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على تعيين المملكة المتحدة بداًل نتائج تصويت المجلس التنفيذي بالمراسلة 
 من السويد في التشكيلة الحالية للجنة مراجعة الحسابات 

 علما   المجلس التنفيذي أحاط ،2016/كانون األول ديسمبرف: المنعقدة التاسعة عشرة بعد المائة ف: دورته  -1
بعد انتهاء دورة المجلس  االستقالة االستقالة من لجنة مراجعة الحسابات على أن يبدأ سريانبقرار السويد 

وافق ممثلو الدول األعضاء ف: المجلس على المصادقة على تعيين بديال  للسويد من خالل و التنفيذي. 
. وبعد 2017سان أبريل/ني 3اجتماع لجنة مراجعة الحسابات القادم ف: حلول موعد التصويت بالمراسلة قبل 
ة الحالية للجنة للصندوق اقتراح تعيين المملكة المتحدة بدل السويد ف: التشكيل لفالدورة، قّدمت القائمة أ

  .مراجعة الحسابات

بالمراسلة ف:  وقد طلب من األعضاء واألعضاء المناوبين التصويت على التعيين )المرفق بهذه الوثيقة( -2
 (.)بتوقيت روما 2017مارس/آذار  9موعد أقصاه منتصف ليل 

، كذلك األمر بالنسبة تالتصوي لصحةكان قد تم استالم عدد األصوات المطلوبة ومع إغالق التصويت،  -3
جنة مراجعة للعلى تعيين المملكة المتحدة بدل السويد ف: التشكيلة الحالية  لعدد األصوات الضرورية للموافقة

 .الحسابات

ا ما وصلت ردود من ام الداخل: للمجلس التنفيذي يكون التصويت صحيحا إذمن النظ 23وبموجب المادة  -4
( من مجموع عدد األصوات ف: المجلس 3 307.351ما ال يقل عن ثلث: األصوات )بأعضاء المجلس 

، تتخذ جميع قرارات المجلس بأغلبية ثالثة أخماس األصوات 1-19(. وبموجب المادة 4 961.026التنفيذي )
 .أن تؤلف هذه الغالبية أكثر من نصف مجموع عدد األصوات ف: المجلس التنفيذي يطةشر  دلى بهاالم

السادة ممثل: الدول األعضاء ف: المجلس التنفيذي أو مناوبيهم بحلول الموعد األقصى المحدد  ردودشّكلت  -5
 .هذا التعيين ردود. وأّيدت جميع ال4 961.026 المائة من إجمال: األصوات وعددهاب 100

ف:  ا  يس الصندوق المملكة المتحدة عضو من النظام الداخل: للمجلس التنفيذي، عّين رئ 11ب المادة وبموج -6
 .لجنة مراجعة الحسابات
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 الموافقةبتوصية 
السويد ف:  على تعيين المملكة المتحدة بدلمن خالل التصويت بالمراسلة الموافقة المجلس التنفيذي مدعو إلى 

يس المملكة ئ، سيعّين الر . بعد موافقة المجلس التنفيذي4التشكيلة الحالية للجنة مراجعة الحسابات الوارد ف: الفقرة 
 .ف: لجنة مراجعة الحسابات ا  عضو المتحدة 

 

 تعيين أعضاء لجنة مراجعة الحسابات
 المقدمة

 .لجنة مراجعة الحسابات بقرارها اإلستقالة منأبلغت السويد الصندوق بقارها ين الثان: تشر نوفمبر/ 30تاريخ ب -1

ف: ديسمبر/كانون المنعقدة لى المجلس التنفيذي ف: دورته التاسعة عشرة بعد المائة عقرار السويد عرض  -2
ن مه يعللموافقة للسويد ل مناقشة واقتراح بديلالعلى  لف، تّم تشجيع القائمة أدورةخالل الو . 2016األول 

أبريل/نيسان  3اجتماع لجنة مراجعة الحسابات المقّرر ف: حلول موعد خالل التصويت بالمراسلة قبل 
2017. 

للصندوق اقتراح تعيين المملكة المتحدة بدل السويد ف: التشكيلة الحالية  لفوبعد الدورة، قّدمت القائمة أ -3
 .للجنة مراجعة الحسابات

 قواعد القابلة للتطبيقال

 : ما يل:ابات ونظامها الداخل: تنص على من اختصاصات لجنة مراجعة الحس 1.2الفقرة تنص  -4

تشكل لجنة مراجعة الحسابات من تسعة من أعضاء المجلس التنفيذي أو أعضائه المناوبين يعينهم  "
من النظام الداخل: للمجلس التنفيذي على النحو التال:: أربعة  11رئيس الصندوق وفقا  للمادة 

ء من القائمة ألف، وعضوان من القائمة باء، وثالثة أعضاء من القائمة جيم.  وتمتد فترة والية أعضا
 ".اللجنة إلى ثالث سنوات

 :يل: ما على التنفيذي للمجلس الداخل: النظام من 11.1 المادة تنص -5

للمجلس أن ينشئ من بين أعضائه لجانا وأجهزة فرعية أخرى، وأن يحيل اليها أية مسألة لدراستها  "
عداد تقرير عنها. وللرئيس، بموافقة المجلس، أن يعين أعضاء هذه األجهزة، وتنتخب كل لجنة  وا 

 رئيسها".

 المقترح

ى تعيين المملكة لتصويت بالمراسلة علافقة من خالل او إلى المالتنفيذي مدعو  المجلس ا ذكر أعاله،لم وفقا   -6
حّتى شهر  ارس مهامهاالتشكيلة الحالية للجنة مراجعة الحسابات الت: ستم ف:السويد  المتحدة بدل
ف: لجنة  ا  عضو المملكة المتحدة الصندوق رئيس سيعّين  بعد موافقة المجلس التنفيذي،و . 2018أبريل/نيسان 

 .القرار حسب األصولهذا ب سيبلغ المجلسمراجعة الحسابات و 


