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اللغة األصلية :اإلنكليزية

مسائل أخرى
للموافقة

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

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

ت يين خ سة أعضاء ن القوائم اال تخابية لل جلس التنفي ي ف ف ق االختيار ال ن بت يين أعضاء
لجنة

اج ة الحسابات

ش وع الق ار*
يوافق المجلس على تشكيل فريق اختيار يُعنى بتعيين أعضاء لجنة مراجعة الحسابات .ويوافق أيضا على تعيين األعضاء التالية أسماؤهم
في الفريق:


السيدة لمياء بن رضوان ،الممثلة الدائمة المناوبة للجزائر ،ممثلة عن القائمة ألف



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



السيدة  ،Liudmila Kuzmichevaالممثلة الدائمة المناوبة للجمهورية الدومينيكية ،ممثلة عن القائمة جيم



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



السيد  ،Denis Cherednichenkoالممثل الدائم المناوب لالتحاد الروسي ،ممثال عن القائمة هاء

ويطلب المجلس من 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:
السيد P. Ward

السيد A. Crespel

أمين المجلس التنفيذي

رئيس

شعبة أمانة المجلس التنفيذي

فرع الترجمة والوثائق

هاتف066513-2917 :

هاتف066513-2075 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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تنتهي فترة العضوية الثانية واألخيرة لثالثة من أعضاء في لجنة مراجعة الحسابات – السيدة ،Elaine J. Cheung
والسيد  ،Omkar Goswamiوالسيد  – Suresh Kanaفي  14نوفمبر/تشرين الثاني  .2021وعلى النحو المبين في الوثيقة
 ،WFP/EB.1/2021/11-Bاقترحت لجنة مراجعة الحسابات ،بتأييد من هيئة المكتب ،بأن يمدد المجلس مدة والية
السيد  Kanaبصفة استثنائية لسنة إضافية ،من  15نوفمبر/تشرين الثاني  2021إلى  14نوفمبر/تشرين الثاني  .2022وينبغي
تعيين أعضاء جدد في لجنة مراجعة الحسابات لملء الشواغر الناجمة عن ذلك.
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وبموجب اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات،

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 .وسيُشكل بناء على ذلك
فريق اختيار يُعنى بملء الشواغر الناجمة عن انتهاء فترة السيدة  ،Cheungوالسيد  ،Goswamiوالسيد .Kana
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وعقب مناقشات أُجريت في القوائم ،تقترح هيئة مكتب المجلس التنفيذي تعيين األعضاء التالية أسماؤهم في الفريق:


السيدة لمياء بن رضوان ،الممثلة الدائمة المناوبة للجزائر ،ممثلة عن القائمة ألف



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



السيدة  ،Liudmila Kuzmichevaالممثلة الدائمة المناوبة للجمهورية الدومينيكية ،ممثلة عن القائمة جيم



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



السيد  ،Denis Cherednichenkoالممثل الدائم المناوب لالتحاد الروسي ،ممثال عن القائمة هاء

وسيشرع فريق االختيار في مارس/آذار  2021في عملية اختيار المرشحين الذين سيوصي المجلس بتعيينهم .وستُقدَّم توصياته
بشأن المرشحين اللذين سيحالن محل السيدة  Cheungوالسيد  Goswamiإلى المجلس في دورته السنوية لعام .2021

( )1انظر.https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000099589/download :
OB-EB12021-19191A-REV.1-19197A

