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 لجنة التقييمانتخاب رئيس 
 الخلفية -ألف 

(، ف: دورته EB 2011/102/R.7/Rev.1بالتزامن مع موافقته على سياسة التقييم المعدلة ف: الصندوق ) - 1
 ، وافق المجلس أيضًا على اختصاصات لجنة التقييم ونظامها الداخل:1الثانية بعد المائة

 (EB 2011/102/R.47/Rev.1.) 

من  6-0المادة تنص ، 0991عام قراراته الت: اتخذها ف: دورته الحادية والستين المعقودة مع يتسق  بماو  - 2
 :على ما يل:اختصاصات اللجنة ونظامها الداخل: 

يعينهم الرئيس  ستتألف لجنة التقييم من تسعة من األعضاء أو األعضاء المناوبين للمجلس التنفيذي"
: أربعة من القائمة ألف، س التنفيذي على النحو التال:من النظام الداخل: للمجل 00وفقًا للمادة 

 ."كون مدة عضوية اللجنة ثالث سنواتواثنان من القائمة باء، وثالثة من القائمة جيم. وت

 ، من بين جملة أمور أخرى على ما يل::من اختصاصات لجنة التقييم ونظامها الداخل: 3-0المادة وتنص  - 3

 ...." ائها من القائمتين باء وجيمتنتخب اللجنة رئيسها من بين أعض"

تعيين األعضاء على المجلس التنفيذي وافق ، 5102أبريل/نيسان  :ف بعد المائة الرابعة عشرةوف: دورته  - 4
  :6102أبريل/نيسان نهاية ين ف: لجنة التقييم لفترة تنته: ف: يالتال

 وسويسرا النرويج، هولندا، فرنسا القائمة ألف:
 إندونيسيا ونيجيريا القائمة باء:
  القائمة جيم:

 (5102فبراير/شباط  52حتى مصر ) :0-القائمة الفرعية جيم 
 (6102 أبريل/نيسانإلى  6102مارس/آذار  0)من غانا 

 الهند :6-القائمة الفرعية جيم 
 المكسيك  :3-القائمة الفرعية جيم 

 القرار المطلوب –باء 
دورتها الثامنة انتخاب رئيس جديد لها ف: إلى  ةمدعو اللجنة ، فإن المذكورة أعاله 3-0باالستناد إلى المادة  - 5

 .والثمانين
 

                                                      

1
 سلجملل ةئاملا دعب ةرشع ةيداحلاو ةئاملا دعب ةرشاعلا نيترودلا يف ىرخأ ةرم (EB 2011/102/R.7/Rev.2) ةقيثولا هذه تلدع  

 .يذيفنتلا
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 رؤساء لجنة التقييم التابعة للمجلس التنفيذي –معلومات أساسية تاريخية 

 الدولة العضو الفترة

 بنغالديش  31/00/0922إلى  2/06/0921من 

 سويسرا 09/2/0991إلى  0/06/0922من 

 هولندا  06/06/0990إلى  61/2/0991من 

 نيجيريا  01/2/0992إلى  03/06/0990من 

 إندونيسيا 3/2/6111إلى  02/2/0992من 

 المكسيك  9/2/6113إلى  2/2/6111من 

 الهند  9/9/6112إلى  01/2/6113من 

 المكسيك  02/2/6111إلى  01/9/6112من 

 إندونيسيا 69/2/6119إلى  09/2/6111من 

 مصر 6/3/6100إلى  63/2/6119من 

 الهند  3/2/6103إلى  3/3/6100من 

 إندونيسيا 66/2/6102إلى  2/2/6103من 

 


