
 
 محضر اجتماع الهیئة العامة غیر العادیة

 لشبكة االتفاق العالمي في لبنان
Extraordinary General Assembly of 

(Global Compact Network Lebanon (GCNL  
 المنعقدة في   ٢٢/٠١/٢٠٢١

 
 

لبنان" في العالمي االتفاق "شبكة لجمعیة عادیة الغیر العامة الهیئة اجتماع انعقد ،٢٢/٠١/٢٠٢١               بتاریخ
الثانیة الدعوة على بناء 1ـ رقم مستند ـ االجتماع حضور ورقة ربطًا مرفق ـ (2203 رقم وخبر علم                    (ذات

  التي تعتبر قانونیة بحضور نصف أعضاء الهیئة العامة على األقل.
 

بمهام كرم خوري جورج ألین السیدة وقامت الجمالي رشید محمد دیمة السیدة الرئیسة االجتماع                ترأست
  امانة السر.

 
األعضـاء فوافقهـا متوفر، الجلسة النعقاد القانوني النصاب بأن وصرحت االجتماع جلسة الرئیسة              افتتحت

 على ذلك وتنازل كل منهم عن حقه بالطعن بصحة الدعوة وبشكل انعقاد الجلسة.
 

 حددت الرئیسة جدول اعمال االجتماع التالي:
 

 تعدیل الفقرة (أ) من المادة 6 من النظام االساسي؛1.

 تعدیل الفقرة (أ) من المادة 8 من النظام االساسي؛2.

 حذف الفقرة (5) (a) من المادة 13 من النظام االساسي؛3.

 تعدیل المادة 7 من النظام االساسي؛4.

الصادرة5. المصالح تعارض افادة بتوقیع الموظفین وجمیع التنفیذي والمدیر االداریة الهیئة اعضاء              الزام
 عن الجمعیة.

 
 وعلیه بعد المناقشة والتداول، وضع التصویت القرارات التالیة:

 
 القرار االول :

 
الفقرة وإضافة االداریة الهیئة أعضاء بتكوین المتعلقة 6 المادة من (a) الفقرة تعدیل العامة الهیئة                 تقرر

 التالیة، على الشكل التالي:
 

 
 

 صدق هذا القرار باالجماع 
 

 النص الجدید النص القدیم
االداریة غیر موجود، تم اضافة هذه الفقرة. الهیئة أعضاء نصف األقل على یكون (4)        

 من النساء.
Not available, this provision was     
added. 

(4) At least half of the Board members        
shall be women. 
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 القرار الثاني:
 

سنتین لمدة اإلداریة الهیئة اعضاء بانتخاب المتعلقة 8 المادة من (a) األولى الفقرة تعدیل العامة الهیئة                  تقرر
 یمكن تجدید انتخابهم لعدد غیر محدود من المرات، على الشكل التالي:

 

 
 صدق هذا القرار باالجماع

 
 القرار الثالث :

 
العام المدیر واقالة تعیین على التصویت یصبح حیث 13 المادة من (a) (5) الفقرة حذف العامة الهیئة                   تقرر

 واالشراف على أعماله وتوكیله لتمثیل الجمعیة من صالحیات الهیئة العامة.
  

 
 صدق هذا القرار باالجماع

 

 النص الجدید النص القدیم
سنتین. لمدة اإلداریة الهیئة أعضاء انتخاب        یتم
متتالیین اجتماعین بین الفاصلة الفترة تعني        السنة
اإلداریة الهیئة أعضاء العادیة. العامة       للهیئة

 مؤهلون إلعادة انتخابهم لمدة متتالیة.

سنتین. لمدة اإلداریة الهیئة أعضاء انتخاب        یتم
متتالیین اجتماعین بین الفاصلة الفترة تعني        السنة

 للهیئة العامة العادیة.
 

انتخابهم إلعادة مؤهلون اإلداریة الهیئة       أعضاء
تتعدى اال على األكثر على متتالیتین        لمدتین

 عضویة أي عضو لست سنوات على األكثر.
The Board members shall be elected      
for a two-year term. A year means the        
period between two consecutive annual     
Ordinary General Assembly meetings.    
Board members are eligible for     
re-election for a consecutive term. 

The Board members shall be elected      
for a two-year term. A year means the        
period between two consecutive annual     
Ordinary General Assembly meetings. 
 
Board members are eligible for     
re-election for no more than two      
consecutive terms provided that the     
elected term for each Board Member      
shall not exceed 6 years. 
 

 النص الجدید النص القدیم
عمله، على واالشراف التنفیذي المدیر تعیین (5)       
األعمال بجمیع للقیام االداریة الهیئة لتمثیل        وتوكیله

 التي تصب بمصلحة الجمعیة.

 تم حذف هذه الفقرة.

(5) Appoint the Executive Director and      
oversee his/her work, assign him/her to      
act in the Board of Director’s name in        
all aspects that help the National      
Network reach its objectives. 

This provision has been removed. 
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 القرار الرابع :
 

الهیئة صالحیات الى أدناه (د) الفقرة اضافة یتم حیث االساسي النظام من 7 المادة تعدیل العامة الهیئة                   تقرر
 االداریة، على الشكل التالي:

 

 
 صدق هذا القرار باالجماع 
 

 القرار الخامس :
 

الموظفین جمیع (iii)و التنفیذي المدیر (ii)و االداریة الهیئة اعضاء جمیع (i) الزام العامة الهیئة                قررت
المصالح تعارض لعدم وإفادة تعهد توقیع والمستقبلیین، الحالیین لبنان، في العالمي االتفاق شبكة في                العاملین

 سوف تحضرها الجمعیة وتقدم الیهم بعد صیاغتها.
  

 النص الجدید النص القدیم
من غیر موجود، تم اضافة هذه الفقرة. التنفیذي المدیر واقالة تعیین على التصویت         (د)

الهیئة على االداریة. الهیئة أعضاء أغلبیة        قبل
المیثاق مكتب رأي على االستحصال       االداریة
یخص فیما ملزم الغیر المتحدة لألمم        العالمي
قبل التنفیذي المدیر لمركز المحتملین       المرشحین
االداریة الهیئة وتشرف التنفیذي. المدیر       انتخاب
باسم للعمل وتكلفه/ها التنفیذي، المدیر أعمال        على
تساعد التي الجوانب جمیع في اإلداریة        الهیئة

  الجمعیة على تحقیق أهدافها.
 

 یعمل المدیر التنفیذي تحت اشراف الهیئة االداریة.
Not available, this provision was     
added. 

(h) Appoint and dismiss, upon a      
majority vote of the members of the       
Board of Directors, the Executive     
Director. The Board of Directors shall,      
prior to such appointment, procure the      
UN GCO’s opinion with regards to the       
candidates to the Executive Director’s     
position, which shall not be binding.      
The Board of Directors will oversee      
the Executive Director’s work, assign     
him/her to act in the Board of       
Director’s name in all aspects that help       
the National Network reach its     
objectives. 
 
The Executive Director shall report to      
the Board of Directors. 



4 
GCNL1-4 
 

 صدق هذا القرار باالجماع
 
 

هذا ونظم االجتماع رفع الكالم، یطلب أحد یعد لم ولما ، التداول قید اخرى أمور من هناك یعد لم                     ولما
 المحضر.

 

 

 الرئیسة امینة السر
 
 
 
 

 



 

 الئحة الحضور
 

 

 التوقیع الممثل االسم
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 الرئیسة امینة السر
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