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 موجز

 
   تتألف جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة )جلنة املراجعة(، وفقاً الختصاااهتاااما، من أسااة أعضااا  خارجي

هالمم  على توهتية املدير العام وجلنة املالية. ويتم اختيار األعضا  استناداً إىل مؤ  يوافق اجمللس على عضويتهم بنا ً 
 كمسااااااااااااااؤوت مراجعة ويأو تفتي. رفيعي املسااااااااااااااتوى. ولدى اختيارهم غر مراعاة التمثيل اجلنسااااااااااااااا  واجل رايف

 يف اللجنة. 
 
 الوالية  ةإضاااااافية بعد ا تها  مد ويعمل األعضاااااا  لفثة ثالا سااااانوات قابلة للتجديد ملدة أقصااااااها ثالا سااااانوات

 املدير العام. يهئيرتاألوىل، وفقاً ملا 
 
  سيكون عضوان )من إقليمي آسيا وأوروبا ال ربية( قد أمتا فثة واليتهما األوىل اليت مدما 2017ويف منتصف عام ،

 دا استعدادمها للعمل لوالية إضافية. ثالا سنوات وقد أك  
 
 ادرة عن املفت. العام املنتهية واليته، ومع مراعاة املسااااامهات النشاااابة والغابية للعضااااوين وبنا  على املشااااورة الصاااا

، واحلاجة إىل مواهتااااااالة تقيق التوالن يف اللجنة من حي  2017 عام اللذين ساااااااتنتهي مدة واليتهما يف منتصاااااااف
 واجااارع إيال  االعتباااار الة للجناااة، ومة اجلمااااعيااا  ، واحلفاااال على عموعاااة املهات املهنيااا  داولوالتااا  االسااااااااااااااتمرارياااة 

والسااااااايد  Enery Quinonesتوالهنا اجلنساااااااا  واجل رايف، يوهتاااااااي املدير العام بتمديد فثة تعي  كل من السااااااايدة ل
Verasak Liengsririwat  لفثة ثالا سااانوات إضاااافية، كي  سااايكو ان عندها قد عمال يف اللجنة لفثة إ الية

 مدما ست سنوات. 
 

 املبلوبة من جلنة املاليةالتوجيهات 

 
  إن جلنة املالية مدعوة إىل النظر يف الوثيقة وتقدمي توهتاااية إىل اجمللس يف ما عم عمليات متديد والية أعضاااا  جلنة

 املراجعة اليت أوهتى هبا املدير العام. 

 
 ة المشورةمسود  

 
   من السةةةةةةةةةةةيةةةدة كةةة     نةةةو تو ةةةةةةةةةةةيةةةة المةةةدير العةةةام بتمةةةديةةةد و يةةةةنظرت اللجنةةةة في الوةياةةةة التي تضةةةةةةةةةةةم 

Enery Quinones  والسةةةةةةيدVerasak Liengsririwat في لجنة المراجعة لمدة ةالث سةةةةةةنوات   ةةةةةةافية 
ويضةةةةم المدير العام اذت التمديدات  .سةةةةو سةةةةنوات في اللجنة ما يجع  مجموع سةةةةنوات عم  ك  منهما

 مو م التنفيذ اعتبارًا من تاريخ موافاة المجلس. 
 
  على المجلس  عتماداا. هاتو ية المدير العام ووافاو على أن تعر وأي دت لجنة المالية 
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 مةماد   -أو  ً 
 
كفريق اسااااااااااتشاااااااااااري للمدير العام ومكتر املفت. العام. وتزود املدير العام بتوكيد   يف املنظمة تعمل جلنة املراجعة -1

ظائف ة وكفا ة، يف ساااااااااااااايات املخاطر اليت تتعرل غا املنظمة والت بية اليت توفرها و مفاده أن وظائف املراجعة تعمل بفعالي  
نة املالية، الساااااااااااااانوي للجنة املراجعة أيضااااااااااااااا على جلالرقابة األخرى يف املنظمة )التقييم واملراجعة املارجية(. ويُعرل التقرير 

 مشااااااااافوعاً بأية تعليقات قد يبديها املدير العام. وإن االختصااااااااااهتاااااااااات احلالية قد اعتمدت بعد أن  ظرت فيها جلنة املالية
 ست  بعد املائة. ليف دورما الثامنة واألربع  بعد املائة وتُعرل مراجعتها على جلنة املالية لتنظر فيها يف دورما السادسة وا

 
تتألف جلنة املراجعة من أساااااة أعضاااااا  خارجي ، ويتوىل املفت. العام أما تها ككم منصااااابه. وُعتار األعضاااااا  و  -2

تفتي. رفيعي املساااااااااتوى. وقد أكدت جلنة املالية هذه املعايق لدى ا عقاد يأو اساااااااااتناداً إىل مؤهالمم كمساااااااااؤوت مراجعة و
 دورما السابعة واألربع  بعد املائة. وتنتخر اللجنة رئيسها بنفسها. 

 
 وتنم اختصاااااااااااااااهتااااااااااااااات اللجنة على أن تعي  أعضااااااااااااااائها لفثة أولية مدما ثالا ساااااااااااااانوات قابلة للتجديد -3

هتاااادرة ساااابقاً عن وحدة  1د مبا يتماشاااى مع توهتااايةد   ، الذي حُ لوالية األعضاااا حىت سااات سااانوات. وإن هذا احلد الزمي
وتوفُّر املعرفة  لت داولاالتفتي. املشااااااااثكة مشاااااااافوعة بتدر ن مناساااااااار ملواعيد ا تها  فثات العضااااااااوية، يتي  توال اً معقواًل ب  

 املؤسسية ضمن اللجنة. 
 
 نة املراجعة من قبل املدير العام بعد أن يكون اجمللسع  أعضااااااااااا  جلوتنم االختصاااااااااااهتااااااااااات أيضاااااااااااً على أن يُ  -4

  .2على توهتية املدير العام وجلنة املالية قد وافق على تعيينهم بنا ً 
 

 احلاليون  اللجنة أعضا 
 
 األربعة احلالي  إىل جا ر فثات عضويتهم احلالية:  اللجنة أعضا ترد فيما يلي أمسا   -5
 

)بوتسااااااوا ا(، مديرة املراجعة الداخلية، جامعة بوتسااااااوا ا الدولية للعلوم والتكنولوجيا.  Lesedi Lesetediالساااااايدة  •
 . تنقضااااااااااااااي فثة والياما احلالية2016ورئيسااااااااااااااة منذ ينايريكا ون الثا   2013منذ يو يويحزيران  وهي عضااااااااااااااو

 ؛ 2019يف يو يويحزيران 
ات أول يف االتاد، وقبل ذلج شااااااا ل )املكسااااااايج(، مراجع حسااااااااب Juan Manuel Portal Martinezالسااااااايد  •

 منصاااااااار الرئيس التنفيذي لقساااااااام املراجعة الداخلية يف عدد من املؤسااااااااسااااااااات املكساااااااايكية العامة. وهو عضااااااااو
 ؛ 2019. وتنقضي فثة والياته احلالية يف يو يويحزيران 2013منذ يو يويحزيران 

                                                 
 .JIU/REP/2010/5 الوثيقة من 195 الفقرة  1
 .املنظمة لتجديد الفورية العمل خبة من 92-2 الجرا  مع هذا توافق  2
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 )إيباااالياااا(، ماااديرة سااااااااااااااااابقاااة للمراجعاااة الاااداخلياااة يف شااااااااااااااركاااة الهياااد اليباااات Daniela Grazianiالساااااااااااااايااادة  •
(Poste Italianeوهي عضااااااااااااااو .)  وتنقضااااااااااااااي فثة واليتهاااااا احلاااااالياااااة2016مناااااذ ديساااااااااااااامهيكاااااا ون األول . 

 ؛2019يف ديسمهيكا ون األول 
لبنج االمتثال سابقاً يف ا)الواليات املتحدة األمريكية( متقاعدة، كا ت رئيسة شؤون  Enery Quinonesالسيدة  •

. وتنقضاااااي فثة واليتها احلالية يف يو يويحزيران 2014منذ يو يويحزيران  ورويب لإل شاااااا  والتعمق. وهي عضاااااواأل
 ؛2017

)تايلند(، متقاعد، شاا ل سااابقاً منصاار املساااعد املا  للمدير العام لدارة  Verasak Liengsririwatالساايد و  •
الوكالة الدولية للباقة الذرية، ورئيس وحدة ختبيط الهامج وامليزا ية يف الوكالة الدولية للباقة الذرية، وقبل ذلج  

ران عضااااااااااااااو منذ يو يويحزي كان مديرًا ملكتر خدمات الرقابة الداخلية يف الوكالة الدولية للباقة الذرية. وهو
 .2017. وتنقضي فثة واليته احلالية يف يو يويحزيران 2014

 
عمل اللجنة  يفمساااااااامهات قيمة  Verasak Liengsririwatوالسااااااايد  Lesedi Lesetediوقد م كل من الساااااااي دة  -6

 . وتأك د أم  اللجنة من استعدادمها للعمل لفثة إضافية مدما ثالا سنوات
 

 ملاهتة بعمليات التمديد والتعي  الجرا ات ا
 
ضاامنت عمليات التعي  األخقة يف عضااوية اللجنة توال اً جنسااا ياً وج رافياً جيداً، فضااالً عن يربة مهنية  اعية  -7

 عال املراجعة الداخلية والتحقيقات على املستوي  الوطي والدوت ومن القباع  املا  والعام.  يفواسعة 
 
ي على املشاااااورة الصاااااادرة عن األم ياملفت. العام املنتهية واليته، يوهتااااا التشاااااكيلة احلالية للجنة وبنا ً  ومع مراعاة -8

 املدير العام مبا يلي: 
 

)الواليات املتحدة األمريكية( ملدة ثالا ساااااااانوات إضااااااااافية تكون  Enery Quinonesمتديد فثة تعي  الساااااااايدة  •
  .عندها قد بل ت املدة القصوى لواليتها

)تايلند( ملدة ثالا ساااااانوات إضااااااافية يكون عندها قد بل   Verasak Liengsririwatومتديد فثة تعي  الساااااايد  •
 .املدة القصوى لواليته

 
 والسااااااااااااااياااااد Enery Quinonesوقاااااد أُرفقااااات سااااااااااااااقة ذاتياااااة دتصاااااااااااااارة هباااااذه الوثيقاااااة لكااااال من الساااااااااااااايااااادة  -9

Verasak Liengsririwat . 
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 ة مختصرةسيرة ذاتي   -ةانياً 
 

 Enery Quinonesالسيدة 
 

 يف البنج األورويب لإل شا  والتعمق. هي رئيسة شؤون االمتثال سابقاً  Enery Quinonesالسيدة 
 

وبصاافتها رئيسااة مكتر االمتثال، فهي مسااؤولة  2004وقد ا ضاامت إىل البنج األورويب لإل شااا  والتعمق يف يو يويحزيران 
 كل أ شبة البنج.عن ضمان تببيق أعلى معايق النزاهة يف  

 
 ومكتر االمتثال، الذي هو أيضاااااااااااً مكتر مكافحة غساااااااااال األموال يف البنج، يوف ر عموعة من املشااااااااااورة واملساااااااااااعدات

إىل  يع الدارات يف البنج من حي  تقييم وتقدير النزاهة واملخاطر املتصاااااااااااااالة بالساااااااااااااامعة يف ما عم  معامالت البنج 
 املقثحة واجلارية.

 
ورات تدريبية على  بات البنج يف عال النزاهة ومكافحة غساااااال األموال، ويقدم املشااااااورة بشااااااأن حاالت وينظ م مكتبها د

تضاااارمل املصاااال الفعلية أو ايفتملة يف ما يتعلق بالتعامل مع عمليات البنج واساااتثماراته، وتقق يف حاالت ساااو  تصااار  
 البنج اليت توف ر ة يفمن البنج. وأم ا آلية البعن املسااااااااااتقل   املوظف  ويف ادعا ات االحتيال والفساااااااااااد يف املشاااااااااااريع املمو لة

التعويض للشاااكاوى اليت تقدمها اجملموعات ايفلية املتأثرة باملشااااريع املمو لة من البنج األورويب لإل شاااا  والتعمق، فتخضاااع 
 أيضاً لدارة مكتر االمتثال. 

 
البنج األورويب لإل شاااا  والتعمق يف فريق العمل املعي بالعمليات املالية، وهو شااابكة مكافحة  Quinonesومثلت السااايدة 

، وهي اللجنة MoneyValالفساااااااااااااااد يف االقتصااااااااااااااادات اال تقالية يف مكتر األمم املتحدة املعي باملخدرات واجلرمية، ويف 
 رى.الفساد، والعديد من املنتديات الدولية األخ األعمال ملكافحة ئظمة الدولية للشفافية بشأن مبادالتوجيهية للمن

 
 رئيسااااة شااااعبة مكافحة الفساااااد Enery Quinones ضاااامام إىل البنج األورويب لإل شااااا  والتعمق، كا ت الساااايدة وقبل اال

االقتصااادي. وإذ اضاابلعت بدور رئيسااي يف وضااع هتااكول مكافحة الرشااوة الصااادرة يف امليدان والتنمية يف منظمة التعاون 
تعددة معن هذه املنظمة، قامت الحقاً بإ شااا  وتنفيذ ايلية الدولية األوىل لرهتااد االمتثال ب  الدول األطرا  يف معاهدة 

حة رشاااااااااوة بشاااااااااأن مكاف القتصااااااااااديايف امليدان منظمة التعاون والتنمية ملكافحة الفسااااااااااد، وهي اتفاقية مكتر  األطرا 
 املوظف  العمومي  األجا ر يف املعامالت التجارية الدولية.

 
بشاااااأن قضاااااايا االساااااتثمار املات، مبا يف ذلج  Quinonesوقبل أن تتوىل رئاساااااة شاااااعبة مكافحة الفسااااااد، عملت السااااايدة 

ة ئل قا و ية لوكالة الباقة النووياملفاوضااااااات بشااااااأن اتفات متعدد األطرا  حول االسااااااتثمار. وعملت أيضاااااااً بشااااااأن مسااااااا
 والوكالة الدولية للباقة النووية.

 
 دكتوراهتصاااااااااااد من جامعة  يويورل، وشااااااااااهادة مواطنة أمريكية حائزة على شااااااااااهادة جامعية يف االق Quinonesوالساااااااااايدة 

 من كلية القا ون يف جامعة هارفرد. احلقوتيف 
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 Verasak Liengsririwatالسيد 
 

مدير سابق متقاعد ملكتر خدمات الرقابة الداخلية يف الوكالة الدولية للباقة الذرية، وعمل خالل  Liengsririwatالسيد 
 السنوات األخقة يف عدد من جلان املراجعة يف وكاالت األمم املتحدة.

 
كالة الدولية للباقة الذرية، ( للمدير العام املسااااؤول عن الدارة يف الو 2-، كان مساااااعداً خاهتاااااً )د2008-2002ويف الفثة 

ويف الساااااانة األخقة قبل تقاعده كان أيضاااااااً رئيس وحدة التخبيط للهامج وامليزا ية يف الوكالة. ويف دوره كمساااااااعد خا ، 
الية، وإدارة املوارد املالشاااااااؤون مشلت عاالت مساااااااؤولياته الرئيساااااااية خدمات الرقابة، وختبيط الهامج وهتاااااااياغتها، وامليزا ية و 

 العامة، وجهود الهتالح.و  األمني ةاملدمات ية، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وإدارة املنشآت، البشر 
 

مدير مكتر خدمات الرقابة الداخلية، وتوىل إدارة خدمات التقييم  Liengsririwat، كان الساايد 2002-1998ويف الفثة 
 واملراجعة الداخلية والتحقيق يف الوكالة.

 
قة،  األخ  ية عشااار، عمل مع منظمة األمم املتحدة للبفولة )اليو يسااايف(، خالل األشاااهر الثما1998و 1991وب  عامي 

ككبق املراجع  الداخلي ، واضاااابلع 1997-1991كرئيس ملركز املالية والدارة يف شااااعبة المداد يف كوبنهاغن، ويف الفثة 
 اجعة الداخلية يف األمم املتحدة.يف السنوات السابقة لذلج بأدوار دتلفة يف عال املر 

 
وكان أيضااااااااااً عضاااااااااواً يف جلان املراجعة يف منظمة األمم املتحدة للثبية والعلم والثقافة )اليو ساااااااااكو( وبر امج األمم املتحدة 

 المنائي، ومؤخراً يف مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئ ، ويف هتندوت األمم املتحدة للسكان.
 

 عضاااااااو منتسااااااار يف املعهد األمريكي للمحاساااااااب  العام  املعتمدين، وهو عضاااااااو متقاعدهو  Liengsririwatوالسااااااايد 
يف معهد املراجع  الداخلي . وهو تمل اجلنساااااااااية التايلندية، وحائز على شاااااااااهادة ماجساااااااااتق يف إدارة األعمال من كلية 

 كلية سا ت فرا سيس يف  يويورل.  باروش، جامعة  يويورل، وشهادة بكالوريوس يف إدارة األعمال من

 


