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 موجز
 
  لى حنو عمن أعضكككككككككا  خارجي  بشككككككككككل كامل املراجعة(  منظمة األغذية والزراعة )جلنةيف جلنة املراجعة تتألف

  مادا  إىل مؤهالهتاألعضككككككككا  اسككككككككتنويتم اختيار على توصككككككككية املدير العام وجلنة املالية.  اجمللس بنا   يوافق عليه  ما
اجب إيال  االعتبار الو جيب  أعضكككككككككا  جدد  تفتيش رفيعي املسكككككككككتوى. ولدى اختيار/أو كمسكككككككككؤوو مراجعة و

أقرهتا جلنة املالية  وتنص اختصككككاصككككات جلنة املراجعة الي اجلغرايف يف اللجنة.التمثيل و املسككككاواة ب  اجلنسكككك   إىل
  دورهتا الثامنة واألربع  بعد املائة على أنه جيوز جتديد والية أعضا  اللجنة ملدة أقصاها ست سنوات. يف

 
   السككككككككككككككابق  أقاليم جغرافية. وعقب مغادرة الرئيس ةمن رجل  وامرأت   ميثلون أربع وتتألف جلنة املراجعة حاليا

 منصب شاغر يف اللجنة.  يوجد  2015للجنة املراجعة يف هناية عام 
 
  ايناجلنسككككغرايف و اجلاملعايري املهنية واعتبارات التوازن على املشككككورة الصككككادرة عن املفتش العام  ومع مراعاة  بنا   و  

 السكككيدةتعي  بيوصكككي املدير العام   يف اللجنة الرقابةيف جمال  اخلرباتجمموعة متنوعة من ا كذلك لتوافر ضكككمانو 
Daniela Graziani  يف هذا املنصككككككب الشككككككاغر لفاة أولية مدهتا ثالل سككككككنوات  قابلة للتجديد بعد  لك ملدة

  جمموعها ست سنوات كحد أقصى.
 
 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 
  ي  عضككككككككككو جديد يفتع صخيما  الوثيقة وتقدمي توصككككككككككية إىل اجمللس يفهذه إن جلنة املالية مدعوة إىل النظر يف 

  به املدير العام. يوصيجلنة املراجعة 
 

 مشروع المشورة
 
  تعيين السىىىىيدة المدير العام بأوصىىىىه فيها نظرت اللجنة في الوثيقة التيDaniela Graziani   كعضىىىىو في

لفترة أولية مدتها ثالث سىىىىنوات، ةابلة للتجديد بعد للد لمدة مجموعها سىىىى  سىىىىنوات  لجنة المراجعة 
، 2016اني نوفمبر/تشىىىىىرين الثموضىىىىىد التنفيذ اعتبارا  من  هذا التعيينويضىىىىىد المدير العام  أةصىىىىىه  كحد  
  المجلس وافق عليه  حسبما

 
  أيّدت لجنة المالية توصية المدير العام ووافق  عله أن تعرض عله المجلس العتمادها 
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 مقدمة -أوال  
 
ية وعمليات يف النهوض باتيبات الرقابة الداخلملدير العام سكككاعدة ااسكككتشكككاري ملخربا  فريق ك  املراجعة جلنةعمل ت -1

إدارة املخاطر وإعداد التقارير املالية واملراجعة الداخلية ووظائف املنظمة يف جماو التفتيش والتحقيق. وتقدم جلنة املراجعة 
 جرا ات املعمول اها يف املنظمة كذلك املشككككككورة بشككككككأن هذه املسككككككائل مع مراعاة القواعد واللوائ  املالية والسككككككياسككككككات واإ

 تعليقاتاملدير العام من  مشكككفوعا  قا قد يبديهوبيئتها التشكككغيلية. كما يَقدام التقرير السكككنوي للجنة املراجعة إىل جلنة املالية  
  يف دورهتا الثامنة واألربع  بعد املائة.املنقحة االختصاصات أقرت جلنة املالية بشأنه. وقد 

 
ار يختيتم او حبكم منصكككككبه. مهام األم  ألف جلنة املراجعة من مخسكككككة أعضكككككا  خارجي   ويتوىل املفتش العام تتو  -2

دورهتا  يفري وقد أكدت جلنة املالية هذه املعاي  كمسككككؤوو مراجعة وتفتيش رفيعي املسككككتوى  ماألعضككككا  اسككككتنادا  إىل مؤهالهت
  سها بنفسها.السابعة واألربع  بعد املائة. وتنتخب اللجنة رئي

 
ة أولية مدهتا ثالل سكككككككككنوات  قابل فاةعلى أن يعمل األعضكككككككككا  اجلدد للجنة املنقحة لختصكككككككككاصكككككككككات الاوتنص  -3

)إيطاليا(  الي ظلت عضكككوا  Carolyn Dittmeierللتجديد ملدة تصكككل إىل سكككت سكككنوات. وجتدر اإشكككارة إىل أن السكككيدة 
  قد قررت التنحي ألسككككككككككبا  2014والي َجددت واليتها ملدة ثالل سككككككككككنوات يف يونيو/حزيران  2012اللجنة منذ عام  يف

 .Dittmeierشخصية. ويَقدم هذا االقااح ملل  املنصب الذي أصب  شاغرا جرا  مغادرة السيدة 
 

 األعضاء الحاليون للجنة - ثانيا  
 
  :هي على النحو التاو احلاليةومدة واليتهم  للجنة  أمسا  األعضا  احلالي -4
 

  السككككككيدةLesedi Letesedi يا. لدولية للعلوم والتكنولوج)بوتسككككككوانا(  مديرة املراجعة الداخلية  جامعة بوتسككككككوانا ا
 لكككتكككجكككككككديكككككككدلكككغكككري الكككقكككككككابكككلكككككككة  احلكككككككالكككيكككككككة واليكككتكككهكككككككا وتكككنكككتكككهكككي. 2013مكككنكككككككذ يكككونكككيكككو/حكككزيكككران  وهكككي عضككككككككككككككككو
  .2019يف يونيو/حزيران 

  السككككككككيدJuan Manuel Portal Martinez عضككككككككو منذ . وهو )املكسككككككككيك(  مراجع حسككككككككابات أول يف اال اد
  .2019يف يونيو/حزيران لتجديد لاحلالية غري القابلة  واليته وتنتهي. 2013 حزيرانيونيو/

  السيدةEnery Quinones )لإلنشا   املصرف األورويبقسم االمتثال يف ل ةسابقرئيسة   )الواليات املتحدة األمريكية
 .2017يف يونيو/حزيران تجديد لاحلالية القابلة ل واليتها وتنتهي. 2014عضو منذ يونيو/حزيران والتعمري. وهي 

  السيدVerasak Liengsririwat )ية بة الداخلية يف الوكالة الدولارقملكتب خدمات المدير سابق     متقاعد)تايلند
 .2017ران يونيو/حزي يفالقابلة للتجديد احلالية واليته تنتهي و  .2014يونيو/حزيران  عضو منذوهو للطاقة الذرية. 
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 التعييناتباإلجراءات الخاصة  -ثالثا  
 
وبنا   على املشككككككورة الصككككككادرة عن املفتش العام  ومع مراعاة املعايري املهنية واعتبارات التوازن اجلغرايف واجلنسككككككاين   -5

عام بتعي  يف جمال الرقابة  يوصي املدير ال اتاللجنة من أعضا  ميتعون قجموعة متنوعة من اخلرب وضمانا كذلك لتشكيل 
  سكككككككككت سكككككككككنواتجمموعها قابلة للتجديد بعد  لك ملدة   أولية مدهتا ثالل سكككككككككنواتلفاة   Daniela Grazianiالسكككككككككيدة 
  .أقصى كحد  
 
  .Daniela Grazianiلسيدة لموجزة سرية  اتية رد مرفقا طيه تو  -6
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 موجزةسيرة لاتية 
 

 DANIELA GRAZIANI السيدة 
 

هي مديرة وظيفة "حوكمة الشككككككؤون األخالقية" ضككككككمن إدارة املراجعة الداخلية ومديرة وظيفة  Daniela Grazianiالسككككككيدة 
 (.Poste Italiane S.p.A"ختطيط مراجعة احلسابات" يف شركة الربيد اإيطاو )

 
  وهي مسككؤولة عن األنشككطة العامة املتعلقة بالتنفيذ الكامل للنمو ت التنظيمي 2003وقد التحقت بالربيد اإيطاو يف عام 

)قا يف  لك تقييم  231/2001لألحكام املنصككككوي عليها يف املرسككككوم التشككككريعي اإيطاو رقم  الذي اعتمدته الشككككركة وفقا  
 نات املطلوبة يف نظام الرقابة الداخلية( ودعم جهاز اإشككككراف )الذي يتوافق معاملخاطر و ليل الفجوات لتحديد التحسككككي

اجمللس احلاو ملراجعي احلسابات القانوني ( يف أدا  وظيفته االستشارية واخلاصة بالرقابة  وضمان  ديث النمو ت بطريقة 
 دينامية والتحقق من فعاليته بشكل مستمر.

 
لة أيضا عن تنسيق مشاريع مراجعة احلسابات واإشراف عليها ألغراض مراجعة تنفيذ مسؤو  Daniela Grazianiوالسيدة 

العمليات واملراجعة املالية واملراجعة اخلاصككككككككككككة بالتحقق من االمتثال وحاالت الغش  باالسككككككككككككتناد إىل هن  متكامل. وتتمثل 
 السكككككككوم  والعمليات املالية  وعملية اجملاالت الرئيسكككككككية للمراجعة يف: عملية مكافحة غسكككككككل األموال  وإسكككككككا ة اسكككككككتغالل

 الشرا   وعمليات املبيعات والتسويق  وإدارة املوارد البشرية.
 

عضككككككو نشككككككط يف جمموعة العمل املعنية بوضككككككع را ت التنظيم واإدارة والرقابة يف مؤسككككككسككككككة  Daniela Grazianiوالسككككككيدة 
"Confindustriaات واخلدمات يف إيطاليا. وهي أيضا عضو نشط يف"  وهي اال اد الرئيسي الذي ميثل شركات الصناع 

 "  وهو صندوم تقاعدي تكميلي.FONDOPOSTEجملس مراجعي احلسابات القانوني  لدى صندوم "
 

  قبل التحاقها بشككككككككككككككركة الربيد اإيطاو  وظيفة املراجعة الداخلية يف شككككككككككككككركة Daniela Grazianiوقد بدأت السككككككككككككككيدة 
"  وكانت عضككوا يف جمموعة العمل الدولية املعنية قسككائل مراجعة Telecom Italia Mobile S.p.Aاالتصككاالت اإيطالية "

 احلسابات التابعة ملنظمة حلف مشال األطلسي.
 

مواطنة إيطالية  حصككككككلت على شككككككهادهتا اجلامعية يف االقتصككككككاد وإدارة األعمال من جامعة  Daniela Grazianiوالسككككككيدة 
Tor Vergata  يف روما. وهي حماسبة قانونية ومراجعة حسابات معتمدة من جامعةLa Sapienza .يف روما  إيطاليا 


