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اللغة األصلية :اإلنكليزية

مسائل أخرى -الموافق عليها عن طريق التصويت بالمراسلة
للعلم

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

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

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

اج ة الحسابات

الق ار
وافق المجلس على تشكيل فريق اختيار يُعنى بتعيين عضو واحد في لجنة مراجعة الحسابات .ووافق أيضا على تعيين أعضائه
التالين في الفريق:


السيدة  ،Alice Gisèle Sidibe Anagoنائبة الممثل الدائم لبوركينا فاسو ،ممثلة عن القائمة ألف



الدكتور  ،Bommakanti Rajenderالممثل الدائم المناوب للهند ،ممثال عن القائمة باء



السيد  ،Guillermo Valentín Rodolicoنائب الممثل الدائم لألرجنتين ،ممثال عن القائمة جيم



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



سعادة السيد  ،Zoltán Kálmánالسفير والممثل الدائم لهنغاريا ،ممثال عن القائمة هاء

وطلب المجلس من فريق االختيار أن ينعقد وأن يرفع إليه توصياته وفقا الختصاصات لجنة مراجعة الحسابات.
الموافق عليها عن طريق التصويت بالمراسلة في  20مارس/آذار 2020

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة H. Spanos

السيد A. Crespel

أمينة المجلس التنفيذي

رئيس

شعبة أمانة المجلس التنفيذي

فرع الترجمة والوثائق

هاتف066513-2603 :

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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وستنتهي

فترة

العضوية

األولى

لعضو

واحد

في

لجنة

مراجعة

الحسابات

–

وهي

السيدة  – Agnieszka Słomka-Gołębiowskaفي  29يوليو/تموز  .2020ووفقا للفقرة  22من اختصاصات لجنة مراجعة
الحسابات ،يجوز أن يُنظر في إعادة تعيين هذا العضو لفترة ثانية وأخيرة مدتها ثالث سنوات.
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وسيُشكل بناء على ذلك فريق اختيار يُعنى بملء هذا الشاغر.
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وعقب مناقشات أ ُجريت في القوائم ،تقترح هيئة مكتب المجلس التنفيذي تعيين أعضاء المجلس التالية أسماؤهم في الفريق:
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السيدة  ،Alice Gisèle Sidibe Anagoنائبة الممثل الدائم لبوركينا فاسو ،ممثلة عن القائمة ألف



الدكتور  ،Bommakanti Rajenderالممثل الدائم المناوب للهند ،ممثال عن القائمة باء



السيد  ،Guillermo Valentín Rodolicoنائب الممثل الدائم لألرجنتين ،ممثال عن القائمة جيم



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



سعادة السيد  ،Zoltán Kálmánالسفير والممثل الدائم لهنغاريا ،ممثال عن القائمة هاء

وسيعقد فريق االختيار مشاورات افتراضية في مارس/آذار  *2020لبدء عملية اختيار المرشح الذي سيوصي المجلس بتعيينه
أو بإعادة تعيينه .وستُقدَّم توصياته إلى المجلس في دورته السنوية لعام .2020

* في ضوء تطور أوضاع كوفيد 19-والتزاما بمرسوم الحكومة اإليطالية.

( )1انظر.https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000099589/download :
OB-EB12020-18126A

