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اللغة األصلية :اإلنكليزية

مسائل التسيير واإلدارة
للموافقة

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

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

ت يين عضو واحد ف لجنة

اج ة الحسابات

ش وع الق ار
يوافق المجلس على تعيين عضو واحد في لجنة مراجعة الحسابات على النحو التالي:




السيد ( Robert Samelsكندا) ،اعتبارا من  1مارس/آذار  2019وحتى  28فبراير/شباط .2022

هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
انظر قائمة أعضاء 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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وقد وافق المجلس في دورته العادية الثانية لعام  2018على تشكيل فريق االختيار الذي يضم:


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.

وفي أعقاب استقالة أحد أعضاء لجنة مراجعة الحسابات – وهو السيد ( Pedro Guazoالمكسيك) – من منصبه اعتبارا
من  9سبتمبر/أيلول  2018فقد أجرى فريق االختيار ،بناء على توصية رئيس لجنة مراجعة الحسابات وهيئة المكتب ،مشاورات
لتحديد ما إذا كان المرشح الذي حل في المرتبة الثانية بين أفضل المرشحين الذين جرى النظر فيهم خالل عملية االختيار األخيرة
عام  2017متاحا وراغبا في تسلم مهام المنصب الشاغر.
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وبعد دراسة متأنية واستعراض مفصل لمؤهالت المرشح وخبراته ،وإثر تقدير شامل قام به رئيس لجنة مراجعة الحسابات
أيضا ،فقد اتفق الفريق على رفع توصية إلى المجلس بتعيين السيد ( Robert Samelsكندا) عضوا في لجنة مراجعة الحسابات
بوالية قابلة للتجديد مدتها ثالث سنوات وذلك اعتبارا من  1مارس/آذار  2019وحتى  28فبراير/شباط .2022
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وترد السيرة الذاتية للمرشح في الملحق.

( )1انظر.WFP/EB.2/2018/10/1 :
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لحق

السي ة ال اتية

،Robert Samels

هد ال حاسبين ال هنيين القا و يين ،كندا

وجز هن
خبرة في عرض مسااااائل لجنة مراجعة الحسااااابات على المجلس التنفيذي والدول األعضاااااء في إحدى الوكاالت المتخصااااصااااة ل مم
المتحدة .مهني محنك ذو كفاءة في التقارير المالية ،والحوكمة ،وإدارة المخاطر ،والمساااااائل األخالقية ،والضاااااواب .الداخلية .فهم كامل
لدور المراجعين الداخليين والخارجيين كشاااااريك مسااااااعد في شاااااركة  PricewaterhouseCoopersوكمدير للمراجعة الداخلية في
شركة مساهمة .خبرة في األمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات كنائب للرئيس وكبير لمسؤولي المعلومات.

ال هارات
•

خبير عمليات وشؤون مالية

•

مفاوضات عقود

•

إدارة عمليات

•

تنفيذ األهداف االستراتيجية

•

إدارة مالية

•

فن الخطابة

•

إدارة غير ربحية

•

بحوث وتحليل

السي ة ال هنية
رئيس لجنة ال قابة االستشار ة للخب اء ال ستقلين 2014/4 ،إلى 2018
منظمة الصحة العالمية – جنيف ،سويسرا
•

استعراض الكشوف المالية السنوية ومسائل السياسات المهمة المتعلقة بالتقارير المالية.

•

تقديم المشورة بشأن مدى كفاية الضواب .الداخلية ونظم إدارة المخاطر.

•

استعراض فعالية المراجعة الداخلية ،وعمليات التقييم ،وأنشطة التحقيق.

•

رصد التنفيذ السريع والفعال والمناسب لكل نتائج مراجعة الحسابات وتوصياتها.

•

رفع التقارير مؤقتة وسنوية إلى الجهاز الرئاسي للدول األعضاء.

ائب ال ئيس ال ن بتخطيط وتص يم أساليب ال ل 2010/6 ،إلى 2012/3
شركة  – FortisBCفانكوفر ،كندا
•

التفاوض بشااااأن إبرام عقود بناء معقدة وإدارة مشااااروعات كبرى لخ .أنابيب للغاز الطبيعي ومرفق للتوزيع على أكثر من مليون
زبون يحقق مليار دوالر من اإليرادات.

•

قيادة فريق إلجراء المفاوضات وبناء مرفق لتخزين الغاز الطبيعي المسيَّل بقيمة  220مليون دوالر.

•

مدير شركة مشروعات مشتركة تقدم خدمات خارجية لالتصاالت الهاتفية وإعداد فواتير الزبائن.

•

إدارة األنشطة ،بما في ذلك الموارد البشرية ،لنحو  200موظف.
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ائب ال ئيس ال ن بنظم ا ع ال وكبي

وظف ال لو ات 2001/9 ،إلى 2010/6

شركة  – FortisBCفانكوفر ،كندا
•

توفير المرتكز لإلنتاجية ،والتعاون ،ودعم أساليب العمل ،بما في ذلك الشبكة وبنية النظام لنحو  2000من العاملين.

•

التمكين من تحساااااين عمليات اتخاذ القرارات والتعجيل بوتيرتها باالساااااتعانة بتكنولوجيات معلومات األعمال ،وأسااااااليب التحليل
المتقدمة ،ولوحات المتابعة الرقمية.

•

اساتحداث منصاات مأمونة ،ومرنة ،وفعالة من حيث التكاليف لدعم أسااليب العمل على مساتوى الشاركة بما في ذلك التنفيذ الناجح
لبرمجية العالقات مع الزبائن القائمة على نظام .SAP

•

توفير نظم معلومات مرنة بما في ذلك نظم الوقاية ،وإدارة المخاطر ،والتعافي بعد حوادث األعطال الكارثية.

د عام ع ليات خطوط ا ابيب 1997/11 ،إلى 2001/9
شركة  – FortisBCفانكوفر ،كندا
•

إدارة ،وتشاااااغيل ،وصاااااون خطوط أنابيب للغاز الطبيعي العالي الضاااااغ .الممتدة على مساااااافة تزيد عن  800كيلومتر ومحطات
الضغ .في البيئات الحضرية والريفية.

•

قيادة فريق إلجراء المفاوضات وبناء خ .أنابيب للغاز الطبيعي العالي الضغ .بقيمة  420مليون دوالر.

•

وضع برنامج لسالمة األنابيب يتولى تحديد مسائل إدارة المخاطر التشغيلية وتسييرها.

د الض ائب وإدارة ال خاط  1995/5 ،إلى 1997/11
شركة  – FortisBCفانكوفر ،كندا
•

تنفيذ االستراتيجية المؤسسية الشاملة للضرائب.

•

وضع برنامج للتأمين المؤسسي بما في ذلك أسلوب لتحديد المخاطر والتخفيف منها.

ال اقب ال ال وأ ين الخزا ة (كبي ال وظفين ال اليين) 1993/3 ،إلى 1995/5
شركة ( Trans Mountain Pipelineشركة أنابيب نف .فرعية تابعة لشركة  – )FortisBCفانكوفر ،كندا
•

مسؤول أمام الرئيس التنفيذي ومجلس اإلدارة عن كل المسائل المالية.

•

إدارة العالقات مع وكاالت تصنيف السندات العامة ومحللي االستثمارات.

•

إدارة مرافق االقتراض القصير األجل والطويل األجل.

•

إعداد الكشوف المالية لمجموعة شركات موحدة الميزانية.

د ال اج ة الداخلية 1991/9 ،إلى 1993/3
شركة  – FortisBCفانكوفر ،كندا
•

إعداد وتنفيذ خطة المراجعة الداخلية.

•

استعراض سياسات المحاسبة المناسبة وتقديم التوصيات بشأنها.

•

تقديم المشورة للجنة مراجعة الحسابات حول فعالية هيكل الرقابة الداخلية.
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د (ش ك ساعد) 1978/9 ،إلى 1991/9
شركة  – PricewaterhouseCoopersستوكهولم ،السويد ،وفانكوفر ،كندا
•

إنجاز المراجعات المالية والتشغيلية لمختلف الشركات العامة.

•

توفير الضمانات للجان مراجعة الحسابات ومجلس اإلدارة عن المسائل المتعلقة برفع التقارير المالية.

•

إنجاز مراجعات متعددة الجنسيات في السويد ،والنرويج ،وفنلندا ،وألمانيا.

الت ليم/الشهادات
شهادة د

ؤسسة :حوك ة2011 ،

معهد مديري المؤسسات – فانكوفر ،كندا

شهادة حاسب هن قا و  ،حاسب قا و  :ال اج ة وال حاسبة1981 ،
معهد المحاسبين المهنيين القانونيين – وينيبغ ،كندا

بكالور وس تجارة ( ع درجة الش ف)1978 ،
جامعة مانيتوبا – وينيبغ ،كندا

بكالور وس :اقتصاد1975 ،
جامعة مانيتوبا – وينيبغ ،كندا

AM-EB10219-17125A

