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 األغذية منظمة من مبادرة هي وهذه ؛(QR)ةالسريع االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالع يمكن 

 وثائق على االطالع ويمكن .للبيئة مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرها من حد أدنى إلى للتقليل والزراعة

 www.fao.org المنظمة موقع على أخرى
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 المالية لجنة

 المائة بعد والستون الثانية الدورة

 2016 مايو/أيار 25-23 روما،

 لمجلس التنفيذي في فريق االختيارتعيين عضوين من ا

 الحسابات مراجعةالمعني بتعيين عضوين من أعضاء لجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى: الوثيقة هذه بمحتوى تتعلق تقنية أسئلة أي توجيه يرجى

 Harriet Spanos ةالسيد

 التنفيذي المجلس أمانة التنفيذي، المجلس أمينة

 العالمي األغذية برنامج

harriet.spanos@wfp.org 
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 المالية لجنة نم المطلوبة التوجيهات

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

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

 مشورةال مشروع

  ،لجنة المالية في منظمة  الحظتوفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي

 على النحو الذي، التنفيذي المقترح تعيينهما في فريق االختيارالمجلس  اسمي عضوياألغذية والزراعة 

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

 

 موجز تنفيذي

  من  19. ووفقا للفقرة البرنامجفي  من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات عضوينفترة  2016تنتهي في عام

اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات، يُشكَّل فريق الختيار أعضاء اللجنة مؤلف من اثنين من ممثلي المجلس 

 التنفيذي يختارهم المجلس، وأحد أعضاء لجنة مراجعة الحسابات الحاليين تختاره اللجنة، وعضوين من األمانة

 .يختارهما المدير التنفيذي

   المقترح تعيينهما في فريق االختيار، على النحو الذي التنفيذي المجلس  يوتتضمن هذه الوثيقة اسمي عضو

 أوصت به هيئة مكتب المجلس التنفيذي.



 الستفساراتكم بشأن الوثيقة:

 H. Spanos  السيدة

 أمينة المجلس التنفيذي 

 أمانة المجلس التنفيذي 

 2603-066513: الهاتفرقم 

  A. Crespel دالسي

 رئيس

 فرع الترجمة والوثائق 

 2075-066513 :الهاتفرقم 

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy  

 التنفيذي المجلس

 الدورة السنوية

 2016 حزيران/يونيو 17-13 روما،

 

 من جدول األعمال 6البند 
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 مسائل الموارد والمالية والميزانية

 للموافقة

 التوزيع: عام

 2016مايو/أيار  10التاريخ: 

 اللغة األصلية: اإلنكليزية

 .(http://executiveboard.wfp.org)على اإلنترنت  برنامجالموقع على وثائق المجلس التنفيذي تتاح 

ن أعضاء عضوين متعيين عضوين من المجلس التنفيذي في فريق االختيار المعني بتعيين 

 لجنة مراجعة الحسابات

 

مشروع القـرار
 

 يوافق المجلس على تعيين العضوين التاليين في فريق اختيار أعضاء لجنة مراجعة الحسابات ألغراض اختيار عضوين من أعضائها:

  سعادةMohammed S.L. Sheriff ،والممثل الدائم لليبريا، ممثال للمجلس التنفيذي  السفير 

 الطبيب الدكتور Mafizur Rahman ،الممثل الدائم المناوب لبنغالدش، ممثال للمجلس التنفيذيو االقتصاديمستشار ال 

 .ويطلب إلى فريق االختيار أن يرفع توصياته إلى المدير التنفيذي ورئيس المجلس

 

 

  

                                                           
  النهائي المعتمد من المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.هذا مشروع قرار، ولالطالع على القرار 
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مراجعة حسااااااابات برنامي األغذية العالمي هي هيشة اسااااااتشااااااارية مسااااااتقلة ترفع تقاريرها إلى المدير التنفيذي والمجلس لجنة  -1

 على تعيين أعضاء جدد بناء على توصية المدير التنفيذي.(1)التنفيذي. ويوافق المجلس، بموجب اختصاصات اللجنة،

ية واألخيرة لعضااااااوين من أعضااااااااء اللجنة  -2 ثان يدة  –وسااااااتنتهي فترة العضااااااوية ال  Irena Petruškevičienéهما الساااااا

شكل من اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات، ي   19. وطبقا للفقرة 2017يوليو/تموز  29في  – James A. Rose IIIوالسيد 

الي ن للمجلس، وعضو حان اثنب. ويكون أعضاء الفريق: ممثالفريق لالختيار بهدف ملء المناصب الشاغرة في الوقت المناس

 التنفيذي. ن من األمانة يعينهما المديرافي اللجنة، وعضو

 وفي أعقاب مناقشات أجريت بين القوائم، اقترح أعضاء المكتب تعيين عضوي المجلس التاليين لتعيينهما في فريق االختيار: -3

  سعادةMohammed S.L. Sheriff ،يبريا، القائمة ألفلوالممثل الدائم ل السفير 

 الطبيب الدكتور Mafizur Rahman ،والممثل الدائم المناوب لبنغالدش، القائمة باء االقتصادي مستشارال 

لبدء اإلجراءات الخاصاااة باختيار المرناااحين من أجل اساااتبدال العضاااوين  2016 أيلول/سااابتمبروسااايجتمع فريق االختيار في  -4

 .2017. وستقدم توصيات الفريق بشأن التعينين إلى المجلس في دورته السنوية لعام ايتهمالمنتهية فترة عضو

 

                                                           
. http://docustore.wfp.org/stellent/groups/public/documents/resources/wfp240343.pdf  :1( انظر( 
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