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تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع البرنامج على اإلنترنت ).(https://executiveboard.wfp.org

إنشاء فريق االختيار المعني بتعيين أعضاء لجنة مراجعة الحسابات


مشروع القرار

يوافق المجلس على إنشاء فريق اختيار فيما يتعلق بتعيين أو إعادة تعيين أعضاء لجنة مراجعة الحسابات .ويوصي الفريق ،وفقا
الختصاصات لجنة مراجعة الحسابات واستجابة الحتمال شغور أي مناصب في عضويتها في عام  ،2022بالمرشحين الذين يعينهم
المجلس أو يعيد تعيينهم .ويوافق المجلس التنفيذي أيضا على أن يُعين من قوائمه االنتخابية ضمن فريق االختيار الممثلين التالية أسماؤهم:


السيدة لمياء بن رضوان ،الممثلة الدائمة المناوبة للجزائر ،ممثلة عن القائمة ألف



السيد  ، Bommakanti Rajenderالممثل الدائم المناوب للهند ،ممثال عن القائمة باء



السيدة  ،Diana Infante Quiñonesالممثلة الدائمة المناوبة للجمهورية الدومينيكية ،ممثلة عن القائمة جيم



السيدة  ، Elizabeth Petrovskiالممثلة الدائمة المناوبة للواليات المتحدة األمريكية ،ممثلة للقائمة دال



السيد  ،Denis Cherednichenkoالممثل الدائم المناوب لالتحاد الروسي ،ممثال عن القائمة هاء

ويطلب المجلس من فريق االختيار أن ينعقد عند الضرورة وأن يرفع إليه توصياته وفقا الختصاصات لجنة مراجعة الحسابات.



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 فرع الترجمة والوثائق

شعبة أمانة المجلس التنفيذي

هاتف066513-2075 :

هاتف066513-2917 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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ستنتهي فترة عضوية بعض أعضاء لجنة مراجعة الحسابات في عام  ،2022وسيلزم من المجلس بالتالي ملء الشواغر الناتجة
في عضوية اللجنة.
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ووفقا الختصاصات لجنة مراجعة الحسابات،

()1

يجوز أن يشغل أعضاء اللجنة مناصبهم لفترة ال تزيد على واليتين مدة كل

منهما ثالث سنوات .ويوافق المجلس على تعيين أعضاء جدد في اللجنة وإعادة تعيين األعضاء الحاليين بناء على توصية فريق
اختيار مكون من خمسة ممثلين ،واحد من كل قائمة انتخابية للمجلس التنفيذي ،يعينه هذا األخير .وسيجري بالتالي إنشاء فريق
اختيار يوصي بالمرشحين الذي سيشغلون المناصب التي ستصبح شاغرة عند انتهاء مدة والية األعضاء الحاليين في اللجنة في
عام  ،2022باإلضافة إلى أي مناصب أخرى تصبح شاغرة في عام .2022
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وبعد المناقشات داخل القوائم ،يقترح المكتب تعيين ممثلي القوائم االنتخابية التالية أسماؤهم في فريق االختيار:


السيدة لمياء بن رضوان ،الممثلة الدائمة المناوبة للجزائر ،ممثلة عن القائمة ألف



السيد  ، Bommakanti Rajenderالممثل الدائم المناوب للهند ،ممثال عن القائمة باء



السيدة  ،Diana Infante Quiñonesالممثلة الدائمة المناوبة للجمهورية الدومينيكية ،ممثلة عن القائمة جيم



السيدة  ، Elizabeth Petrovskiالممثلة الدائمة المناوبة للواليات المتحدة األمريكية ،ممثلة عن القائمة دال



السيد  ،Denis Cherednichenkoالممثل الدائم المناوب لالتحاد الروسي ،ممثال عن القائمة هاء

وسيشرع فريق االختيار ،بعد أن يعين المجلس أعضاءه ،في عملية اختيار المرشحين الذين سيوصي المجلس بتعيينهم أو إعادة
تعيينهم.

( )1انظر.https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000099589 :

AM-EB22021-19627A

