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مسائل التسيير واإلدارة
للموافقة

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

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

ت يين خ سة ن أعضاء ال جلس التنفي ي ف ف ق االختيار ال ن بت يين عضو واحد ن أعضاء
لجنة اج ة الحسابات

ش وع الق ار
يوافق المجلس على تشكيل فريق اختيار يُعنى بتعيين عضو واحد من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات .ويوافق أيضا على تعيين أعضائه
التالين في الفريق:


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

ويطلب المجلس إلى فريق االختيار أن ينعقد 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:
السيدة H. Spanos
أمينة المجلس التنفيذي
شعبة أمانة المجلس التنفيذي
هاتف066513-2603 :

السيد A. Crespel
رئيس
فرع الترجمة والوثائق
هاتف066513-2075 :
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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وقد استقال عضو واحد من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات – هو السيد  – Pedro Guazoمن منصبه اعتبارا
من  9سبتمبر/أيلول .2018
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ولذلك ينبغي تشكيل فريق اختيار يُعنى بملء هذا الشاغر.
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وعقب مناقشات أجريت في القوائم ،تقترح هيئة مكتب المجلس التنفيذي تعيين أعضاء المجلس التاليين أعضاء في الفريق:
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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

وسيجتمع فريق االختيار في ديسمبر/كانون األول  2018للبدء بعملية اختيار المرشحين الذين سيوصي المجلس بتعيينهم .وست ُقدم
توصياته إلى المجلس في دورته العادية األولى لعام .2019

( )1انظر.http://docustore.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfp293129.pdf :
AM-EB22018-16891A

