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اللغة األصلية :اإلنوليزية

مسائ التسيير واإلدارة
للموافقة

تتاح والائق المجلس التنفيذي على موقع ب

ت يين عضو ن ف

جن

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

ج

حس ت



ش وع ق ر

يوافق المجلس على تعيين المرشحين التاليين كعضوين في لجنة مراجعة الحسابات:


السيد ( Darshak Shahكينيا)؛



السيد ( Veerathai Santiprabhobتايلند).

وستتوو الفترة األولى لعضتوية ك منمما الث ستنوات تأدف في  15نوفمأر/تشترين الااني  2021وتنتمي في  14نوفمأر/تشترين الااني
.2024



هذا مشروع قرار ،ولثطثع على القرار النمائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى واليقة القرارات والتوصيات الصادرة في نماية الدورة.
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لو ت أس سي
-1

بموجب اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات )1(،يوافق المجلس على تعيين فعضاء اللجنة بناء على توصية فريق اختيار يتألف
من خمسة ممالين ،واحد من ك قائمة من القوائم االنتخابية للمجلس التنفيذي ،يعيّنمم المجلس.

-2

وتنتمي فترة العضوية لعضوي لجنة مراجعة الحسابات – السيد  Omkar Goswamiوالسيدة  – Elaine J. Cheungفي
 14نوفمأر/تشرين الااني  . 2021ويقر المجلس التنفيذي والمدير التنفيذي بامتنا بمساهمتمما القوية وخدمتمما المتميزة
لب

-3

.

وتنص اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات على ما يلي" :ينأغي ألعضاء اللجنة ،لوي يضطلعوا بدورهم بفعالية ،ف يتمتعوا
كمجموعة بمعارف حدياة ومثئمة وممارات وخأرات عالية المستوى في المجاالت التالية:

-4

ف)

المالية ومراجعة الحسابات؛

ب)

هيو الحوكمة والمساءلة في المنظمة ،بما في ذلك إدارة المخاطر؛

ج)

إدراك للمفاهيم القانونية العامة؛

د)

التجربة اإلدارية الرفيعة المستوى؛

ه)

تنظيم وهيو وعم منظومة األمم المتحدة و/فو المنظمات الدولية الحوومية األخرى".

وتنص االختصاصات على فنه يتعين إيثء االعتأار الواجب للتماي الجغرافي المنصف في اختيار فعضاء لجنة مراجعة
الحسابات.
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ولتحديد المرشحين المناسأين ،التمس ب

تقديم طلأات عن طريق اإلعث عن الوظائف على موقعه الشأوي الخاص

بالتعيين ،ومن خثل قنواته المعتادة لإلعث عن الوظائف الشاغرة.
-6

وفسفر إعث

ب

عن الوظائف الشاغرة وفنشطة التواص عن  570مرشحا خارجيا –  31في المائة منمم من النساء و69

في المائة من الرجال .واختُزلت الطلأات على شو قائمة مختصرة من المرشحين األكار تأهيث .وإليثء االعتأار الواجب
للتماي الجغرافي المنصف ،وبالنظر إلى جنسيات األعضاء الاثالة المتأقين في اللجنة )2(،تم إيثء اهتمام خاص لمواطني الألدا
المدرجة في القوائم فلف وباء وجيم.
-7

و للنظر في المرشحين المدرجين في القائمة المختصرة ،وافق المجلس على فريق اختيار في دورته العادية األولى لعام .2021
وتألف الفريق من السيدة لمياء بن رضوا  ،الممالة الدائمة المناوبة للجزائر؛ والدكتور  ،Bommakanti Rajenderالمما
الدائم المناوب للمند؛ والسيدة  ،Liudmila Kuzmichevaالممالة الدائمة المناوبة للجممورية الدومينيوية؛ والسيدة
 ،Elizabeth Petrovskiالممالة الدائمة المناوبة للواليات المتحدة األمريوية (رئيسة فريق االختيار)؛ والسيد Denis
 ، Cherednichenkoالمما الدائم المناوب لثتحاد الروسي .وقام فريق االختيار باختزال القائمة المختصرة إلى تسعة
مرشحين.
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و بعد إجراء مقابثت مع المرشحين المدرجين في القائمة المختصرة بناء على معايير االختيار المذكورة فعثه ،وافق فريق
االختيار على توصية المجلس التنفيذي بالموافقة على تعيين المرشحين التاليين:


السيد ( Darshak Shahكينيا)؛



السيد ( Veerathai Santiprabhobتايلند).

( )1انظر.WFP/EB.2/2018/10/1 :
( )2السيد ( Suresh Kanaجنوب ففريقيا) ،والسيدة ( Agnieszka Slomka-Golebiowskaبولندا) ،والسيد ( Robert Samelsكندا).
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وترد السيرة الذاتية للمرشحين في الملحق لمذه الواليقة.

-10

وفي حالة موافقة المجلس على تعيينمما ،فإ العضوين الجديدين سيعمث  ،بموجب اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات ،لفترة
عضوية مدتما الث سنوات قابلة للتجديد.
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لحق
سي ة

تي

Darshak Shah

الجنسية :كينيا
خب ة

هني

سأتمأر/فيلول  2020حتى اآل
المنصب :كأير مستشاري مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
المسؤولية :تقديم المشورة المالية االستراتيجية للمدير بشأ مسائ المخاطر ومراجعة الحسابات والتدليس وتخطيط الموارد
نوفمأر/تشرين الااني  – 2008سأتمأر/فيلول 2020
المنصب :نائب المدير المساعد ونائب مدير موتب الخدمات اإلدارية ورئيس الشؤو المالية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
المسؤوليات :دعم الرقابة على وظائف اإلدارة العالمية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،بما في ذلك الموارد الأشرية وتونولوجيا
المعلومات والمشتريات وموتب الصندوق االستئماني المتعدد المانحين .وتولى المسؤولية الواملة عن وظيفة التموي العالمي،
و اإليرادات السنوية لأرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 5 :مليارات دوالر فمريوي  .وفي هذه الفترة ،فشرف فيضا في فوقات مختلفة
على الخدمات اإلدارية العالمية ووظيفة المشتريات.
يونيو/حزيرا  – 2005نوفمأر/تشرين الااني 2008
المنصب :مراقب مالي ومدير الشؤو المالية واإلدارية ،موتب اإلدارة ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
المسؤوليات :اإلشراف على العمليات المالية واإلدارية العالمية لأرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
مارس/آذار  – 2001مايو/فيار 2005
المنصب :مراقب مالي ،موتب اإلدارة ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
المسؤوليات :إطار الرقابة الداخلية والأيانات المالية وتنسيق مراجعة الحسابات.
سأتمأر/فيلول  – 1998فأراير/شأاط 2001
مممة استشارية :مجموعة Neumann Gruppe
النطاق :ممام رئيس الشؤو المالية اإلقليمي بحوم المنصب
فغسطس/آب  – 1990فأراير/شأاط 2001
شغ عدة مناصب في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من فغسطس/آب  1990إلى فغسطس/آب  :1998كأير مستشاري تخطيط
الموارد ،وكأير المستشارين الماليين .ومن سأتمأر/فيلول  1998إلى فأراير/شأاط  :2001إجازة خاصة بدو مرتب للعم في
مجموعة Neumann Gruppe
ديسمأر/كانو األول  – 1987يوليو/تموز 1990
مراقب مالي/مراقب مالي لمجموعة Trade Bank & Lima Finance
فغسطس/آب  – 1982نوفمأر/تشرين الااني 1987
مدير مراجعة الحسابات ،مؤسسة Ernst & Young
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ؤهلت ك د ي
زمي جمعية المحاسأين القانونيين المعتمدين لأريطانيا العظمى ()FCCA؛ و زمي معمد المحاسأين العامين المعتمدين في كينيا؛
كلية لند للمحاسأة ،لند  ،المملوة المتحدة (.)1984-1977
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سي ة

تي

 ،Veerathai Santiprabhobدكتور ه

الجنسية :تايلند
خلفي

ت لي ي

 1988بوالوريوس في االقتصاد ،مع مرتأة الشرف األولى ،جامعة تاماسات
 1991ماجستير في االقتصاد ،جامعة هارفارد
 1994دكتوراه في االقتصاد ،جامعة هارفارد
ت ليم

هن

 2005برنامج التعليم التنفيذي االستراتيجي المؤسسي ،كلية سلوا لإلدارة لمعمد ماساتشوستس للتونولوجيا
 2007برنامج القيادة ،Capital Market Academy ،تايلند
 2007مدير برنامج االعتماد ،معمد المديرين ،تايلند
 2014برنامج شمادة المدير ،معمد المديرين ،تايلند
حي ة

هني

2000-1994
خأير اقتصادي ،صندوق النقد الدولي ،واشنطن العاصمة ،الواليات المتحدة األمريوية.
2000-1998
مدير مشارك ،معمد بحو السياسات ،موتب السياسات الضريأية ،وزارة المالية ،بانووك ،تايلند (في إجازة من صندوق النقد
الدولي)
2008-2000
مصرف  ،Siam Commercial Bank PCLآخر منصب شغله هو نائب الرئيس التنفيذي ورئيس األعمال المصرفية – شعأة
التخطيط االستراتيجي
2013-2009
نائب الرئيس التنفيذي ،رئيس الشؤو االستراتيجية ،بورصة تايلند
2015-2013
مستشار ،معمد بحو التنمية في تايلند
2020-2015
محافظ بنك تايلند المركزي
ن صب و ج ي ت

هني

ح ي

عضو المجلس التنفيذي لمؤسسة  ،Mae Fah Luangتحت الرعاية الملوية
رئيس المجلس التنفيذي لمؤسسة Buddhadasa Indapanno Archives
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زمي مشارك في االقتصاد ،الجمعية الملوية لتايلند
مدير مستق  ،وعضو لجنة إدارة المخاطر ،وعضو لجنة الحوكمة المؤسسية والتنمية المستدامة ،شركة PTT Exploration
and Production PCL
عضو مجلس اإلدارة وفمين الخزانة ،مؤسسة Royal Initiative Discovery
عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة اإلشراف على إدارة المخاطر ،جامعة شيانغ ماي
فمين وعضو المجلس التنفيذي ،معمد بحو التنمية في تايلند
ن صب و ج ي ت

هني

س ق

رئيس مجموعة الحوكمة في الأنك المركزي ،بنك التسويات الدولية ()2020-2017
رئيس المجلس االستشاري اآلسيوي ،بنك التسويات الدولية ()2019-2017
عضو اللجنة الدولية للشؤو النقدية والمالية ،صندوق النقد الدولي ()2020-2019
رئيس مجلس محافظي الأنوك المركزية لجنوب شرق آسيا ()2018-2016
عضو المجلس الوطني للتنمية االقتصادية واالجتماعية ()2020-2015
عضو مجلس اإلدارة ،هيئة األوراق المالية والأورصات ()2020-2015
عضو مجلس اإلدارة ،هيئة التأمين ()2020-2015
مدير مستق وعضو لجنة مراجعة الحسابات ،شركة )2015-2013( Bangkok Dusit Medical Services PCL
مدير مستق وعضو لجنة إدارة المخاطر ،شركة )2015-2013( Thanachart Capital PCL
مدير مستق وعضو لجنة مراجعة الحسابات ،شركة )2015-2014( Central Pattana PCL
مدير مستق  ،شركة )2015-2014( Thai Airways International PCL
عضو مجلس الجامعة وعضو لجنة مراجعة الحسابات ،جامعة تاماسات ()2017-2014
عضو لجنة السياسات واإلشراف على مؤسسات الدولة ()2015-2014
عضو لجنة الخأراء المستقلين االستشارية في مجال المراقأة
منظمة الصحة العالمية ()2014-2010
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