والتي غدت اآلن الفقرة ، سابقاً  3الفقرة يعدل نص  ،1الصفحة 

وفيما يتعلق بتركيبة هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وفي أعقاب دورة "
في سبتمبر/أيلول، تم عقد مناقشات غير رسمية إضافية بين إدارة الصندوق  ةالتنفيذي المنعقد المجلس

وسوف يتم إدراج التركيبة النهائية لهيئة المشاورات في والمنسقين للتقدم بمقترح يكون مقبوال لجميع القوائم. 
ن تتألف هيئة المشاورات الخاصة إلى هذه المناقشات، ُيقترح أ واستنادا   وثيقة مرفقة في الوقت المناسب.

دول أعضاء من القائمة  10دولة عضو من القائمة ألف، و 25 :بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق من
ألف ممن هم ليسوا بين دولة عضو من القائمة جيم. كذلك ُيقَترح بأن يسمح ألعضاء القائمة  22وباء، 

صامتين.  ينحضور دورات الهيئة كمراقب من هذه القائمة في هيئة المشاورات والعشرين ةاألعضاء الخمس
وفي حين أن مسودة القرار تتطلب اإلخطار بأسماء البلدان المشاركة في هيئة المشاورات في موعد أقصاه 

إال ، (طلب فيه من مجلس المحافظين المصادقة على القراروهو الموعد الذي سيُ )، 2020فبراير/شباط  11
رسال مثل هذه المعلومات إلى إدارة الصندوق في أقرب وقت ممكن بيية تيسير تخطيط إل  مدعوة القوائمأن 

 "الدورة األولى.

 9 تحمل الرقم جديدة فقرةتضاف ، 3، الصفحة لملحقا

عقد الدورة األولى لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق في مقر الصندوق ستُ "
. وفي هذه الدورة سوف يوافق أعضاء الهيئة على جدول األعمال 2020فبراير/شباط  14و 13يومي 

إدارة الصندوق أيضا إمكانية تتحرى والقضايا التي ستنظر فيها كل دورة الحقة من دورات الهيئة. كذلك 
. وسوف يخضع ندوق، بحيث تستضيفها دول أعضاء فيهمقر الص خارجتنظيم بعض الدورات الالحقة 

 "ن النهائي النعقاد كل دورة من دورات الهيئة لتفويض من هيئة المشاورات.المكا
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 10والتي غدت اآلن الفقرة ، سابقاً  9، الفقرة 4، الصفحة الملحق

وفيما يتعلق بتركيبة هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وافق المجلس التنفيذي "
تتألف هيئة المشاورات  )...( أنبعد مناقشات غير رسمية بين إدارة الصندوق ومنسقي القوائم على اقتراح 

دول أعضاء  10القائمة ألف، ودولة عضو من  25 :الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق من
دولة عضو من القائمة جيم. كذلك ُيقَترح بأن يسمح ألعضاء القائمة ألف ممن هم  22ومن القائمة باء، 

 "صامتين. ينفي هيئة المشاورات حضور دورات الهيئة كمراقب والعشرين ةمن بين األعضاء الخمس ليسوا

 3، الفقرة 5، الصفحة المرفق

دول أعضاء من القائمة باء،  10دولة عضو من القائمة ألف، و 25 [....] هيئة المشاورات منتتألف "
القوائم الثالث تقرير البلدان التي ستشارك كل قائمة من دولة عضو من القائمة جيم. ويتوجب على  22و

خطار رئيس الصندوق بذلك في موعد أقصاه القائمةمن هذه في الهيئة  . 2020فبراير/شباط  11، وا 
في هيئة المشاروات من  والعشرين ةبين األعضاء الخمسويجوز ألعضاء القائمة ألف ممن هم ليسوا 

شاورات أيضا أن حضور دورات هيئة المشاورات كمراقبين صامتين. كذلك يجوز لهيئة المهذه القائمة 
 "والتها.اللمشاركة في دوراتها على النحو الذي ييّسر مد ىخر تدعو دوال أعضاء آ

 


