المجلس التنفيذي
الدورة العادية األولى
روما 28-26 ،فبراير/شباط 2018
التوزيع :عام

البند  10مال جدول األعمال

التاريخ 23 :فبراير/شباط 2018
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اللغة األصلية :اإلن ليزية

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

تعيين خمسة من أعضاء المجلس التنفيذي
في فريق االختيار المعني بتعيين ثالثة من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات

مشروع القرار



يوافق المجلس على تشككك ير فريق ااتيار يىعنى يتعييال ث ثة مال أع كككا لجنة مراجعة الحسكككاياوي ويوافق أي كككا على تعييال أع كككائه
التاليال في الفريق:


سعادة السيدة  ،Lineo Irene Molise-Mabuselaالسفيرة والممثلة الدائمة لليسوتو ،ممثلة عال القائمة ألف



السيد يوسف جحير ،المستشار والممثر الدائم لل ويت ،ممث عال القائمة يا



السيدة  ،Mónica Fonseca Jaramilloالوزيرة المستشارة ونائبة الممثر الدائم ل ولومبيا ،ممثلة عال القائمة جيم



السيدة  ،Elizabeth Petrovskiالممثلة الدائمة المناوية للوالياو المتحدة األمري ية ،ممثلة عال القائمة دال



السيد  ،Evgeny Vakulenkoالس رتير األول والممثر الدائم المناوب ل تحاد الروسي ،ممث عال القائمة ها

ويطلب المجلس إلى فريق االاتيار أن ينعقد وأن يرفع إليه توصياته وفقا الاتصاصاو لجنة مراجعة الحساياوي



هذا مشروع قرار ،ول ط ع على القرار النهائي المعتمد مال المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القراراو والتوصياو الصادرة في نهاية الدورةي
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد A. Crespel

السيدة H. Spanos

رئيس

أمينة المجلس التنفيذي

فرع الترجمة والوثائق

شعبة أمانة المجلس التنفيذي

هاتف066513-2075 :

هاتف066513-2603 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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يموجب ااتصاصاو لجنة مراجعة الحساياو )1(،يوافق المجلس على تعييال أع ا اللجنة ينا على توصية فريق ااتيار يتألف
مال امسة ممثليال ،واحد مال كر قائمة مال القوائم االنتخايية للمجلس التنفيذي ،يعينهم المجلسي

-2

وستنتهي فترة الع وية األولى لث ثة مال أع ا

لجنة مراجعة الحساياو – وهم السيد ،Suresh Kana

والسيدة  ،Elaine June Cheungوالسيد  – Omkar Goswaniفي  14نوفمبر /تشريال الثاني 2018ي ووفقا للفقرة  22مال
ااتصاصاو لجنة مراجعة الحساياو ،يجوز أن يىنظر في إعادة تعييال هؤال األع ا الث ثة لفترة ثانية وأايرة مدتها ث ث
سنواوي
-3

وينبغي تش ير فريق ااتيار يىعنى يمر الشواغر الث ثة الناجمة عال انتها فترة الع وية األولى ل ر مال السيد  ،Kanaوالسيدة
 ،Cheungوالسيد Goswaniي

-4

-5

وعقب مناقشاو أجريت في القوائم ،تقترح هيئة م تب المجلس التنفيذي تعييال أع ا المجلس التالييال أع ا في الفريق:


سعادة السيدة  ،Lineo Irene Molise-Mabuselaالسفيرة والممثلة الدائمة لليسوتو ،ممثلة عال القائمة ألف



السيد يوسف جحير ،المستشار والممثر الدائم لل ويت ،ممث عال القائمة يا



السيدة  ،Mónica Fonseca Jaramilloالوزيرة المستشارة ونائبة الممثر الدائم ل ولومبيا ،ممثلة عال القائمة جيم



السيدة  ،Elizabeth Petrovskiالممثلة الدائمة المناوية للوالياو المتحدة األمري ية ،ممثلة عال القائمة دال



السيد  ،Evgeny Vakulenkoالس رتير األول والممثر الدائم المناوب ل تحاد الروسي ،ممث عال القائمة ها

وسيجتمع فريق االاتيار في مارس/آذار  2018للبد يعملية ااتيار المرشحيال الذيال سيوصي المجلس يتعيينهم أو يإعادة تعيينهمي
وست ىقدم توصياته إلى المجلس في دورته السنوية لعام 2018ي

( )1انظرhttp://docustore.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfp293129.pdf :ي
OB-EB12018-15918A

