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ت يين ثالثة ن أعضاء لجنة
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اج ة الحسابات



يوافق المجلس على تجديد فترة عضوية ثالثة من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات على النحو التالي:


السيد ( Suresh Kanaجنوب أفريقيا) ،من  15نوفمبر/تشرين الثاني  2018إلى  14نوفمبر/تشرين الثاني 2021؛



السيد ( Omkar Goswaniالهند) ،من  15نوفمبر/تشرين الثاني  2018إلى  14نوفمبر/تشرين الثاني 2021؛



السيييييدة ( Elaine June-Cheungالصييييين) ،من  15نوفمبر/تشييييرين الثاني  2018إلى  14نوفمبر/تشييييرين الثاني
.2021



هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
أنظر عضوية فريق االختيار في الفقرة .2

السيدة H. Spanos
أمينة المجلس التنفيذي
شعبة أمانة المجلس التنفيذي
هاتف066513-2603 :

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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بموجب اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات )1(،يوافق المجلس على تعيين أعضاء اللجنة بناء على توصية فريق اختيار يتألف
من خمسة ممثلين ،واحد من كل قائمة من القوائم االنتخابية للمجلس التنفيذي ،يعينهم المجلس.
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ووافق المجلس على عضوية فريق االختيار على النحو التالي:


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



السيد يوسف جحيل ،المستشار والممثل الدائم للكويت ،ممثال عن القائمة باء



السيدة  ،Mónica Fonseca Jaramilloالوزيرة المستشارة ونائبة الممثل الدائم لكولومبيا ،ممثلة عن القائمة جيم



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



السيد  ،Evgeny Vakulenkoالسكرتير األول والممثل الدائم المناوب لالتحاد الروسي ،ممثال عن القائمة هاء

وتنتهي فترة عضوية ثالثة من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات – وهم السيد  ،Suresh Kanaوالسيدة Elaine June Cheung
 ،والسيد  – Omkar Goswaniفي  14نوفمبر/تشرين الثاني  .2018وبموجب الفقرة  22من اختصاصات لجنة مراجعة
الحسابات ،يجوز أن يُنظر في إعادة تعيين هؤالء األعضاء الثالثة لفترة ثانية وأخيرة مدتها ثالث سنوات.
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وقد أجرى فريق االختيار مشاورات على شبكة االنترنت لتقدير إمكانية إعادة تعيين األعضاء الثالثة في لجنة مراجعة الحسابات،
واتفقوا ،عقب استعراض المعلومات الخاصة بهم وحصيلة عملهم ومواد أخرى ،على أن األعضاء الثالثة:


عملوا لفترة واحدة كأعضاء في لجنة مراجعة الحسابات وأبدى كل منهم اهتمامه كتابة بتجديد فترة عضويته؛



أظهروا التزاما قويا تجاه الب ا  ،من خالل المشاركة الكاملة في ثالثة اجتماعات فصلية كل سنة وفي مداوالت عديدة
بالفيديو أجريت للتحضير لتلك االجتماعات ولبحث المسائل األخرى ذات الصلة؛
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أجروا التقدير الذاتي المطلوب كجزء من خطة عمل لجنة مراجعة الحسابات وتماشيا ً مع أفضل الممارسات.

وبناء على ما تقدم ،يوصي فريق االختيار المجلس بتجديد عضوية األعضاء الثالثة في لجنة مراجعة الحسابات ،الذين تنتهي
فترة عضويتهم في  14نوفمبر/تشرين الثاني  ،2018لفترة ثانية وأخيرة مدتها ثالث سنوات.
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