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من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على المناخ. ويرجى من  ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة

السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة 

 www.fao.orgي: متاحة على اإلنترنت على العنوان التال
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 المالية لجنة

 المائة بعد واألربعون التاسعة الدورة

 7102 مايو/أيار 72-72 روما،

 عضوين فترة تجديد/بتعيين المعني االختيار فريق في التنفيذي المجلس من عضوينتعيين 

  الحسابات مراجعة لجنة أعضاء من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى: الوثيقة هذه بمحتوى تتعلق تقنية أسئلة أي توجيه يرجى

Erika Joergensen  ةالسيد

 التنفيذي المجلس أمانة التنفيذي، المجلس أمينة

 العالمي األغذية برنامج

 erika.joergensen@wfp.org :اإللكتروني البريد
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 المالية لجنة نم المطلوبة التوجيهات

   فريق يُرجى من لجنة المالية أن تستعرض توصيات هيئة مكتب المجلس التنفيذي بشأن تعيين أعضاء في

 .لجنة مراجعة الحسابات وأن توصي المجلس التنفيذي بالموافقة عليها أعضاء اختيار

 مشورةال مشروع

 لجنة المالية في منظمة  الحظت، من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي الرابعة عشرةفقا للمادة و

على النحو الذي ، فريق االختيارالمقترح تعيينهما في التنفيذي المجلس  اسمي عضوياألغذية والزراعة 

  .ابالموافقة على تعيينهمالمجلس التنفيذي  أوصتو، أوصت به هيئة مكتب المجلس التنفيذي

 

 ملخص

  مةن اختااصةات لجنةة  01مراجعةة الحسةابات. ووفقةا للفقةرة فترة اثنين من أعضاء لجنة  4102تنتهي في عام

مراجعة الحسابات، يُشكَّل فريق الختيار أعضاء اللجنة مؤلة  مةن اثنةين مةن ممالةي المجلةس التنفيةذي يختةارهم 

المجلس، وأحد أعضاء لجنة مراجعة الحسابات الحاليين تختاره اللجنة، وعضوين من األمانةة يختارهمةا المةدير 

 .التنفيذي

 المقترح تعيينهما في فريق االختيار، على النحو الذي التنفيذي المجلس  وتتضمن هذه الوثيقة اسمي عضوي

 أوصت به هيئة مكتب المجلس التنفيذي.



 

 

A A 

 

 

 المجلس التنفيذي

 الدورة السنوية
 

 6/6/3103-3روما، 

 

مسائل الموارد  
 والمالية والميزانية

 األعمال جدول من 6 البند

 

 

 

 

 

 

 

 

 للنظر  

 فريق في التنفيذي المجلس من عضوين تعيين
 عضوين فترة تجديد/بتعيين المعني االختيار

   الحسابات مراجعة لجنة أعضاء من

 

 

 

 

 

 

 

 على وثائق المجلس التنفيذي  االطالعطبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ. يمكن 

 (http://executiveboard.wfp.org)نترنت على العنوان التالي: اإلشبكة  علىفي صفحة برنامج األغذية العالمي 
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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 نظرلمقدمة للمجلس التنفيذي ل الوثيقةهذه 

االتصال بمووففي برنوامج  إلى تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 المجلس التنفيذي بفترة كافية. دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  ويفضلأدناه،  المذكوريناألغذية العالمي 

 أمينة المجلس التنفيذي، أمانة المجلس التنفيذي: E. Joergensenالسيدة  -066513 2603 رقم الهاتف:

 :رئيسة فرع الترجمة والوثائق M.-F. Perezالسيدة:  -066513 2638 رقم الهاتف:

 
  (.344560-8552/8465لالستفسار عن توفر وثائق المجلس التنفيذي، يرجى االتصال بوحدة خدمات المؤتمرات )هاتف: 
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مشروع القـرار


 
 

 

يوافووق المجلووس علووى تعووين العضوووين التوواليين فووي فريووق اختيووار أعضوواء لجنووة مراجعووة الحسووابات ألغوورا  اختيووار اثنووين، أو 

 التجديد الثنين، من أعضاء اللجنة، حسب االقتضاء: 

  السيدZulfiqar Haider Khan التنفيذي، الممثل الدائم المناوب لباكستان، ممثالً عن المجلس 

  السيدBenito Santiago Jiménez Sauma الممثل الدائم المناوب للمكسيك، ممثالً عن المجلس التنفيذي ، 

 ويطلب إلى فريق االختيار أن يرفع توصياته إلى المديرة التنفيذية ورئيس المجلس.

 

  

                                                      
 ورة.هذا مشروع قرار، ولإلطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الد 
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بأن فترة عضوية اثنين من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات، هموا  8368لعام  السنوية أُبلغ المجلس التنفيذي في دورته  -6

 .8366/تموز ويولي 82، ستنتهي بتاريخ James A. Rose IIIوالسيد   Irena Petruškevičienéالسيدة

مؤلوف مون اثنوين مون أعضواء اللجنوة من اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات، يشكل فريوق الختيوار  62ووفقاً للفقرة   -8

ممثلي المجلس التنفيذي يختارهم المجلوس، وأحود أعضواء لجنوة مراجعوة الحسوابات الحواليين تختواره اللجنوة، وعضووين مون 

 األمانة يختارهما المدير التنفيذي.

وفووي أعقوواب مناقشووات أجريووت بووين القوووائم، اقتوور  أعضوواء المكتووب عضوووي المجلووس التوواليين لتعيينهمووا فووي فريووق   -0

 االختيار:

  السيدZulfiqar Haider Khanالممثل الدائم المناوب لباكستان، القائمة باء ، 

  السيدBenito Santiago Jiménez Saumaالقائمة جيم، الممثل الدائم المناوب للمكسيك ، 

فووي التجديوود لعضوووي لجنووة مراجعووة  للبووت   8360وموون المعمووع أن يجتمووع فريووق االختيووار فووي أكتوبر/تشوورين األول   -6

 للسير في عملية اختيار بموجوب الفقورات ه سيكون هناك متسع من الوقتالحسابات. أما إذا لم يكن التجديد خياراً مناسباً، فإن

أو قبول  8366من اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات. وستقدم التوصويات إلوى المجلوس فوي دورتوه السونوية لعوام  62-86

 ذلك إن أمكن.
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