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  لجنة مراجعة الحساباتتعیین أعضاء 

  ةیلخلفا–لفأ

في امسة عشرةالخبمقتضى القرار الذي اعتمده المجلس التنفیذي في دورته مراجعة الحساباتأنشئت لجنة - 1

من النظام الداخلي للمجلس.11، باالستناد إلى المادة 1982نیسان/أبریل

للمجلس ةیالحالةمع التشكیلمراجعة الحساباتفي دورته الحادیة والستین، قرر المجلس أن تتماشى عضویة لجنة - 2

  التنفیذي، على النحو التالي:

  مقاعد4القائمة "ألف":

  مقعدانالقائمة "باء":

  مقاعد3القائمة "جیم":

" ألف"ةضمن هذه المقاعد. وتقرر كذلك أن یكون رئیس اللجنة من القائمرئیس اللجنةكما قرر أن یدخل مقعد - 3

  على الدوام.

مراجعة الحساباتذي على مراجعة أخرى الختصاصات لجنة ، صادق المجلس التنفی2009سبتمبر/أیلولفي - 4

). ویمكن الوصول إلى هذه االختصاصات الجدیدة والنظام EB 2009/97/R.50/Rev.1(الوثیقة ونظامها الداخلي

  الداخلي للجنة على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت.

لفترة مراجعة الحساباتاء التالین في لجنة ، قرر المجلس التنفیذي تعیین األعضالسادسة والتسعینوفي دورته - 5

:2012تنتهي في أبریل/نیسان 

، والوالیات المتحدة1، إیطالیا، الیابانلنمسااالقائمة "ألف":

الجزائر وجمهوریة فنزویال البولیفاریةالقائمة "باء":

القائمة "جیم":

  )2010/كانون األول إلى دیسمبر2009أنغوال (من أبریل/نیسان :1-القائمة الفرعیة جیم

)2012إلى أبریل/نیسان 2011من ینایر/كانون الثاني (الكامیرون

الصین: 2-القائمة الفرعیة جیم

األرجنتین: 3-القائمة الفرعیة جیم

  القرار المطلوب–باء 

ین األعضاء ،. فإن المجلس التنفیذي مدعو إلى تعیالنظام الداخلي للمجلس التنفیذيمن 1- 11باالستناد إلى المادة - 6

  .2015لمدة ثالث سنوات تنتهي في أبریل/نیسان مراجعة الحساباتالجدد في لجنة 

یحتوي المرفق بهذه الوثیقة، وهو مرفق ألغراض مرجعیة، على التشكیلة الجدیدة للمجلس التنفیذي كما انتخبت في - 7

.2012فبرایر/شباط 22والثالثین لمجلس المحافظین في الخامسةالدورة 

                                                     

  یح ھولندا كبدیل للیابان في التشكیلة الحالیة للجنة مراجعة الحسابات.وافق المجلس التنفیذي على ترشفي دورتھ الثانیة بعد المائة، 1
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  2012-2014تشكیلة المجلس التنفیذي لفترة السنوات الثالث

العضو المناوبالعضو

القائمة "ألف"

  فنلنداكندا

بلجیكافرنسا

)2012(لكسمبرغ ألمانیا

)2014-2013(یسراسو 

البرتغالإیطالیا

الدانمركالیابان

)2012المملكة المتحدة ()2012(هولندا

)2014- 2013هولندا ()2014-2013(لمتحدةالمملكة ا

  السوید  النرویج

إسبانیاالوالیات المتحدة

)2014-2013تینللسنستتناوب هولندا والمملكة المتحدة على المقعد (

القائمة "باء"

اإلمارات العربیة المتحدةالكویت

قطرنیجیریا

إندونیسیاالمملكة العربیة السعودیة

الجزائرریة فنزویال البولیفاریةجمهو 

القائمة جیم

  1- القائمة الفرعیة جیم

أفریقیا

)2012(مصر )2012(الكامیرون 

)2014-2013(أبریل/نیسان غینیا االستوائیة )2014-2013مصر (أبریل/نیسان 

موریشیوسأنغوال 

  2- القائمة الفرعیة جیم

لهاديأوروبا وآسیا والمحیط ا

باكستانالصین

)2012(بنغالدیشالهند

)2013(تركیا

)2014جمهوریة كوریا (

  3- القائمة الفرعیة جیم

أمریكا الالتینیة والكاریبي

    

األرجنتینالبرازیل

غواتیماالالمكسیك


