
April 2016  FC 161/12 
 

 

 (؛QR) ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

 

MQ392/A 

A 

 جلنة املالية

 الدورة احلادية والستون بعد املائة

 2016مايو/أيار  20 - 16روما، 

 منظمة األغذية والزراعةيف جلنة املراجعة العضوية يف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوثيقة إىل:ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه 
 

 John Fitzsimonالسيد 

 املفتش العام بالنيابة

 مكتب املفتش العام

 +3906 5705 4884اهلاتف: 

  



2 FC 161/12 

 

 موجز
 
 املراجعة(، تتأأل  هأذه اللجنأة مأن  سأة       حبسب اختصاصات جلنة املراجعة مبنظمة األغذية والزراعة )جلنة

توصية املدير العام وجلنة املالية. ُيختار األعضاء استنادًا أعضاء خارجيني يوافق اجمللس على عضويتهم بناء على 

تفتيش رفيعي املستوى. ولدى اختيأارهم بأب مراعأاة التمثيأل اجلنسأاني      /أو كمسؤولي مراجعة و همإىل مؤهالت

كانت اللجنة تتأل  من ثالث سأيدات ورجلأني ميثلأون     2015حتى ديسمرب/كانون األول وواجلغرايف يف اللجنة. 

 قاليم خمتلفة.  سة أ
 
   ،يعمل األعضاء لفرتة ثالث سنوات قابلة للتجديد ملدة أقصاها ثالث سنوات إضافية بعد انتهاء مدة الواليأة األوىل

 وفقًا ملا يرتأيه املدير العام.
 
  سيختتم عضوان )من إقليمي أفريقيا وأمريكأا الالتينيأة والب أر الكأاريرت( فأرتة السأنوات        2016يف منتص  عام

   لثالث األوىل لتعيينهما، وهما قد أكدا على استعدادهما للعمل والية إضافية.ا
 
  بسبب  2015وقدمت عضوة أخرى، عن اإلقليم األوروبي، استقالتها من اللجنة اليت دخلت حيز النفاذ يف نهاية

   األخرى. فأدى ذلك إىل اقتصار عضوية اللجنة على سيدتني ورجلني. اإلضافية التزاماتها املهنية
 
   .يطلأب أمأني عأام    ف أما عملية حتديد املرش ني فتتبع تلك املعتمدة لدى عدد من منظمات األمم املت أدة األخأرى

متعأددة  الت قيأق يف األمأم املت أدة وغ هأا مأن املنظمأات       و ةالداخلي راجعةملاكات اللجنة أمساء مرش ني من شب

 من بني القأادة ضأمن   ، ومن األعضاء احلاليني للجنة. ومن خالل أعضاء اللجنة، ميكن حتديد املرش نياألطراف

  العام واخلاص. نييالوطن نيالذين ينتمون إىل القطاعة العاملي الداخلي املراجعة جهاز
 
  ات الفاعلأة واإلبابيأة للعضأوين اللأذين     بناء على املشورة الصادرة عن املفتش العام اخلارج، ومع مراعاة املسأاهم

، واحلاجة إىل حتقيق التوازن يف اللجنة من حيث االسأتمرارية والتبأدل،   2016يف منتص   واليتهاستنتهي مدة 

واحلفاظ على جمموعة اخلربات املهنية اجلماعيأة للجنأة، ومأع مأنع االعتبأار الواجأب إىل توازنهأا اجلنسأاني         

 عام مبا يلي:  واجلغرايف، يوصي املدير ال
 
      متديد فرتة تعأيني كأل مأن السأيدةLesedi Lesetedi   والسأيدJuan Manuel Portal Martinez    لفأرتة ثأالث

  سنوات إضافية، حبيث يكونان قد عمال يف اللجنة لفرتة إمجالية مدتها ست سنوات؛
 
  تزال جارية وسوف تقدم توصية تتعلق بتعيني عضو جديد يف جلنة املراجعة  ال املرش ني اجلدد إن عملية حتديد

 . بصورة مستقلة إىل جلنة املالية
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 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 
       ألعضأاء جلنأة    اتالتمديأد  صيأ إن جلنة املالية مدعوة إىل النظر يف الوثيقأة وتقأديم توصأية إىل اجمللأس فيمأا

  املراجعة اليت أوصى بها املدير العام.

 

 مشروع املشورة
 

     كررم مررس السرريدة   واليررةنظرررا النةنررة يف الو يلررة الررت تضررمند تواررية املرردير العررام بتمديرردLestedi 

 سرنواا ضاراةية مرا  عرم  مروع سرنواا عمرم كرم من مرا          ملردة  ر    املراجعرة  جلنة يف  Portalوالسيد 

 التمديداا هذه مواع التنفيذ اعتبارًا مس تاريخ مواةلة اجملنس. ويضع املدير العام  النةنة.يف  سد سنواا
 

  .أّيدا جلنة املالية تواية املدير العام وواةلد عنى أن تعرض عنى اجملنس العتمادها 
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 ملدمة -اًلأّو

 

 مهمة الفريق االستشأاري للمأدير العأام وملكتأب املفأتش العأام. وهأي تؤكأد للمأدير العأام           املراجعة جلنةتؤدي  -1

على كفاءة وفعالية مهام املراجعة يف سياق املخاطر اليت تتعرض هلا املنظمة والتغطية اليت توفرها وظائ  الرقابة األخرى 

إىل جلنأة املاليأة، مشأفوعًا     أيضأا  لجنة املراجعة يقأدمم يف املنظمة )التقييم واملراجعة اخلارجية(. كما أن التقرير السنوي ل

بكل ما قد يبديه املدير العام من مالحظات بشأنه. وقد جأرى اعتمأاد االختصاصأات احلاليأة بعأد أن تدارسأتها جلنأة        

  املالية يف دورتها الثامنة واألربعني بعد املائة.

 

املفتش العام أمانتها حبكم منصأبه. ُيختأار األعضأاء     تتأل  جلنة املراجعة من  سة أعضاء خارجيني، ويتوىل -2

كمسؤولي مراجعة وتفتيش رفيعي املستوى. وقد أكدت جلنة املالية هذه املعاي  لدى انعقاد دورتهأا   هماستنادًا إىل مؤهالت

  السابعة واألربعني بعد املائة. وتنتخب اللجنة رئيسها بنفسها.

 

 ة تعيني أعضائها ثالث سنوات أوىل قابلة للتجديد حتى سأت سأنوات.  تل ظ اختصاصات اللجنة أن تكون فرت -3

 ةمشأفوع  صادرة سابقًا عن وحدة التفتيش املشأرتكة  1ةمع توصي ىماشا يتوهذا احلد الزمين لوالية األعضاء الذي حدد مب

 . 2رفة املؤسسية ضمن اللجنةبتدّرج مناسب ملواعيد انتهاء فرتات العضوية، يتيع توازنًا معقواًل بني التبّدل وتوفُّر املع

 

 مأن قبأل املأدير العأام بعأد أن يكأون اجمللأس        املراجعة جلنةصاصات أيضًا على أن يعني أعضاء وتنص االخت -4

  قد وافق على تعيينهم بناء على توصية املدير العام وجلنة املالية.

 

 األعضاء احلاليون للجنة 

 

  احلالية: معضويته اتفرتترد فيما يلي أمساء األعضاء األربعة احلاليني للجنة إىل جانب  -5
 

  السيدةLesedi Lesetedi  .بوتسوانا(، مديرة املراجعة الداخلية، جامعة بوتسوانا الدولية للعلوم والتكنولوجيا(

 فأرتة عضأويتها احلاليأة    . تنقضأي 2016ورئيسأة منأذ يناير/كأانون الثأاني      2013عضوة منذ يونيأو/حزيران  

  ؛2016يف يونيو/حزيران 

  السيدJuan Manuel Portal Martinez  املكسيك(، مراجع حسابات أول يف االحتاد وقبل ذلك شغل منصب(

 حزيرانفيذي لقسم املراجعة الداخلية يف عدد من املؤسسأات املكسأيكية العامأة. عضأو منأذ يونيأو/      نالرئيس الت

 ؛ 2016. تنقضي فرتة عضويته احلالية يف يونيو/حزيران 2013

                                        
 .JIU/REP/2010/5من الوثيقة  195الفقرة   1
 .من خطة العمل الفورية لتجديد منظمة األغذية والزراعة 92-2توافق هذا مع اإلجراء   2
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  السيدةEnery Quinones    الواليات املت دة األمريكية( متقاعدة، شغلت سابقًا رئاسة قسم االمتثأال يف البنأك(

. تنقضي فرتة عضأويتها احلاليأة يف يونيأو/حزيران    2014نشاء والتعم . عضوة منذ يونيو/حزيران لإل ياألوروب

 ؛2017

 لسيد اVerasak Liengsririwat )شغل سابقًا منصب املساعد اخلاص ملدير عام إدارة الوكالة ، متقاعد)تايلند ،

الدولية للطاقة الذرية، ورئيس وحدة ختطيط الربامج وامليزانية يف الوكالة الدوليأة للطاقأة الذريأة، وقبأل ذلأك      

 .2014ولية للطاقة الذرية. عضأو منأذ يونيأو/حزيران    كان مديرًا ملكتب خدمات املراقبة الداخلية يف الوكالة الد

 .2017احلالية يف يونيو/حزيران  فرتة عضويتهتنتهي 

 

 وتأكأأد أمأأني اللجنأأة  ،مسأأاهمات قيمأأة إىل عمأأل اللجنأأة  Portalوالسأأيد  Lesetediقأأدم كأأل مأأن السأأيدة   -6

  من استعدادهما للعمل فرتة إضافية مدتها ثالث سنوات.

 

 )إيطاليأا( بتقأديم اسأتقالتها مأن اللجنأة      Carolyn Dittmeierوقامت عضوة خامسأة يف اللجنأة هأي السأيدة      -7

لأدى   Dittmeier ةاألخرى. كانت السيد اإلضافية بسبب التزاماتها املهنية 2015اليت دخلت حيز النفاذ يف نهاية عام 

 تقأأديره خلأأدمتها الناشأأطة واإلبابيأأة   اسأأتقالتها تشأأغل منصأأب رئيسأأة اللجنأأة، وقأأد أعأأرع املأأدير العأأام عأأن     

  بصفتها عضوة يف اللجنة ورئيسة هلا. 2012منذ يونيو/حزيران 

 

 استعراض عملية حتديد املرش ني 

 

يف دورتها الرابعة واخلمسني بعد املائة، لغاية التعيينات املستقبلية ألعضاء جلنة املراجعأة،  طلبت جلنة املالية  -8

. 3ديد املرش ني نظرًا إىل املمارسات املعتمدة يف بعض الوكاالت األخرى ملنظومة األمم املت أدة أن يتم استعراض عملية حت

  فقام أمني اللجنة بذلك ورفع تقريرًا به إىل املدير العام قبل تقدميه احلالي.

 

وغ هأا مأن   الت قيأق يف األمأم املت أدة    وملراجعأة الداخليأة   شأ ني مأن شأبكات ا   أمساء مر اللجنة أمنييطلب  -9

ومن خالل أعضاء اللجنة، ميكأن حتديأد مرشأ ني مأن بأني       .ومن األعضاء احلاليني للجنة ،املنظمات متعددة األطراف

يقوم األمأني باسأتعراض    العام واخلاص. نيالوطني نيالذين ينتمون إىل القطاع العاملي املراجعة الداخلية جهازالقادة ضمن 

حتديدهم من خالل هذه العملية ويت قق من مراجعهم ويناقش الوظيفة مع املرشأ ني  الس  الذاتية للمرش ني الذين يتم 

 اهتمامهم بها واستعدادهم لشغلها.ويتأكد من 

  

                                        
 .CL149/4من الوثيقة  34الفقرة   3
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األخأرى التابعأة لممأم     16 فمن بني املنظمات الأأ  منظمات األمم املت دة. بنيتتفاوت عملية حتديد املرش ني  -10

هناك  س منظمات تتبع و ،4التابعة للفاوواليات شبيهة بوالية جلنة املراجعة  املت دة اليت تضم جلانًا استشارية ذات

نهجًا لت ديد املرش ني يشبه النهج املتبع يف الفاو. هناك منظمتان أخريأان مشأابهتان أيضأًا مأن حيأث عمليأة اختيأار        

وهناك تسع منظمات تنشأر   ا بالشواغر.املرش ني إال أنهما تعلنان عن الشواغر أو تطلبان إىل الدول األعضاء إبداء اهتمامه

بداء االهتمام و/أو تطلب ترشيع أمساء مأن خأالل الأدول األعضأاء، فيخضأع املرشأ ون إىل فأرق        إإعالنات تلتمس فيها 

وتكأون تلأك مشأفوعة عأادة بتسلسأل إداري       اختيار رمسية تتضمن ممثلني عن الدول األعضاء أو تتأل  مأنهم حصأريًا.  

 لرئاسأية، فعلأى سأبيل املثأال ترفأع اللجنأة االستشأارية املسأتقلة ملراجعأة احلسأابات تقاريرهأا           رئيسي إزاء األجهزة ا

واليأة جلنأة    نظأرًا إىل  إىل اجلمعية العامة لممم املت دة وتتسم مبعاي  اختيار أوسع من تلك احملأددة للجنأة املراجعأة.   

املراجعة واملؤهالت احملددة جدًا ملوظفي املراجعة و/أو الت قيق رفيعي املستوى، اعترب النهج القائم )الذي استفادت منه 

 ص املنصب الشاغر احلالي. يالفاو جدًا على مر السنني( فعااًل من حيث التكلفة فيما 

 

 اإلجراءات اخلاصة بالتمديدات والتعيينات 

 

فضأاًل عأن بربأة مهنيأة      ،التعيينات األخ ة يف عضوية اللجنة قد ضمنت توازنًا جنسانيًا وجغرافيًا جيدًاإن  -11

  مجاعية واسعة من قبل اجلهات الوطنية والدولية، والقطاعني اخلاص والعام واملراجعات والت قيقات الداخلية.

 

لصادرة عن األمني/املفتش العام اخلارج، يوصأي املأدير   ومع مراعاة التشكيلة احلالية للجنة وبناء على املشورة ا -12

   العام مبا يلي:
 

  متديد فرتة تعيني السيدةLesedi Lesetedi    بوتسوانا( ملدة ثالث سنوات إضافية تكون يف نهايتها قأد بلغأت(

  املدة القصوى لواليتها؛

 متديد فرتة تعيني السأيد  وJuan Manuel Portal Martinez   ثأالث سأنوات إضأافية يكأون      )املكسأيك( لفأرتة

 ؛عندها قد بلغ الفرتة القصوى لواليته

 

  ربطًا بهذه الوثيقة. Portalوالسيد  Lesetediرفقت س ة ذاتية خمتصرة لكل من السيدة ُأ -13

 

ال تزال جارية وسوف تقدم توصية تتعلق بتعيني عضو جديد يف جلنة  للجنة املرش ني اجلددإن عملية حتديد  -14

 .بصورة مستقلة املراجعة إىل جلنة املالية

  

                                        
 2016معلومات مستقاة من بيانات ممثلي دوائر املراجعة الداخلية لل سابات التابعة ملؤسسات األمم املت دة اليت جرى استكماهلا بواسطة مسع   4

حاليًا جلنة مراجعة أو جلانًا رقابية مشابهة من يس لديها بعض منظمات األمم املت دة ال سيما األصغر حجمًا لوالذي أجرته أمانة جلنة املراجعة. 

 .حيث تكوينها
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 سرية ذاتية خمتصرة - انيًا

 

 Lesedi Lesetediالسيدة 

 

منصب مديرة املراجعة الداخلية، يف جامعأة بوتسأوانا الدوليأة     Lesetedi، تشغل السيدة 2009 منذ مايو/أيار 

للعلوم والتكنولوجيا. وقبل منصبها احلالي، شغلت مناصب قيادية ألكثر من عشأر سأنوات يف مهأام املراجعأة الداخليأة      

ة يف دائرة كانت رئيسة املراجعة الداخلي 2009إىل  2005من فلدى عدد من الوزارات والوكاالت لدى حكومة بوتسوانا. 

 ، كانت رئيسأة املراجعأة الداخليأة لأدى املركأز الأوطين لإلنتاجيأة       2005-2003الدخل املوحدة لبوتسوانا. ويف الفرتة 

كانأأت السأأيدة و ترأسأأت مهأأام املراجعأأة الداخليأأة لأأدى رئاسأأة وزراء بوتسأأوانا.  2003إىل  2001يف بوتسأأوانا. ومأأن 

Lesetedi 2011إىل  2004معهد مراجعي احلسابات الداخلية يف من  رئيسة جملس بوتسوانا للم افظني لدى. 

 

وقأد أعيأد انتخابهأا     2013-2011وترأست اجمللس الرئاسي لالحتاد األفريقي للمراجعني الأداخليني للفأرتة    

؛ وهي مأديرة غأ  دأددة املهأام يف اجمللأس العأاملي ملأدراء معهأد مراجعأي احلسأابات           2015لفرتة أخرى حتى عام 

للجنأة   ، وشأغلت منصأب األمأني الأدولي    وحأيت تاريأه   2011مأن   املعأروف  املهأين العأاملي   اجلهازوهو  الداخليني،

وأصأأب ت عضأأوة يف هيئأة املعأأاي  لأأدى معهأد مراجعأأي احلسأأابات   . 2015-2014للفأرتة   اجمللأأس االتنفيذيأة هلأأذ 

 مت نقلأأها إىل جلنأأة الأأدعوة العامليأأة للمجلأأس. 2015لكأأن ابتأأداء مأأن أغسأأطس/ ع  2017إىل  2014الأأداخليني مأأن 

 وهي حاليًا عضوة يف اللجنة االستشارية للمراجعة لدى منظمة األمم املت دة للطفولة. 

 

يف لنأدن   City Universityشهادة ماجست  يف املراجعة الداخلية واإلدارة من جامعة  Lesetediحتمل السيدة  

ا. وهو عضوة معتمدة لدى معهد بوتسوانا للم اسبني القانونيني، وخأب ة معتمأدة   وبكالوريوس بارة من جامعة بوتسوان

  يف املراجعة الداخلية.

 

 Juan Manuel Portal Martinezالسّيد 

 

للجلسأة العامأة جمللأس النأواع،      يف املائأة  90وبنسبة تصويت ختطت الأ 2009ديسمرب/كانون األول  15يف  

وقبل تعيينه هذا، كان قد عمأل لثمأاني سأنوات     .2017و 2010مراجعًا أول لالحتاد للفرتة بني  Portalانتخب السيد 

وكل ، من بني مهام أخرى، مبهمة تنسيق ومراقبة  كمراجع خاص لالمتثال املالي لدى مكتب املراجعة األعلى لالحتاد

فتيش. يتمتع املراجع األول مبس ة مهنية تفأوق  تنفيذ مراجعات االمتثال املالي والتنفيذي والقانوني لمجهزة موضوع الت

 اليت شغلها خالل مس ته املهنية األربعني عامًا يف جماالت املراجعة واإلشراف والرقابة. وقد تضمنت املناصب الرئيسية

داخليأة  منصب املراجع الداخلي ألمانة التنمية االجتماعية والنفط املكسأيكي. وكأان مأدير الرقابأة وتقيأيم املراجعأات ال      

 للقطاع العام يف أمانة املراقب املالي العام لالحتاد. 
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خريج داسبة عامة من كلية احملاسبة واإلدارة للجامعة الوطنيأة املسأتقلة يف املكسأيك. حّصأل      Portalالسيد  

و حيمأل ماجسأت    دراسات السلك الثالث يف برنامج إدارة األعمال لدى معهد البلدان األمريكية لإلدارة العليا لمعمال وه

يف اإلدارة العامة من معهد الدراسات العليا لإلدارة العامة. تتضأمن مؤهالتأه املهنيأة شأهادة خأب  معتمأد يف احملاسأبة        

 العامة معرتف بها من املعهأد املكسأيكي للم اسأبني العأامني؛ وخأب  معتمأد يف املراجعأة الداخليأة مأع تنويأه دولأي           

 يني؛ ومدقق معتمد يف االحتياالت مع تنويأه دولأي مأن مجعيأة املأدققني املعتمأدين      من معهد مراجعي احلسابات الداخل

 الداخلية.  ةالرقابيف الرقابة الداخلية مع تنويه دولي من معهد  معتمديف االحتياالت ومدقق 

 

 مأن قبأل معهأد املأراجعني الأداخليني      2010 (Cadmus) كأادموس وقد منع كأذلك جأائزة ذكأرى برادفأورد      

فئ األفراد على مساهماتهم يف الب وث والرتبية واملطبوعات واألنشطة األخرى يف جمال املراجعة الداخلية. وهأو  اليت تكا

  Rafael Mancera Ortizفأاز اأائزة     2015أول مراجع حسابات من أمريكا الالتينية ينأال هأذه اجلأائزة. يف عأام     

مبس ته املتميزة وبإجنازاته املهنية. باإلضافة إىل مأا تقأدم فأاز     اليت مين ها املعهد املكسيكي للمراجعني العامني تنويهًا

بلقب  داسب العام  من قبل مجعية خربأي كليأة احملاسأبة واإلدارة غأ  املتوخيأة للأربع لأدى اجلامعأة املسأتقلة          

 الوطنية يف املكسيك.

 

 تأوىل رئاسأة منظمأة املؤسسأات العليأا للمراجعأة يف أمريكأا الالتينيأة         2015وأخ ًا يف نوفمرب/تشأرين الثأاني    
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