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  تعیین أعضاء لجنة التقییم

  الخلفیة- ألف 

یم بمقتضى القرار الذي اعتمده المجلس التنفیذي في دورته الثانیة والثالثین في أنشئت لجنة التقی-1

  من النظام الداخلي للمجلس.11، باالستناد إلى المادة 1987دیسمبر/كانون األول

للمجلس ةالحالیةالحادیة والستین، قرر المجلس أن تتماشى عضویة لجنة التقییم مع التشكیلدورتهفي -2

  :النحو التاليالتنفیذي، على

  مقاعد4القائمة "ألف":

  مقعدانالقائمة "باء":

  مقاعد3القائمة "جیم":

ضمن هذه المقاعد. وتقرر كذلك أن یكون رئیس اللجنة من القائمتین رئیس اللجنةكما قرر أن یدخل مقعد -3

  و"جیم" دون غیرهما."باء" و"جیم" على الدوام وأن یكون تناوب الرئاسة مسألة تخص أعضاء القائمتین "باء" 

فـــــي دورتــــــه الثانیـــــة بعــــــد المائـــــة، صــــــادق المجلـــــس التنفیــــــذي علـــــى اختصاصــــــات لجنـــــة التقیــــــیم ونظامهــــــا -4

ـــــــــداخلي،  ـــــــــیم المنقحـــــــــة فـــــــــي الصـــــــــندوق.ال ـــــــــى سیاســـــــــة التقی ویمكـــــــــن الوصـــــــــول إلـــــــــى هـــــــــذه وكـــــــــذلك عل

االختصاصـــــــــات الجدیـــــــــدة والنظـــــــــام الـــــــــداخلي للجنـــــــــة علـــــــــى موقـــــــــع الصـــــــــندوق علـــــــــى شـــــــــبكة اإلنترنـــــــــت 

).EB 2011/102/R.47/Rev.1لوثیقة (ا

، قرر المجلس التنفیذي تعیین األعضاء التالین في لجنة التقییم لفترة تنتهي في السادسة والتسعینوفي دورته -5

  :2012أبریل/نیسان نهایة 

  

2، والسوید1یرلندا، هولنداآكندا، القائمة "ألف":

إندونیسیا ونیجیریاالقائمة "باء":

  )2010إلى دیسمبر/كانون األول 2009مصر (من أبریل/نیسان :1-القائمة الفرعیة جیمالقائمة "جیم":

أبریل/نیسانإلى 2011بوركینا فاسو (من ینایر/كانون الثاني 
2012(

الهند:2-القائمة الفرعیة جیم

                                                     

  لة اللجنة الحالیة.، تم تعیین النرویج بدال من هولندا للفترة المتبقیة لتشكی2011في الدورة الثالثة بعد المائة المنعقدة في سبتمبر/أیلول 1
ي أبریل/نیسان في دورته التاسعة والتسعین، وافق المجلس التنفیذي على تعیین فرنسا بدال من السوید في لجنة التقییم لفترة السنتین اللتین تنتهیان ف2

  .الحالیةاللجنةةبقیة لتشكیل. ووافق المجلس الحقا في دورته الرابعة بعد المائة على تعیین لكسمبرغ بدال من فرنسا للفترة المت2012
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  2010إلى أكتوبر/تشرین األول 2009البرازیل (من أبریل/نیسان :3-القائمة الفرعیة جیم

  )2012إلى أبریل/نیسان 2010المكسیك (من نوفمبر/تشرین الثاني 

  القرار المطلوب–باء 

من النظام الداخلي للجنة 2- 1من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي والمادة 1-11باالستناد إلى المادة -6

ة ثالث سنوات تنتهي عضاء لجنة التقییم لمدأتعیین الموافقة على التقییم، فإن المجلس التنفیذي مدعو إلى 

.2015أبریل/نیسانفي 

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

  .2012فبرایر/شباط22انتخبت في الدورة الخامسة والثالثین لمجلس المحافظین في 
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  2014-2012المجلس التنفیذي لفترة السنوات الثالث ةتشكیل

العضو المناوبالعضو

  القائمة ألف
  

فنلنداكندا

بلجیكافرنسا

)2012لكسمبورغ (ألمانیا

)2014-2013سویسرا (

البرتغالإیطالیا

  الدانمرك  الیابان

)2012المملكة المتحدة ()2012هولندا (

    )2014- 2013هولندا (  )2014-2013المملكة المتحدة (

    لسویدا  النرویج

    إسبانیا  الوالیات المتحدة

)2014-2013المقعد للسنتین(ستتناوب هولندا والمملكة المتحدة على 

القائمة باء

اإلمارات العربیة المتحدةالكویت

قطرنیجیریا

    إندونیسیا  المملكة العربیة السعودیة

    الجزائر  جمهوریة فنزویال البولیفاریة

      

    القائمة جیم

  1- القائمة الفرعیة جیم

أفریقیا

    

    )2012مصر ()2012الكامیرون (

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

    وسیموریش  أنغوال

      

  2- القائمة الفرعیة جیم

با وآسیا والمحیط الهاديو أور 

    

    باكستان الصین

    )2012بنغالدیش (الهند

    )2013ركیا (ت  

    )2014جمهوریة كوریا (  

      

  3- القائمة الفرعیة جیم

أمریكا الالتینیة والكاریبي

    

    األرجنتین  البرازیل

    غواتیماال  المكسیك

      


