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لجنة المالية
الدورة الرابعة واألربعون بعد المائة
روما 41-41 ،مايو/أيار 2142
تعيين أعضاء لجنة مراجعة الحسابات

يرجى توجيه أي أسئلة تقنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى:
السيد أمير عبد هللا ،السيد Bishow Parajuli
برنامج األغذية العالمي
البريد اإللكترونيbishow.parajuli@wfp.org ،amir.abdulla@wfp.org :

ُ
طبع عدد محدود من هذه الوثيقة من أجل الح ّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على المناخ .ويرجى من
السادة المندوبين والمراقبين التكرّم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة
متاحة على اإلنترنت على العنوان التاليwww.fao.org :
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ملخص
 نظرا ألن فترة ثالثة من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات ستتنتهي فتي عتام  ،2112فقتد تتم إنشتاء فريتق الرتيتار
أعضاء جدد و/أو تجديد فترة األعضاء المنتهية واليتهم ،ولتقديم توصياته إلى المديرة التنفيذية ورئتيس المجلتس
التنفيذي.
 وترد في هذه الوثيقة توصيات المديرة التنفيذية بشأن تعيين أعضاء في لجنة مراجعة الحسابات.

التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية
 يُرجى من لجنة المالية أن تستعرض توصيات المديرة التنفيذية بشأن تعيين أعضاء في لجنة مراجعة الحسابات
وأن توصي المجلس التنفيذي بالموافقة عليها.
مشروع المشورة
 وفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي ،الحظت لجنة المالية في منظمة
األغذية والزراعة مهارات المرشحين الذين أوصت بهم المديرة التنفيذية ،وأوصت المجلس التنفيذي
بالموافقة على تعيينهم.

المجلس التنفيذي
الدورة السنوية
روما2102/6/8-4 ،

مسائل الموارد
والمالية والميزانية
البند  6من جدول األعمال

تعيين أعضاء لجنة مراجعة الحسابات

للموافقة

A
Distribution: GENERAL

WFP/EB.A/2012/6-C/1
3 May 2012
ORIGINAL: ENGLISH

طبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ .يمكن االطالع على وثائق المجلس التنفيذي
في صفحة برنامج األغذية العالمي على شبكة اإلنترنت على العنوان التالي(http://executiveboard.wfp.org) :
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مذكرة للمجلس التنفيذي

هذه الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة
تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين قد تكون لديهم أسئلة فنية تتعلق بمحتوو هوذه الوثيقوة إلوى االتصوا بموويفي
برنامج األغذية العالمي المذكورين أدناه ،ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتداء دورة المجلس التنفيذي بفترة كافية.
نائب المودير التنفيوذي ومودير اإلدارة العاموة،

السيد أمير عبد هللا

رقم الهاتف066513-1042 :

إدارة العالقات الخارجية:
أمينووووة المجلووووس التنفيووووذيل أمانووووة المجلووووس

السيدة E. Joergensen

رقم الهاتف066513-1042 :

التنفيذي:
يمكنكم االتصا بالسيدة  ،I. Carpitellaكبيرة المساعدين اإلداريين لوحودة دودمات المورتمرات ،إن كانوت لوديكم أسوئلة
تتعلق بتوفير الوثائق المتعلقة بأعما المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم.(066513-2645) :
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مشروع القـرار



يوافق المجلس التنفيذي على تجديد مدة عضوية ثالثة أعضاء في لجنة مراجعة الحسابات على النحو التالي:


السيدة ( Elvira Lazzatiاألرجنتين) من  9يونيو/حزيران  1421إلى  8يونيو/حزيران 1422ل



السيد أنطوان أنطون (لبنان وفرنسا) من  7يوليو/تموز  1421إلى  0يوليو/تموز 1422ل



السيدة ) Kholeka Mzondekiجنوب أفريقيا) ،من  24نوفمبر/تشرين الثاني  1421إلى  9نوفمبر/تشرين الثاني
1422ل

ويوافووق كووذلك علووى اإلطووار الزمنووي الدتيووار األعضوواء فووي المسووتقبل علووى النحووو المو و فووي الفقوورتين  7و 8موون الوثيقووة
).(WFP/EB.A/2012/6-C/1



هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
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الخلفية
أُبلووا المجلووس التنفيووذي فووي دورتووا العاديووة األولووى لعووا  1421بووأن فتوورة عضوووية ثالثووة موون أعضوواء لجنووة مراجعووة
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الحسابات ستنتهي بحلو نهاية عا  ،1421على النحو التالي:


السيدة ( Elvira Lazzatiاألرجنتين) في  8يونيو/حزيران 1421ل



السيد أنطوان أنطون (لبنان وفرنسا) في  0يوليو/تموز 1421ل



السيدة ( Kholeka Mzondekiجنوب أفريقيا) في  9نوفمبر/تشرين الثاني .1421
وقد تم تشكل فريق ادتيار وفقا للفقرة  29من ادتصاصات لجنة مراجعة الحساباتل ووافق المجلس على ادتيار اثنين
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من ممثليا (انظور الوثيقوة )WFP/EB.1/2012/14ل وادتوارت الموديرة التنفيذيوة اثنوين مون كبوار الموديرين ،وادتوارت لجنوة
مراجعة الحسابات أحد أعضائها ليصب من بين أعضاء فريق االدتيار ،الذي أصب مشكال على النحو التالي:


سعادة السيدة  ،Bérengère Quincyالسفيرة والممثلة الدائمة لفرنسا (رئيسة)ل



سعادة السيد حسن أبو أيوب ،السفير والممثل الدائم للمغربل



السيدة  ،Irena Petruškevičienéعضو لجنة مراجعة الحساباتل



السيد أمير عبدهللا ،نائب المديرة التنفيذية ومدير اإلدارة العامة بالبرنامج؛



السيد  ،Bishow Parajuliمدير مكتب المديرة التنفيذية ورئيس الديوان بالبرنامج.
وقد أبد أعضاء لجنة مراجعة الحسابات الثالثة الذين تنتهي فتورة عضوويتهم فوي عوا  1421اهتموامهم بالعمول لفتورة
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أدوور  ،واجتمووي فريووق االدتيووار فووي  14مووارآ/اذار  1421لمناقشووة اإلجووراءات الالزمووة وو ووي إطووار زمنووي فيمووا يتعلووق
بادتيار أعضاء لجنة مراجعة الحسابات أو تجديد عضويتهم.

استنتاجات فريق االختيار

 تجديد/تعيين أعضاء لجنة مراجعة الحسابات
كان هناك اتفاق جماعي في فريق االدتيار على االعتبارات التالية:
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الحاجوووووووة إلوووووووى االسوووووووتمرارية ،نظووووووورا ألن مووووووودة عضووووووووية أعضووووووواء لجنوووووووة مراجعوووووووة الحسوووووووابات البووووووواقين
(السيدة  ،Irena Petruškevičienéوالسيد  )James A. Rose IIIبودأت متوأدرة نسوبيا فوي  24يوليو/تمووز ،1422
وتشكل فترة العضوية األولى ألعضاء لجنة مراجعة الحسابات استثمارا هاما في فعالية اللجنةل



الحاجة إلى االتساق ،نظرا ألن المجلس التنفيذي قد أعرب عن ارتياحا للتقرير السنوي للجنة مراجعة الحساباتل



الحاجة إلى مراعاة الحفاي على التوازن الجماعي ،لضمان تنوع المهارات ،والتوزيي الجغرافي ،والتوازن بين
الجنسينل



إمكانية التجديد التلقائي لفترة عضوية أعضاء لجنة مراجعة الحسابات الحاليين الذين لم يعملوا أكثر من فترة واحدة،
وفقا للفقرة  11من ادتصاصات لجنة مراجعة الحساباتل ومي هذا رأ
مستنيرا.

الفريق أن هذا التجديد ينبغي أن يكون
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وفضال عن هذا ،فإن أعضاء لجنة مراجعة الحسابات الثالثة الذين تنتهي فترة عضويتهم في عا :1421
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عملوا لفترة واحدة كأعضاء في لجنة مراجعة الحسابات وأبد كل واحد منهم اهتماما كتابة بتجديد فترة عضويتال



دضعوا بالفعل لعملية ادتيار دقيقة عند تعيينهم في أو مرةل



أيهروا التزاما قويا تجاه البرنامج ،فشاركوا بالكامل في ثالثة اجتماعات فصلية كل سنة وعقدوا مداوالت عديدة
بالفيديو للتحضير لهذه االجتماعات ولبحث المسائل األدر ذات الصلةل
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شكلوا جزءا من لجنة مراجعة الحسابات التي كانت تعمل بصورة طيبة على المستويين الفردي والجماعي.
وبنا ًء على ما تقد  ،أوصى فريوق االدتيوار رئويس المجلوس التنفيوذي والموديرة التنفيذيوة بتجديود عضووية أعضواء لجنوة

مراجعة الحسابات الثالثة الذين تنتهي فترة عضويتهم في عوا  1421لفتورة ثانيوة وأديورة .ومون ثوم سوتقد الموديرة التنفيذيوة
التوصيات إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليها في دورتوا السونوية ،وفقوا لموا تونه عليوا الفقورة  12مون ادتصاصوات لجنوة
مراجعة الحسابات.

 اإلطار الزمني لالدتيار
لتالفي حاالت التأدير في العملية ،اُقتُرح أيضا على فريوق االدتيوار إطوار زمنوي عوا الدتيوار أعضواء لجنوة مراجعوة
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الحسابات ،مي مراعاة فترات عضوية األعضاء الحاليين.


في أكتوبر/تشرين األو  ،1422سيجتمي فريق االدتيار للبت في تجديد عضوية السيدة Irena Petruškevičiené

والسيد  ،James A. Rose IIIاللذين كان من المقرر أن تنتهي فترة عضويتهما في  19يوليو/تموز  .1420وإذا لم
يكن التجديد من بين الخيارات ،فإنا سيكون هناك وقت كاف للمضي في عملية االدتيار ،وفقا لما تنه عليا الفقرات
 12-28من ادتصاصات لجنة مراجعة الحسابات .وستقد توصيات االدتيار إلى المجلس التنفيذي في دورتا
السنوية لعا  1420أو قبل ذلك إن أمكن.


في أكتوبر/تشرين األو  1420سيجتمي فريق االدتيار لتأكيد تفاصيل إجراءات ادتيار ثالثة أعضاء جدد ليحلوا
محل السيد أنطوان أنطون ،والسيدة  E. Lazzatiوالسيدة  K. Mzondekiالذين إذا ُووفق على تجديد عضويتهم في
الدورة السنوية للمجلس التنفيذي في يونيو/حزيران  ،1421سيكونون قد أمضوا فترة عضويتهم الثانية واألديرة.
وينبغي أن تحدد إجراءات االدتيار العملية التي ستبدأ في أكتوبر/تشرين األو  .1420وستقد توصيات التعيين إلى
المجلس التنفيذي في دورتا السنوية لعا  1422أو قبل ذلك إن أمكن.



في أكتوبر/تشرين الثاني  ، 1420سيجتمي فريق االدتيار لبدء إجراءات ادتيار عضوين جديدين .وستقد توصيات
التعيين أو التجديد إلى المجلس التنفيذي في دورتا السنوية لعا  ،1427أو قبل ذلك إن أمكن.
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ويلز موافقة المجلس التنفيذي على ممثلي المجلس المقورر تعيينهموا فوي فريوق االدتيوار الموذكور أعواله فوي الودورات
السنوية للمجلس في األعوا  1422و 1420و.1420
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وقرر فريق االدتيار توصية رئيس المجلس التنفيذي والمديرة التنفيذية بالتسلسل المذكور أعاله.
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توصية المديرة التنفيذية
بناء على ادتصاصات لجنة مراجعة الحسابات ،واعتبارات وتوصويات فريوق االدتيوار الموذكورة أعواله ،توود الموديرة
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التنفيذية توصية المجلس التنفيذي بأن يوافق على تجديد عضوية أعضاء لجنة مراجعة الحسابات الثالثة المنتهية عضويتهم.
ويمكوون االطووالع علووى تفاصوويل الخبوورة المهنيووة للمرشووحين الثالثووة فووي الوووثيقتين WFP/EB.A/2009/6-B/1/Add.1
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و . WFP/EB.2/2009/5-C/1/Add.1وإذا وافق المجلوس علوى تجديود العضووية ،فسويعمل األعضواء لفتورة عضووية أديورة
مدتها ثالث سنوات ،وتنتهي على النحو التالي:
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السيدة ( Elvira Lazzatiاألرجنتين) في  8يونيو/حزيران 1422ل



السيد أنطوان أنطون (لبنان وفرنسا) في  0يوليو/تموز 1422ل



السيدة ( Kholeka Mzondekiجنوب أفريقيا) في  9نوفمبر/تشرين الثاني .1422
وتوصي المديرة التنفيذية أيضا باعتماد اإلطار الزمني المبين في الفقرتين  7و 8من هذه الوثيقة.
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