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 لجنة التقييمتعيين أعضاء 
 الخلفية -ألف 

أنشئت لجنة التقييم بمقتضى القرار الذي اعتمده المجلس التنفيذي ف: دورته الثانية والثالثين ف:  - 1
 من النظام الداخل: للمجلس. 77، باالستناد إلى المادة 7891 ديسمبر/كانون األول

للمجلس  ةالحالي ةالحادية والستين، قرر المجلس أن تتماشى عضوية لجنة التقييم مع التشكيل دورتهف:  - 2
 :التنفيذي، على النحو التال:

 مقاعد 4 القائمة "ألف":
 مقعدان القائمة "باء":
 مقاعد 3 القائمة "جيم":

للجنة من القائمتين ضمن هذه المقاعد. وتقرر كذلك أن يكون رئيس ا رئيس اللجنةكما قرر أن يدخل مقعد  - 3
وأن يكون تناوب الرئاسة مسألة تخص أعضاء القائمتين "باء" و"جيم" دون  ،"باء" و"جيم" على الدوام

 غيرهما.

ف: دورته الثانية بعد المائة، صادق المجلس التنفيذي على اختصاصات لجنة التقييم ونظامها الداخل:،  - 4
ويمكن الوصول إلى هذه االختصاصات الجديدة والنظام  .1ف: الصندوقالمعدلة وكذلك على سياسة التقييم 

 (.EB 2011/102/R.47/Rev.1)الوثيقة الداخل: للجنة على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت 

، قرر المجلس التنفيذي تعيين األعضاء التالين ف: لجنة التقييم لفترة تنته: الخامسة بعد المائةوف: دورته  - 5
  :2102أبريل/نيسان نهاية ف: 

 والنرويج، 3لكسمبورغ، فنلندا، 2كندا القائمة "ألف":
 إندونيسيا ونيجيريا القائمة "باء":
 (2102ديسمبر/كانون األول حتى مصر ) :7-القائمة الفرعية جيم القائمة "جيم":

 (2102 أبريل/نيسانإلى  2102)من يناير/كانون الثان: أنغوال 
 الهند :2-القائمة الفرعية جيم 
 (2102أكتوبر/تشرين األول حتى البرازيل ) :2-القائمة الفرعية جيم 

 (2102إلى أبريل/نيسان  2102المكسيك )من نوفمبر/تشرين الثان: 

                                                      

 على التوال:. 3174وأبريل/نيسان  3173الت: عدلت الحقًا ف: دورت: المجلس العاشرة بعد المائة والحادية عشرة بعد المائة ف: ديسمبر/كانون األول   1
، عينت ألمانيا عوضًا عن كندا، وف: أعقاب ذلك وف: الدورة الحادية عشرة بعد 3173ف: دورة المجلس السابعة بعد المائة ف: ديسمبر/كانون األول   2

 المتبقية من شغل أعضاء اللجنة لعضويتهم ف: التركيبة الحالية.للفترة ، عينت فرنسا عوضًا عن ألمانيا 3174المائة ف: أبريل/نيسان 
، عينت اليابان عوضًا عن لكسمبورغ، وف: أعقاب ذلك وف: الدورة الحادية عشرة بعد المائة ف: 3173بعد المائة ف: أبريل/نيسان  الثامنةف: الدورة  3

 ، عينت هولندا عوضًا عن اليابان للفترة المتبقية من شغل أعضاء اللجنة لعضويتهم ف: التركيبة الحالية.3174أبريل/نيسان 
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 القرار المطلوب –باء 
من النظام الداخل: للجنة  2-0والمادة  ،من النظام الداخل: للمجلس التنفيذي 7-77باالستناد إلى المادة  - 6

عضاء لجنة التقييم لمدة ثالث سنوات تنته: أتعيين الموافقة على التقييم، فإن المجلس التنفيذي مدعو إلى 
 .2102 أبريل/نيسانف: 

كما  ،يحتوي المرفق بهذه الوثيقة، وهو مرفق ألغراض مرجعية، على التشكيلة الجديدة للمجلس التنفيذي - 7
 .2102 فبراير/شباط 01والثالثين لمجلس المحافظين ف: الثامنة انتخبت ف: الدورة 
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 5102-5102المجلس التنفيذي لفترة السنوات الثالث  ةتشكيل

  العضو المناوب العضو

   القائمة ألف

  يرلنداآ كندا

  بلجيكا فرنسا

  سويسرا  ألمانيا

  النمسا إيطاليا

  الدانمرك اليابان

  (2116-2115المملكة المتحدة ) (2116-2115هولندا )

  (2117هولندا ) (2117المملكة المتحدة )

  النرويج السويد
  إسبانيا الواليات المتحدة

   
 (2117عام لب هولندا والمملكة المتحدة على المقعد تتعاق)س

 

   القائمة باء

  اإلمارات العربية المتحدة الكويت

  قطر نيجيريا

  إندونيسيا المملكة العربية السعودية
  الجزائر جمهورية فنزويال البوليفارية

   
   القائمة جيم

  1-القائمة الفرعية جيم
 أفريقيا

  

  (2116-2115كينيا ) (2116-2115أنغوال )
  (2117)أنغوال  (2117كينيا )
  (2115مصر ) (2115ليبريا )
  (2116غانا ) (2116مصر )
  (2117مصر ) (2117غانا )

   (مارس/آذار كل عام 1سيتم التبادل بتاريخ  )
   

  2-القائمة الفرعية جيم
 با وآسيا والمحيط الهاديو أور 

  

  باكستان  الصين
  جمهورية كوريا الهند

   
   
   

  3-جيمالقائمة الفرعية 
 أمريكا الالتينية والكاريبي

  

  األرجنتين البرازيل
  يكيةجمهورية الدومينال المكسيك

 


