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 على بالمراسلة المجلسالتنفيذي تصويت فيترشيحنتائج النرويج مملكة من بداًل اليابان
التشكيلةالحاليةللجنةالتقييم

علم المجلس التنفيذي بتخل: النرويج عن مقعدها ف: لجنة التقييم. ، أ  2017ف: دورته العشرين بعد المائة ف: ابريل/نيسان  -1
من خالل التصويت بالمراسلة ما أن ووافق المجلس على االقتراح المقدم بالموافقة على ترشيح عضو جديد ف: لجنة التقييم 

 . 2017يوليو/تموز  12التالية للجنة التقييم المقررة بتاريخ  ةتم تحديد مرشح ما، قبل انعقاد الدور 

مملتة النرويج ف: التشتيلة الحالية للجنة التقييم.   مناليابان بدالا  ترشيحلصندوق على االقائمة ألف  عرضت، وبناء عليه -2
 .2018بريل/نيسان أف: تنته: مدتها  :الت

)المرفق بهذه الوثيقة( بالمراسلة ف:  ترشيحالتصويت على ال واألعضاء المناوبينوقد طلب من أعضاء المجلس التنفيذي   -3
 )بتوقيت روما(. 2017يونيو/حزيران  23موعد أقصاه منتصف ليل 

التصويت، تذلك األمر بالنسبة لعدد األصوات ومع إغالق التصويت، تان قد تم استالم عدد األصوات المطلوبة لصحة   -4
 مملتة النرويج ف: التشتيلة الحالية للجنة التقييم.  مناليابان بدالا  رشيحالضرورية للموافقة على ت

يتون التصويت صحيحا إذا ما وصلت ردود من أعضاء المجلس  ،من النظام الداخل: للمجلس التنفيذي 23وبموجب المادة   -5
. وبموجب (4 961.026)من مجموع عدد األصوات ف: المجلس التنفيذي (3 307.351)ث: األصوات بما ال يقل عن ثل

شريطة أن تؤلف هذه الغالبية أتثر  ،، تتخذ جميع قرارات المجلس بأغلبية ثالثة أخماس األصوات المدلى بها1-19المادة 
 .من نصف مجموع عدد األصوات ف: المجلس التنفيذي

بالمائة  91.4ممثل: الدول األعضاء ف: المجلس التنفيذي أو مناوبيهم بحلول الموعد األقصى المحدد شّتلت ردود السادة   -6
 .ترشيحوأّيدت جميع الردود هذا ال 4 535.672 . من إجمال: األصوات وعددها 

ف: لجنة التقييم ّين رئيس الصندوق اليابان عضواا عمن النظام الداخل: للمجلس التنفيذي،  1-11وبموجب المادة وبالتال:،  -7
.2017يوليو/تموز  4 بدءاا من







 EB 2017/121/INF.5  المرفق

ممثليالدولاألعضاءفيالمجلسالتنفيذيالسادةمذكرةإلى
 :األشخاص المرجعيون

 :نشر الوثائق :األسئلة التقنية

Cheryl Morden 

 سترتيرة الصندوق المؤقتة
 2254 5459 06 39+ هاتف:رقم ال

 c.morden@ifad.org لتترون::اإلبريد ال
 

William Skinner
 شؤون الهيئات الرئاسية مدير وحدة

 +39 06 5459 2974 هاتف:رقم ال
 gb@ifad.org لتترون::اإلبريد ال


 للموافقة

 2

Date: 2 June 2017 
A 

 

Distribution: Public 

Original: English 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

التقييمتعيينأعضاءلجنة

mailto:c.morden@ifad.org


 EB 2017/121/INF.5  المرفق

3 

 

الموافقةبتوصية
 نرويجالمملتة  بدل اليابان المقترحة سميةمن خالل التصويت بالمراسلة على تالموافقة المجلس التنفيذي مدعو إلى 
بعد موافقة المجلس التنفيذي، سيعّين و . هذه الوثيقة من 6ف: الفقرة تما هو وارد  التقييم،ف: التشتيلة الحالية للجنة 

 التقييم.ف: لجنة ف: القائمة ألف  عضوت الصندوق اليابانيس ئر 
 

التقييمتعيينأعضاءلجنة
 المقدمة–أواًل

ف: دورته الرابعة عشرة بعد المائة، وافق المجلس التنفيذي على تعيين األعضاء التاليين ف: لجنة التقييم  -1
 :2018تنته: ف: أبريل/نيسان ثالث سنوات  لفترة 

 النرويج وسويسرا؛و هولندا و عن القائمة ألف: فرنسا 

 عن القائمة باء: إندونيسيا ونيجيريا؛

إلى  2017مارس/آذار  1، وغانا للفترة من 2017فبراير/شباط  28: مصر حتى 1-عن القائمة الفرعية جيم
 ؛2018نهاية مدة العضوية ف: 

 : الهند؛2-عن القائمة الفرعية جيم

 : المتسيك.3-يمعن القائمة الفرعية ج

أ بلغ المجلس التنفيذي ف: دورته العشرين بعد المائة عن قرار النرويج التخل: عن مقعدها ف: لجنة التقييم.  -2
وخالل تلك الدورة، وافق المجلس على اقتراح المصادقة على المرشح الذي ستتم تسميته من خالل التصويت 

يوليو/تموز  12التال: للجنة التقييم، والمقرر انعقاده ف: بالمراسلة ما أن يقترح هذا المرشح، قبل االجتماع 
2017. 

 .للجنة التقييم ةالحالي ةتبديل للنرويج ف: التشتيلاليابان  سميةالقائمة ألف ت اقترحتوف: وقت الحق،  -3

 القواعدالقابلةللتطبيق–ثانيًا

 .أدناهذات الصلة  الصندوق األحتام المرعية ف: ولسهولة الرجوع إليها، ترد

 ما يل::على  داخليختصاصاتلجنةالتقييمالتابعةللمجلسالتنفيذيونظامهاالاينص تعريف  -4

 2-1الفقرة 

تتألف لجنة التقييم من تسعة من أعضاء المجلس التنفيذي أو أعضائه المناوبين الذين يعيِّنهم رئيس "
من النظام الداخل: للمجلس التنفيذي على النحو التال:: أربعة أعضاء من  11الصندوق وفقاا للمادة 

التقييم وثالثة أعضاء من القائمة جيم. وتمتد فترة والية لجنة  ،القائمة ألف، وعضوان من القائمة باء
 ".إلى ثالث سنوات
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 :يل: ما على التنفيذيللمجلسالداخليالنظامينص -5

 11-1المادة

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

 رئيسها.

 المقترح –ثالثاً

اليابان  سميةبالمراسلة على تافقة من خالل التصويت و إلى المالتنفيذي مدعو  لما ذتر أعاله، المجلس وفقاا  -6
بعد و . 2018حّتى شهر أبريل/نيسان  ارس مهامهاالت: ستم ،التقييمالتشتيلة الحالية للجنة  ف: نرويجبدل ال

هذا القرار ب سيبلغ المجلسو  التقييمو ف: لجنة عضت الصندوق اليابانموافقة المجلس التنفيذي، سيعّين رئيس 
 .حسب األصول




