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  السريعة االستجابة رمزطالع على هذه الوثيقة باستخدام ميكن اال
 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.org ة:وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظم
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 المالية لجنة
 والستون بعد المائةالدورة السابعة 

 2017 أيار/مايو 31-29روما، 

 تعيين عضوين من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى:يرجى توجيه أي أسئلة تقنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة 

 أمير عبد هللا دالسي

 نائب المدير التنفيذي

 برنامج األغذية العالمي

 +3906 6513 2401هاتف: 

 

  



FC 167/4 2 

 

 موجز تنفيذي

 قد تم 2017م  أعضووواج لجنة مراجعة الحاووواباي تنتعا  ا عا  عضووووي  نظرا ألن الفترة الثانية وغير القابلة للتجديد ل  ،

 .عضوي  جديدي البدج  ا عملية الختيار 

   ا لجنة  اذي  أوصووووى المدير التنفيذي بتعيينعملالمرشووووحي  ال امسوووواوتبي  هذه الوثيقة عملية االختيار ومعاييرها، وتقد 

 .ة لكل منعماالذاتية ايرال مراجعة الحااباي، مع

 

 

 التوجيعاي المطلوبة م  لجنة المالية

   شأن تعيي اتعرض توصياي المدير التنفيذي ب ي م  أعضاج لجنة مراجعة الحاابا عضوي يُرجى م  لجنة المالية أن ت

 وأن توصا المجلس التنفيذي بالموا قة عليعا.

 مشروع المشورة

 ،لجنة المالية في منسمة األغذية  الحست وفقا للمادة الرابعة عشرررررررة من النساس األبررررررابرررررري لبرنامج األغذية العالمي

 .االمجلس التنفيذي بالموافقة على تعيينهم وأوصتالمدير التنفيذي،  اذين أوصى بهملوالزراعة مهارات المرشحين ال

 

 

 



 

 الستفساراتكم بشأن الوثيقة:

 د أمير عبد هللاالسي

 نائب المدير التنفيذي

 06-6513-2401: هاتف

 

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

 من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات عضوينتعيين 

 

 مشروع القرار

 يوافق المجلس على تعيين المرشحين التاليين لعضوية لجنة مراجعة الحسابات:

  السيدPedro Guazo المكسيك(؛( 

  السيدةAgnieszka Słomka-Gołębiowska .)بولندا( 

 .2020يوليو/تموز  29وتنتهي في  2017يوليو/تموز  30وستكون فترة عضوية كل منهما ثالث سنوات تبدأ في 

 

 خلفيةال

هي هيئة استشارية مستقلة مسؤولة أمام المدير التنفيذي والمجلس التنفيذي. وبموجب  بالبرنامجلجنة مراجعة الحسابات  -1

 اختصاصات اللجنة، يوافق المجلس على تعيين األعضاء الجدد بناء على توصية المدير التنفيذي.

والسيدة  James A. Roseالسيد  وهما –وتنتهي فترة عضوية عضوين في لجنة مراجعة الحسابات  -2

Irena Petruškevičiené –  ويقدر المدير التنفيذي مع االمتنان مساهماتهما الكبيرة وخدمتهما 2017يوليو/تموز  29في .

 .للبرنامجالمتميزة 

 ولشغل الشواغر الناتجة في لجنة مراجعة الحسابات، يوصي المدير التنفيذي المجلس بالموافقة على تعيين عضوين جديدين.  -3

                                                           
  وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.هذا مشروع قرار، ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس، يرجى الرجوع إلى 

 المجلس التنفيذي 

 الدورة السنوية

 2017 حزيران/يونيو 16-12روما، 

 التوزيع: عام

 2017 أيار/مايو 15التاريخ: 

 اللغة األصلية: اإلنكليزية

 أعيد إصدارها ألسباب فنية *

 من جدول األعمال 6البند 

WFP/EB.A/2017/6-C/1* 

 مسائل الموارد والمالية والميزانية

 للموافقة

 .(http://executiveboard.wfp.org)على اإلنترنت  البرنامجتتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع 

http://executiveboard.wfp.org/
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وتنص اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات على أنه: "ينبغي ألعضاء اللجنة، لكي يضطلعوا بدورهم بفعالية، أن يتمتعوا  -4

 ات عالية المستوى في المجاالت التالية:كمجموعة بمعارف حديثة ومالئمة ومهارات وخبر

 المالية ومراجعة الحسابات؛ (أ

 وهيكل الحوكمة والمساءلة في المنظمة، بما في ذلك إدارة المخاطر؛ (ب

 وإدراك للمفاهيم القانونية العامة؛ (ج

 والتجربة اإلدارية الرفيعة المستوى؛ (د

 الحكومية األخرى."وتنظيم وهيكل عمل منظومة األمم المتحدة و/أو المنظمات الدولية  (ه

 وتنص االختصاصات على إيالء المراعاة الواجبة للتمثيل الجغرافي العادل في اختيار أعضاء لجنة مراجعة الحسابات. -5

تقديم طلبات عن طريق اإلعالن عن الوظائف على موقعه الشبكي الخاص  البرنامجولتحديد المرشحين المناسبين، التمس  -6

 معتادة لإلعالن عن الشواغر. بالتعيين، ومن خالل قنواته ال

في المائة من الرجال. وبالنظر إلى  75في المائة من النساء و 25 –مرشحاً خارجياً  144عن  للبرنامجوقد أسفر أول إعالن  -7

في المائة  44 – مرشحاً خارجيا 165إصدار اإلعالن، مما أسفر عن  البرنامجانخفاض نسبة الطلبات المقدمة من النساء، أعاد 

، على شكل قائمة مختصرة تضم المرشحين 309في المائة من الرجال. واختُزل مجموع الطلبات، وعددها  56النساء ومن 

أولي اهتمام  (1)األعلى تأهيال. وإليالء المراعاة الواجبة للتمثيل الجغرافي العادل، ونظرا لجنسيات أعضاء اللجنة الثالثة الباقين،

 جيم ودال وهاء.خاص لجنسيات البلدان في القوائم 

. وتشكل الفريق 2016وللنظر في مرشحي القائمة المختصرة، وافق المجلس على تشكيل فريق لالختيار في دورته السنوية عام  -8

، الممثل الدائم Mafizur Rahmanر ، والدكتولليبيريا، السفير والممثل الدائم Mohammed S.L. Sheriffمن سعادة 

، والسيد بالبرنامج، رئيس الديوان Jim Harveyوالسيد  ،ر عبد هللا، نائب المدير التنفيذيالمناوب لبنغالدش، والسيد أمي

Suresh Kana عضو لجنة مراجعة الحسابات. واختزل فريق االختيار القائمة المختصرة إلى سبعة مرشحين. وبعد إجراء ،

 بعة مرشحين.مقابالت مع هؤالء المرشحين، قدم الفريق إلى المدير التنفيذي توصية بأر

 توصية المدير التنفيذي

لمدير ود ايبناء على معايير االختيار المذكورة أعاله، والمعلومات المتلقاة من فريق االختيار ومن األعضاء الحاليين للجنة،  -9

 وصي المجلس التنفيذي بالموافقة على تعيين كل من:يالتنفيذي أن 

  السيدPedro Guazo مواطن من المكسيك، يشغل حالياً وظيفة نائب المراقب المالي في أمانة األمم المتحدة حيث يدير ،

مقر  بما في ذلك إدارات في –التخطيط االستتتراتيجي والقائم على النتائأل ألمانة األمم المتحدة ووهتتعها المالي وميزانيتها 

مليارات  10مليار دوالر أمريكي وحافظة استثمارية قدرها  12ا بميزانية سنوية قدره –األمم المتحدة ومكاتبها الخارجية 

 البرنامجمدير شعبة المالية والخزانة في منصب ، 2012إلى عام  2010من عام  ،Guazoالسيد  وشغلدوالر أمريكي. 

ى. ومن يجية الكبرحيث كان مسؤوالً عن تقديم التقارير المالية وإدارة الخزانة وقيادة جميع المبادرات المؤسسية االسترات

، اهتتطلع بأدوار مالية متزايدة المستتؤولية في مصتتارف مكستتيكية متنوعة. وكان قد بدأ حياته 2010إلى عام  1996عام 

. وهو حاصل على درجة الماجستير في Price Waterhouse Coopersالوظيفية كمراجع أول للحسابات في مؤسسة 

ودرجة الماجستتتتتير في االقتصتتتتاد من كلية الدراستتتتات العليا إلدارة  Instituto de Empresaإدارة األعمال من معهد 

ودرجة جامعية في المحاستتتتتتبة من المعهد ( ITESM-EGADE)األعمال والقيادة التابعة لمعهد مونتيري للتكنولوجيا 

 . (ITAM) المكسيكي المستقل للتكنولوجيا

  الستتتيدةAgnieszka Słomka-Gołębiowskaدا، هي حالياً عضتتتو في المجلس اإلشتتترافي واللجنة ، مواطنة من بولن

(، حيث تنستتتتتق استتتتتتراتيجية المصتتتتترف  Commerzbank AG)مجموعة  mBank مصتتتتترف المعنية بالمخاطر في

أجهزة  مصتتتترف لتقديم الخدمات عبرالحديثة وتستتتتتعرهتتتتها وترصتتتتد تنفيذها، علماً بأن هذا المصتتتترف يُعتبر أفضتتتتل 

                                                           
 )الهند(. Omkar Goswami)الصين( والسيد  Elaine June Cheung)جنوب أفريقيا( والسيدة  Suresh Kana السيد( 1)
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ة وارسو في كليفي قسم الدراسات المقارنة الدولية في بولندا. وهي، باإلهافة إلى هذا، أستاذ مشارك  االتصاالت المتنقلة

مديرة إدارة الخصخصة منصب  Słomka-Gołębiowskaالسيدة  شغلت، 2010إلى عام  2006لالقتصاد. ومن عام 

في  Accentureا الوظيفية في مؤستتتستتتة وإدارة المشتتتاريع الخاصتتتة في وكالة التنمية الصتتتناعية. وكانت قد بدأت حياته

جماعة كليات اإلدارة  من الدانمرك، وهي حاصتتتتلة على درجة الماجستتتتتير في األعمال المصتتتترفية والمالية وفي اإلدارة

كلية وارسو لالقتصاد. وقد درست في كلية هاس لألعمال التابعة لجامعة كاليفورنيا كباحثة زائرة في إطار  في األوروبية

 برايت وحصلت على درجة دكتوراه في االقتصاد من كلية وارسو لالقتصاد.زماالت فول

 وترد السيرة الذاتية لكال المرشحين في الملحق لهذه الوثيقة.  -10

وفي حالة موافقة المجلس على تعيينهما، فإن العضوين الجديدين سيعمالن، بموجب اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات، لفترة  -11

 .قابلة للتجديد عضوية مدتها ثالث سنوات
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 الملحق

 السيرة الذاتية

 

  Pedro Guazoالسيد 

  الجنسية: المكسيك

  

  الخبرة المهنية

 أمانة األمم المتحدة حتى اآلن-2012 يونيو/حزيران
 نائب المراقب المالي

 "تحالف أفضل من النقد" حتى اآلن-2016فبراير/شباط 
 عضو المجلس

 Banco Forjadoresمصرف  حتى اآلن -2015مارس/آذار 
 عضو المجلس ورئيس لجنة مراجعة الحسابات

 اتحاد األمم المتحدة االئتماني حتى اآلن-2013حزيران/ يونيو 
 عضو المجلس

 برنامأل األغذية العالمي 2012يونيو/حزيران -2010أبريل/نيسان 
 مدير شعبة المالية والخزانة

 Sociedad Hipotecaria Federalمؤسسة  2010نيسان/ أبريل -2008نيسان/ أبريل 
 المسؤول المالي األول وأمين الخزانة

 Bansefiمصرف  2008مارس/آذار -2006يوليو/تموز 
 المسؤول التنفيذي األول لوحدة األعمال التجارية

 Bansefiمصرف  2006يونيو/حزيران -2001يوليو/تموز 
 المسؤول المالي األول

 وزارة المالية )المكسيك( 2001يونيو/حزيران -1999ديسمبر/كانون األول 
 مدير التحليل المالي

 اللجنة الوطنية المعنية باألعمال المصرفية واألوراق المالية )المكسيك( 1999نوفمبر/تشرين الثاني -1996سبتمبر/أيلول 
 نائب مدير التحليل المالي

 Price Waterhouse and Coopers شركة 1996أغسطس/آب -1993فبراير/شباط 
 مراجع أول للحسابات

  

  التعليم

 ، إسبانياInstituto de Empresaماجستير في إدارة األعمال،  2004

ماجستير في االقتصاد، كلية الدراسات العليا إلدارة األعمال والقيادة  2001
 ، المكسيك(ITESM-EGADE) التابعة لمعهد مونتيري للتكنولوجيا

درجة جامعية في المحاسبة، المعهد المكسيكي المستقل للتكنولوجيا  1996
(ITAM ،))المكسيك( 
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 السيرة الذاتية

 

  Agnieszka Słomka-Gołębiowskaالسيدة 

  الجنسية: بولندا

  

  الخبرة المهنية

 (Commerzbank AG)مجموعة  mBankف مصر حتى اآلن-2014أكتوبر/تشرين األول 
 اإلشرافي واللجنة المعنية بالمخاطرعضو في المجلس 

 (GE Capital)مجموعة  BPHمصرف  2014أكتوبر/تشرين األول -2008فبراير/شباط 
عضو في المجلس اإلشرافي وعضو في اللجنة المعنية باألجور 

 ومراجعة الحسابات واالستثمار

 Bumar Ltdشركة  2008يناير/كانون الثاني -2006سبتمبر/أيلول 
 المجلس اإلشرافينائبة رئيس 

 Cenzin Ltdشركة  2006أيلول/ سبتمبر -2006أغسطس/آب 
 عضو في المجلس اإلشرافي

 وكالة التنمية الصناعية 2010أيار/ مايو -2006نيسان/ أبريل 
 مديرة إدارة الخصخصة وإدارة المشاريع الخاصة

 كلية وارسو لالقتصاد حتى اآلن-2006فبراير/شباط 
 دراسات المقارنة الدوليةستاذ مشارك، قسم الأ

 Westfälisch Wilhelms-Universitat Munsterجامعة  2004يونيو/حزيران -2003أغسطس/آب 
 أستاذ مساعد، قسم االقتصاد الدولي

 Arthur Andersenشركة  2002أغسطس/آب -2000سبتمبر/أيلول 
 استشارات في مجال األعمال

 وارسو لالقتصاد كلية 2006فبراير/شباط -1998سبتمبر/أيلول 
 أستاذ مساعد، قسم الدراسات المقارنة الدولية

  

  التعليم

 كلية وارسو لالقتصاد 2005نوفمبر/تشرين الثاني -2002أكتوبر/تشرين األول 
 دكتوراه في االقتصاد

 جامعة كاليفورنيا، كلية هاس لألعمال 2002يوليو/تموز -2001أغسطس/آب 
 ولبرايتباحثة زائرة في إطار زماالت ف

 كلية وارسو لالقتصاد 2000يونيو/حزيران -1995أكتوبر/تشرين األول 
 ماجستير في األعمال المصرفية والمالية )مع مرتبة الشرف(

 ماجستير في اإلدارة، جماعة كليات اإلدارة األوروبية

 معهد اإلدارة الفرنسي 1999يونيو/حزيران -1998أكتوبر/تشرين األول 
 األعمالماجستير في إدارة 

 كلية كوبنهاغن لألعمال 1998تموز/ يوليو -1997آب/ أغسطس 
دراسات الماجستير في األعمال التجارية الدولية، مع التخصص في 

 الحوكمة المؤسسية
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