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اللغة األصلية :اإلنكليزية

مسائل أخرى
للموافقة

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

على اإلنترنت (.)https://executiveboard.wfp.org

ت د د فت ة أحد أعضاء لجنة

اج ة الحسابات لسنة واحدة



ش وع الق ار
إن المجلس:
)1

يحيط علما بتوصية لجنة مراجعة الحسابات بتمديد فترة عضوية السيد ( Suresh Kanaجنوب أفريقيا) بعد فترة واليته
الثانية كعضو في لجنة مراجعة الحسابات لألسباب المفصلة في الوثيقة "تمديد فترة أحد أعضاء لجنة مراجعة الحسابات
لسنة واحدة" ()WFP/EB.1/2021/11-B؛

)2

يحيط علما كذلك بأن الفقرة  22من اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات تحدد عضوية لجنة مراجعة الحسابات بفترتين
كحد أقصى؛

)3

يقرر ،على أساس استثنائي ،الموافقة على تمديد فترة السيد  Suresh Kanaلسنة إضافية من  15نوفمبر/تشرين الثاني
 2021إلى  14نوفمبر/تشرين الثاني .2022



هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد P. Ward

السيد A. Crespel

أمين المجلس التنفيذي

رئيس

شعبة أمانة المجلس التنفيذي

فرع الترجمة والوثائق

هاتف066513-2917 :

هاتف066513-2075 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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بموجب اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات،

()1

يتم تعيين كل عضو في اللجنة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة ثانية

وأخيرة لمدة ثالث سنوات ،ليست بالضرورة متعاقبة .وفي عام  ،2021ستنتهي الفترة الثانية لثالثة من األعضاء الحاليين في
اللجنة ،وستُجرى عملية اختيار في أوائل عام  2021من أجل شغل المناصب التي ستصبح شاغرة.
-2

غير أنه بالنظر إلى أن عضوين فقط من أعضاء اللجنة الحاليين سيستمران في العمل ،وبالنظر إلى أن أحدهما لم يُعيَّن إال في
اآلونة األخيرة ،اقتُرح تمديد فترة عضوية أحد األعضاء الثالثة الذين تنتهي فترة عضويتهم الثانية لسنة أخرى من أجل ضمان
سالمة تخطيط تعاقب الموظفين ،والذاكرة المؤسسية ،واستمرار فعالية اللجنة .وناقشت لجنة مراجعة الحسابات هذه المسألة في
اجتماعها األخير ،الذي عُقد من  2إلى  4ديسمبر/كانون األول  ،2020ووافقت على التوصية بأن يمدد المجلس فترة رئيسها
الحالي ،السيد .Suresh Kana

-3

وناقشت هيئة المكتب هذه التوصية في اجتماعها الذي عقد في  11ديسمبر/كانون األول  2020وتم تأييد الطريقة المقترحة
للمضي قدما.

-4

ولذلك ،فإن المجلس مدعو اآلن إلى الموافقة على تمديد فترة السيد  Suresh Kanaكعضو في لجنة مراجعة الحسابات لمدة
سنة إضافية تنتهي في  14نوفمبر/تشرين الثاني  .2022وعقب موافقة المجلس على التمديد ،سيظل السيد  Kanaرئيسا للجنة
مراجعة الحسابات ،إلى أن يتم تعيين عضو آخر كرئيس ،وفقا الختصاصات اللجنة.

(  )1انظر.https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000099589/download :

OB-EB12021-19113A

