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 تعيين أعضاء الهيئات الفرعية التابعة للمجلس التنفيذي

 الخلفية -ألف

وأجهزة  للمجلس أن ينشئ من بين أعضائه لجانا" من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، 1-11تمشيا مع المادة  -1

 :التنفيذي المجلس بقرار من العمل التالية ةومجموع التاليتان نتاناللج أنشئت . وقد"فرعية أخرى

في  التي انعقدتالخامسة عشرة التنفيذي في دورته المجلس لجنة مراجعة الحسابات التي أنشأها  (أ)

النسخة  على ،2009تسعين عام في دورته السابعة وال ،التنفيذيوافق المجلس و. 1982أبريل/نيسان 

)كما هي  ونظامها الداخلي التابعة للمجلس التنفيذي الحسابات لجنة مراجعة اختصاصات المنقحة من

 (.EB 2009/97/R.50/Rev.1واردة في الوثيقة 

في ديسمبر/كانون  التي انعقدتلجنة التقييم التي أنشأها المجلس التنفيذي في دورته الثانية والثالثين  (ب)

على اختصاصات  ،2011في دورته الثانية بعد المائة عام  ،المجلس التنفيذيووافق . 1987األول 

 ،EB 2011/102/R.47/Rev.1)الوثيقة ونظامها الداخلي، التابعة للمجلس التنفيذي لجنة التقييم 

ديسمبر/كانون األول في الموافقة عليها من قبل المجلس  جرتويح التنقمن خضعت لمزيد التي و

على سياسة التقييم المعدلة في التنفيذي  المجلسووافق (. 2014وفي أبريل/نيسان  2013

 .2015ديسمبر/كانون األول 

في دورته ، افق المجلس التنفيذيوبنظام تخصيص الموارد على أساس األداء. و المعنيةمجموعة العمل  )ج(

 وجرت هذه،مجموعة العمل على إنشاء  ،2006في أبريل/نيسان  التي انعقدتالسابعة والثمانين 

 (.EB 2006/89/R.48/Rev.1)الوثيقة  2006اختصاصاتها في ديسمبر/كانون األول  الموافقة على

على وثيقة  ،2017في دورته الثانية والعشرين بعد المائة في ديسمبر/كانون األول  ،التنفيذيوافق المجلس و -2

المجلس التنفيذي في دورته ووافق بمتابعة اإلطار.  ةمعني مجموعة عملوإنشاء نهج من أجل إطار لالنتقال 

بإطار  المعنية العمل مجموعة شكيلةوتعلى اختصاصات  2018 أبريل/نيسان فيالثالثة والعشرين بعد المائة 

مهمتها المتمثلة في تقديم إطار االنتقال إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليه  مجموعة العمل وأنجزت .االنتقال

 ولم تقم بأي نشاط 2019مجموعة العمل آخر مرة في آذار/مارس  . واجتمعت2018 ديسمبر/كانون األول في

 المعنية بإطار االنتقال مجموعة العمل الختتام أعماللتمس موافقة المجلس وفي ضوء ذلك، ت  منذ ذلك الحين. 

 رسميا. 

مراجعة الحسابات والتقييم مع  لجنتي عضوية تتواءمأن  ،في دورته الحادية والستين، قرر المجلس التنفيذيو -3

 الحالية للمجلس التنفيذي على النحو التالي: تشكيلةال

 مقاعد 4القائمة ألف: 

 مقعدانالقائمة باء: 

 مقاعد 3القائمة جيم: 

 .تشمل هذه المقاعد مقعد رئيس اللجنةو -4

لجنة التقييم وأن يكون رئيس لجنة مراجعة الحسابات على الدوام من القائمة ألف  رئيس كونيأن  كذلك تقررو -5

 .باء وجيم القائمتين أعضاء يكون تناوب الرئاسة من صالحياتأن و - وجيمعلى الدوام من القائمتين باء 

 تشكيلةمجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء مع  تشكيلةمواءمة  وتمت أيضا -6

 الهيئات الفرعية األخرى والمجلس.
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على تعيين األعضاء  ،2018بعد المائة في أبريل/نيسان  الثالثة والعشرينفي دورته  ،المجلس التنفيذي صادقو -7

 .2021هي بحلول أبريل/نيسان تالتاليين في هيئاته الفرعية المذكورة أعاله لمدة ثالث سنوات، تن

 لجنة مراجعة الحسابات

 والواليات المتحدة األمريكية المملكة المتحدةو إيطالياو ألمانيا مة ألف:القائ

 نزويال البوليفاريةالجزائر وجمهورية ف القائمة باء:

 – 2019تموز /)يوليووكينيا  (2019يونيو/حزيران  – 2018 نيسان/)أبريلللفترة  أنغوال :1-جيمالفرعية القائمة 

  (2021أبريل/نيسان 

 الصين :2-جيمالقائمة 

 رجنتيناأل :3-جيمالقائمة 

 لجنة التقييم

 هوالندا وسويسرااليابان وفرنسا وألف: القائمة 

 ونيجيريا إندونيسيا القائمة باء:

 – 2019( والكاميرون )يوليو/تموز 2019يونيو/حزيران  – 2018)أبريل مصر : 1-جيمالقائمة الفرعية 

 (2021أبريل/نيسان 

 الهند :2-جيمالقائمة الفرعية 

 المكسيك: 3-جيمالقائمة الفرعية 

 ظام تخصيص الموارد على أساس األداءنمجموعة العمل المعنية ب

 والنرويج وسويسرااليابان و كنداالقائمة ألف: 

 نيجيريا وجمهورية فنزويال البوليفاريةالقائمة باء: 

 – 2019( وأنغوال )يوليو/تموز 2019يونيو/حزيران  – 2018كينيا )أبريل/نيسان : 1-جيمالقائمة الفرعية 

 (2021أبريل/نيسان 

 جمهورية كوريا: 2-القائمة الفرعية جيم

 نيكيةيالدومالجمهورية : 3-القائمة الفرعية جيم

 القرار المطلوب -باء

 عضاء:أمن النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، فإن المجلس مدعو للموافقة على تعيين  1-11 بما يتفق مع المادة -8

 لجنة مراجعة الحسابات (أ)

 لجنة التقييم (ب)

 .بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء مجموعة العمل المعنية )ج(

 .2024العمل لفترة ثالث سنوات تنتهي بحلول أبريل/نيسان  ةومجموعنتين اللجهاتين سوف يعين أعضاء و -9

 إعداد ضميمة بهذه الوثيقة ونشرها تبين أعضاء الهيئات الفرعية كما عينها المجلس التنفيذي. جريوسي -10

انتخابه  جرىللمجلس التنفيذي كما  التشكيلة الجديدة ،مرجعية ألغراض قدمالم   ،مرفق بهذه الوثيقةال حددوي -11

 )انظر الوثيقة 2021فبراير/شباط  18مجلس المحافظين، بتاريخ لواألربعين  الرابعةأثناء الدورة 

GC 44/L.9/Add.1). 

 ت لتمس موافقة المجلس أيضا الختتام أعمال مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال رسميا. -12
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 2023-2021المجلس التنفيذي لفترة ثالث سنوات  تشكيلة

 األعضاء المناوبون القائمة واألعضاء

  القائمة ألف

 آيرلندا كندا

 فرنسا

 ألمانيا

 لجيكاب

  لكسمبرغ
 (2023-2022) سويسرا

 النمسا إيطاليا

 نماركالد اليابان

 النرويج السويد

  (2022-2021)نداهول (2022-2021المملكة المتحدة )

 (2023)المملكة المتحدة  (2023) ندا هول

 إسبانيا الواليات المتحدة األمريكية

  القائمة باء

 اإلمارات العربية المتحدة الكويت

 قطر نيجيريا

 إندونيسيا المملكة العربية السعودية

 الجزائر جمهورية فنزويال البوليفارية 

  القائمة جيم

  1-القائمة الفرعية جيم

  أفريقيا

 الكاميرون أنغوال

 كوت ديفوار مصر

 

 2-القائمة الفرعية جيم

 

  أوروبا وآسيا والمحيط الهادي

  (2021بنغالديش ) الصين
 (2023-2022) باكستان 

 (2021باكستان ) الهند

 (2023-2022جمهورية كوريا )

  3-القائمة الفرعية جيم

  والكاريبيينية تأمريكا الال

 األرجنتين البرازيل

 (2021كوستاريكا ) المكسيك

 (2023-2022) الدومنيكيةجمهورية ال

 


