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(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة QRباستخدام رمز االستجابة السريعة )يمكن االطالع على هذه الوثيقة 
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. ويمكن 

 www.fao.orgاالطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة 

 

A 

 املالية جلنة

 املائة بعد اخلمسونو الثالثة الدورة

 1121 مايو/أيار 21-21 روما،

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

  الحسابات مراجعة لجنة أعضاء من أعضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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

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

 .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 ، تعيينهما في فريق االختيار المقترحالتنفيذي المجلس  اسمي عضوياألغذية والزراعة 

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

 

 ملخص

  من اختصاصات  31من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات. ووفقا للفقرة  ثالثة أعضاءفترة  5135تنتهي في عام

لجنةةة مراجعةةة الحسةةاباتَّ يُشةةكالل فريةةق الختيةةار أعضةةاء اللجنةةة مملةةي مةةن اثنةةين مةةن ممثلةةي المجلةةس التنفيةةذي 

يختةةارها المجلةةسَّ وأحةةد أعضةةاء لجنةةة مراجعةةة الحسةةابات الحةةاليين تختةةاره اللجنةةةَّ وعضةةوين مةةن األمانةةة 

 .مدير التنفيذييختارهما ال

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

 أوصت به هيئة مكتب المجلس التنفيذي.



 

 

A A 

 

 

 المجلس التنفيذي

 الدورة السنوية
 

 6/6/4102-3روما، 

 

مسائل الموارد  والمالية 

 والميزانية

 األعمال جدول من 6 البند

 

 

 

 

 

 

 

 

  للموافقة 

 قفري في التنفيذي المجلس من عضوين تعيين
 ةلجن أعضاء من ثالثة بتعيين المعني االختيار
 الحسابات مراجعة

 

 

 

 

 

 

 

 على وثائق اجمللس التنفيذي  االطالعطبعت هذه الوثيقة يف عدد حمدود من النسخ. ميكن 

 (http://executiveboard.wfp.org)على العنوان التالي:  اإلنرتنتشبكة  علىيف صفحة برنامج األغذية العاملي 
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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 موافقةلمقدمة للمجلس التنفيذي ل الوثيقةهذه 

برنامج  االتصئئال بمويفي إلى تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة أسئئةلة 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  2603-066513 هاتف:

 رئيس فرع الترجمة والوثائق: A. Crespelالسيد  2705-066513 هاتف:

 
 (.344260-5462لالستفسار عن توفر وثائق المجلس التنفيذي، يرجى االتصال بوحدة خدمات المؤتمرات )هاتف: 
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 مشروع القـرار
 

 

من الثة ثين العضئئئئئئوين التاليين في فريق اختيار أعضئئئئئئاء لجنة مراجعة الحسئئئئئئابات ألغرا  اختيار ييوافق المجلس على تع

 : ئهاأعضا

 دكتور الKayoya Masuhwa ، ،عن المجلس التنفيذي ممثالالممثل الدائم المناوب لزامبيا 

  السيدOtmar Greiff ، ،عن المجلس التنفيذي  ممثالالممثل الدائم المناوب أللمانيا 

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

 

  

                                                      
  ،المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة. المعتمد منعلى القرار النهائي  ولالطالعهذا مشروع قرار 
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من أعضئئاء لجنة مراجعة الحسئئابات،  ثالثةبأن فترة عضئئوية ، 5365لعام  السئئنوية في دورته ،أُبلغ المجلس التنفيذي  -6

 .5362، ستنتهي في عام Kholeka Mzondekiوالسيد ، والسيد أنطوان أنطون، Elvira Lazzati هم السيدة

 منممثلين شئكل فريق الختيار أعضاء اللجنة مؤلف من من اختصئاصئات لجنة مراجعة الحسئابات، يُ  61للفقرة  ووفقا  -5

لجنة مراجعة الحسئئئئئئابات تتتاره اللجنة، وعضئئئئئئوين من األمانة عضئئئئئئو حالي في المجلس، و االمجلس التنفيئذي يتتارهم

 يتتارهما المدير التنفيذي.

 وفي أعقاب مناقشات أجريت بين القوائم، اقترح أعضاء المكتب عضوي المجلس التاليين لتعيينهما في فريق االختيار:  -0

  الدكتورKayoya Masuhwaمثل الدائم المناوب لزامبيا، القائمة ألف، الم 

  السيدOtmar Greiffالممثل الدائم المناوب أللمانيا، القائمة دال ، 

 اسئئئئئئتبدالمن أجل  تيارإجراء االختفاصئئئئئئيل لتأكيد  5366سئئئئئئبتمبر أيلول ومن المزمع أن يجتمع فريق االختيار في   -6

األول  سئئئتبدأ في أكتوبر تشئئئرينالتي لعملية ااإلجراء  احدد هذيوينبغي أن . الثالثة المنتهية فترة عضئئئويتهم اللجنة أعضئئئاء

 .5362لعام العادية األولى إلى المجلس في دورته بشأن التعيين قدم التوصيات وستُ  .5366

F-EBA2014-12571A


