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اللغة األصلية :اإلنكليزية

مسائل الموارد والمالية والميزانية

* أعيد إصدارها ألسباب فنية

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

تعيين عضوين من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات



مشروع القرار

يوافق المجلس على تعيين المرشحين التاليين لعضوية لجنة مراجعة الحسابات:
 السيد ( Pedro Guazoالمكسيك)؛
 السيدة ( Agnieszka Słomka-Gołębiowskaبولندا).
وستكون فترة عضوية كل منهما ثالث سنوات تبدأ في  30يوليو/تموز  2017وتنتهي في  29يوليو/تموز .2020

الخلفية
-1

لجنة مراجعة الحسابات بالبرنامج هي هيئة استشارية مستقلة مسؤولة أمام المدير التنفيذي والمجلس التنفيذي .وبموجب
اختصاصات اللجنة ،يوافق المجلس على تعيين األعضاء الجدد بناء على توصية المدير التنفيذي.

-2

وتنتهي فترة عضوية عضوين في لجنة مراجعة الحسابات – وهما السيد  James A. Roseوالسيدة
 – Irena Petruškevičienéفي  29يوليو/تموز  .2017ويقدر المدير التنفيذي مع االمتنان مساهماتهما الكبيرة وخدمتهما
المتميزة للبرنامج.

-3



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

هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد أمير عبد هللا
نائب المدير التنفيذي
هاتف06-6513-2401 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وتنص اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات على أنه" :ينبغي ألعضاء اللجنة ،لكي يضطلعوا بدورهم بفعالية ،أن يتمتعوا
كمجموعة بمعارف حديثة ومالئمة ومهارات وخبرات عالية المستوى في المجاالت التالية:
أ)

المالية ومراجعة الحسابات؛

ب)

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

ج)

وإدراك للمفاهيم القانونية العامة؛

د)

والتجربة اإلدارية الرفيعة المستوى؛

ه)

وتنظيم وهيكل عمل منظومة األمم المتحدة و/أو المنظمات الدولية الحكومية األخرى".
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وتنص االختصاصات على إيالء المراعاة الواجبة للتمثيل الجغرافي العادل في اختيار أعضاء لجنة مراجعة الحسابات.
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ولتحديد المرشحين المناسبين ،التمس البرنامج تقديم طلبات عن طريق اإلعالن عن الوظائف على موقعه الشبكي الخاص
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بالتعيين ،ومن خالل قنواته المعتادة لإلعالن عن الشواغر.
وقد أسفر أول إعالن للبرنامج عن  144مرشحا ً خارجيا ً –  25في المائة من النساء و 75في المائة من الرجال .وبالنظر إلى
انخفاض نسبة الطلبات المقدمة من النساء ،أعاد البرنامج إصدار اإلعالن ،مما أسفر عن  165مرشحا ً خارجيا –  44في المائة
من النساء و 56في المائة من الرجال .واختُزل مجموع الطلبات ،وعددها  ،309على شكل قائمة مختصرة تضم المرشحين
األعلى تأهيال .وإليالء المراعاة الواجبة للتمثيل الجغرافي العادل ،ونظرا لجنسيات أعضاء اللجنة الثالثة الباقين )1(،أولي اهتمام
خاص لجنسيات البلدان في القوائم جيم ودال وهاء.
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وللنظر في مرشحي القائمة المختصرة ،وافق المجلس على تشكيل فريق لالختيار في دورته السنوية عام  .2016وتشكل الفريق
من سعادة  ،Mohammed S.L. Sheriffالسفير والممثل الدائم لليبيريا ،والدكتور  ،Mafizur Rahmanالممثل الدائم
المناوب لبنغالدش ،والسيد أمير عبد هللا ،نائب المدير التنفيذي ،والسيد  ،Jim Harveyرئيس الديوان بالبرنامج ،والسيد
 ،Suresh Kanaعضو لجنة مراجعة الحسابات .واختزل فريق االختيار القائمة المختصرة إلى سبعة مرشحين .وبعد إجراء
مقابالت مع هؤالء المرشحين ،قدم الفريق إلى المدير التنفيذي توصية بأربعة مرشحين.

توصية المدير التنفيذي
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بناء على معايير االختيار المذكورة أعاله ،والمعلومات المتلقاة من فريق االختيار ومن األعضاء الحاليين للجنة ،يود المدير
التنفيذي أن يوصي المجلس التنفيذي بالموافقة على تعيين كل من:
 السيد  ،Pedro Guazoمواطن من المكسيك ،يشغل حاليا ً وظيفة نائب المراقب المالي في أمانة األمم المتحدة حيث يدير
التخطيط االستتتراتيجي والقائم على النتائأل ألمانة األمم المتحدة ووهتتعها المالي وميزانيتها – بما في ذلك إدارات في مقر
األمم المتحدة ومكاتبها الخارجية – بميزانية سنوية قدرها  12مليار دوالر أمريكي وحافظة استثمارية قدرها  10مليارات
دوالر أمريكي .وشغل السيد  ،Guazoمن عام  2010إلى عام  ،2012منصب مدير شعبة المالية والخزانة في البرنامج
حيث كان مسؤوالً عن تقديم التقارير المالية وإدارة الخزانة وقيادة جميع المبادرات المؤسسية االستراتيجية الكبرى .ومن
عام  1996إلى عام  ،2010اهتتطلع بأدوار مالية متزايدة المستتؤولية في مصتتارف مكستتيكية متنوعة .وكان قد بدأ حياته
الوظيفية كمراجع أول للحسابات في مؤسسة  .Price Waterhouse Coopersوهو حاصل على درجة الماجستير في
إدارة األعمال من معهد  Instituto de Empresaودرجة الماجستتتتتير في االقتصتتتتاد من كلية الدراستتتتات العليا إلدارة
األعمال والقيادة التابعة لمعهد مونتيري للتكنولوجيا ( )ITESM-EGADEودرجة جامعية في المحاستتتتتتبة من المعهد
المكسيكي المستقل للتكنولوجيا (.)ITAM
 الستتتيدة  ،Agnieszka Słomka-Gołębiowskaمواطنة من بولندا ،هي حاليا ً عضتتتو في المجلس اإلشتتترافي واللجنة
المعنية بالمخاطر في مصتتتتترف ( mBankمجموعة  ،)Commerzbank AGحيث تنستتتتتق استتتتتتراتيجية المصتتتتترف
الحديثة وتستتتتتعرهتتتتها وترصتتتتد تنفيذها ،علما ً بأن هذا المصتتتترف يُعتبر أفضتتتتل مصتتتترف لتقديم الخدمات عبر أجهزة

( )1السيد ( Suresh Kanaجنوب أفريقيا) والسيدة ( Elaine June Cheungالصين) والسيد ( Omkar Goswamiالهند).
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االتصاالت المتنقلة في بولندا .وهي ،باإلهافة إلى هذا ،أستاذ مشارك في قسم الدراسات المقارنة الدولية في كلية وارسو
لالقتصاد .ومن عام  2006إلى عام  ،2010شغلت السيدة  Słomka-Gołębiowskaمنصب مديرة إدارة الخصخصة
وإدارة المشتتتاريع الخاصتتتة في وكالة التنمية الصتتتناعية .وكانت قد بدأت حياتها الوظيفية في مؤستتتستتتة  Accentureفي
الدانمرك ،وهي حاصتتتتلة على درجة الماجستتتتتير في األعمال المصتتتترفية والمالية وفي اإلدارة من جماعة كليات اإلدارة
األوروبية في كلية وارسو لالقتصاد .وقد درست في كلية هاس لألعمال التابعة لجامعة كاليفورنيا كباحثة زائرة في إطار
زماالت فولبرايت وحصلت على درجة دكتوراه في االقتصاد من كلية وارسو لالقتصاد.
-10

وترد السيرة الذاتية لكال المرشحين في الملحق لهذه الوثيقة.

-11

وفي حالة موافقة المجلس على تعيينهما ،فإن العضوين الجديدين سيعمالن ،بموجب اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات ،لفترة
عضوية مدتها ثالث سنوات قابلة للتجديد.
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الملحق
السيرة الذاتية
السيد Pedro Guazo
الجنسية :المكسيك

الخبرة المهنية
يونيو/حزيران -2012حتى اآلن

أمانة األمم المتحدة
نائب المراقب المالي

فبراير/شباط -2016حتى اآلن

"تحالف أفضل من النقد"
عضو المجلس

مارس/آذار  -2015حتى اآلن

مصرف Banco Forjadores
عضو المجلس ورئيس لجنة مراجعة الحسابات

حزيران /يونيو -2013حتى اآلن

اتحاد األمم المتحدة االئتماني
عضو المجلس

أبريل/نيسان -2010يونيو/حزيران 2012

برنامأل األغذية العالمي
مدير شعبة المالية والخزانة

نيسان /أبريل -2008نيسان /أبريل 2010

مؤسسة Sociedad Hipotecaria Federal
المسؤول المالي األول وأمين الخزانة

يوليو/تموز -2006مارس/آذار 2008

مصرف Bansefi
المسؤول التنفيذي األول لوحدة األعمال التجارية

يوليو/تموز -2001يونيو/حزيران 2006

مصرف Bansefi
المسؤول المالي األول

ديسمبر/كانون األول -1999يونيو/حزيران 2001

وزارة المالية (المكسيك)
مدير التحليل المالي

سبتمبر/أيلول -1996نوفمبر/تشرين الثاني 1999

اللجنة الوطنية المعنية باألعمال المصرفية واألوراق المالية (المكسيك)
نائب مدير التحليل المالي

فبراير/شباط -1993أغسطس/آب 1996

شركة Price Waterhouse and Coopers
مراجع أول للحسابات

التعليم
2004

ماجستير في إدارة األعمال ،Instituto de Empresa ،إسبانيا

2001

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

1996

درجة جامعية في المحاسبة ،المعهد المكسيكي المستقل للتكنولوجيا
(( ،)ITAMالمكسيك)
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السيرة الذاتية
السيدة Agnieszka Słomka-Gołębiowska
الجنسية :بولندا

الخبرة المهنية
أكتوبر/تشرين األول -2014حتى اآلن

مصرف ( mBankمجموعة )Commerzbank AG
عضو في المجلس اإلشرافي واللجنة المعنية بالمخاطر

فبراير/شباط -2008أكتوبر/تشرين األول 2014

مصرف ( BPHمجموعة )GE Capital
عضو في المجلس اإلشرافي وعضو في اللجنة المعنية باألجور
ومراجعة الحسابات واالستثمار

سبتمبر/أيلول -2006يناير/كانون الثاني 2008

شركة Bumar Ltd
نائبة رئيس المجلس اإلشرافي

أغسطس/آب -2006أيلول /سبتمبر 2006

شركة Cenzin Ltd
عضو في المجلس اإلشرافي

نيسان /أبريل -2006أيار /مايو 2010

وكالة التنمية الصناعية
مديرة إدارة الخصخصة وإدارة المشاريع الخاصة

فبراير/شباط -2006حتى اآلن

كلية وارسو لالقتصاد
أستاذ مشارك ،قسم الدراسات المقارنة الدولية

أغسطس/آب -2003يونيو/حزيران 2004

جامعة Westfälisch Wilhelms-Universitat Munster
أستاذ مساعد ،قسم االقتصاد الدولي

سبتمبر/أيلول -2000أغسطس/آب 2002

شركة Arthur Andersen
استشارات في مجال األعمال

سبتمبر/أيلول -1998فبراير/شباط 2006

كلية وارسو لالقتصاد
أستاذ مساعد ،قسم الدراسات المقارنة الدولية

التعليم
أكتوبر/تشرين األول -2002نوفمبر/تشرين الثاني  2005كلية وارسو لالقتصاد
دكتوراه في االقتصاد
أغسطس/آب -2001يوليو/تموز 2002

جامعة كاليفورنيا ،كلية هاس لألعمال
باحثة زائرة في إطار زماالت فولبرايت

أكتوبر/تشرين األول -1995يونيو/حزيران 2000

كلية وارسو لالقتصاد
ماجستير في األعمال المصرفية والمالية (مع مرتبة الشرف)
ماجستير في اإلدارة ،جماعة كليات اإلدارة األوروبية

أكتوبر/تشرين األول -1998يونيو/حزيران 1999

معهد اإلدارة الفرنسي
ماجستير في إدارة األعمال

آب /أغسطس -1997تموز /يوليو 1998

كلية كوبنهاغن لألعمال
دراسات الماجستير في األعمال التجارية الدولية ،مع التخصص في
الحوكمة المؤسسية
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