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 موجز

 
  تتألف جلنة املراجعة مبنظمة األغذية والزراعة )جلنة املراجعة( بكاملها من أعضااااااااااااااا  خارجيل يوا ق ا ل  على

عضويتهم بناً  على توصية املدير العام وجلنة املالية. ويتم اختيار األعضا  استناداً إىل مؤهالهتم كمسؤويل مراجعة 
رغراي اجلدد جيب إيال  املراعاة الواجبة للتمثيل اجلنسااااال واجل و/أو حتقيق ر يعي املسااااتوى. ولدى اختيار األعضااااا 

ئة، على اليت أيدهتا جلنة املالية خالل دورهتا الثامنة واألربعل بعد املا نة املراجعةجلي اللجنة. وتنص اختصااااصاااات 
 إمكانية جتديد مدة خدمة األعضا  ي اللجنة حىت ست سنوات كحد أقصى.

 
  ًعضااااااااا  جلنة أ ، إال أن مرغادرة إحدىع مناطق جرغرا يةمن رجلل وساااااااايدتل ميثلون أرب وتتألف جلنة املراجعة حاليا

 ي اللجنة. قد تسببت بشرغور منصب، 2017املراجعة ي يونيو/حزيران 
 
  بناً  على املشااااااااورة الصااااااااادرة عن املفتع العام، ومع مراعاة املعايا املهنية واعتبارات التوايفن اجلنسااااااااال واجلرغراي، و

ن ضمان تشكيل اللجنة من أعضا  يتمتعون خبربات متنوعة ي جمال اإلشراف، يوصي املدير العام بتعيل  ضالً ع
ساااااااااااااانوات قابلة للتجديد على أال تتعدى املدة اإل الية  ثالث لفرتة أولية مدهتا Gianfranco Cariola السااااااااااااااي د

 سنوات. ست

 
 

 املطلوبة من جلنة املاليةالتوجيهات 

 
   ديد ي جلنة املراجعة عضو اجلتعيل ال بشاااااااااااااااأنإن جلنة املالية مدعوة إىل النظر ي الوثيقة وتقدمي توصية إىل ا ل

 املدير العام. أوصى به ذيال

 
 ة المشورةمسود  

 
  نظرت اللجنة في الوثيقة التي أوصىىىىه فيها المدير العام بتعيين السىىىىيدGianfranco Cariola  كعضىىىىو في

 ةلجنة المراجعة بالمنظمة لفترة أولية مدتها ثالث سىىىىىىىىىىىنوات، عله أن تلون يابلة للتجديد بعد  ل  لمد
 لمعي نا ؛ ويضع المدير العام هذا التعيين موضع التنفيذ اعتباراً من التاريخإجمالية ال تتعدى  الست  سنوات

 الذي يوافق عليه المجلس. 2017في ديسمبر/كانون األول 
 
  عله المجلس العتمادها. هاالمالية توصية المدير العام ووافقت عله أن تعرضوأي دت لجنة 
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 مةمقد   -أو الً 
 
تعمل جلنة املراجعة ي املنظمة كفريق اساااااتشااااااري ملسااااااعدة املدير العام بشاااااأن تدابا الرقابة الداخلية، وإجرا ات  -1

إدارة املخاااطر، ور ع التقااارير املاااليااة وواااائف املراجعااة الااداخليااة والتفتيع والتحقيق ي املنظمااة. وتسااااااااااااااادي جلنااة املراجعااة 
ئحة والقواعد املالية،  ضااااالً عن السااااياسااااات واإلجرا ات املرعية اإلجرا  ي مشااااورهتا بشااااأن تل، املسااااائل، مع مراعاة الال

املنظمة وبيئتها التشاااارغيلية. ويقدم التقرير الساااانوي للجنة املراجعة كذل، إىل جلنة املالية، مشاااافوعاً بأي تعليقات قد يبديها 
 .بعد املائة اصات لدى دورهتا الثامنة واألربعلاملدير العام ي هذا الصدد. وقد أيدت جلنة املالية الصيرغة املنقحة لالختص

 
تتألف جلنة املراجعة من مخسة أعضا  خارجيل، ويتوىل املفتع العام أمانتها حبكم منصبه. ويتم اختيار األعضا   -2

رهتا دو  اللخاساااااااتناداً إىل مؤهالهتم كمساااااااؤويل مراجعة و/أو تفتيع ر يعي املساااااااتوى. وقد أكدت جلنة املالية هذه املعايا 
 السابعة واألربعل بعد املائة. وتنتخب اللجنة رئيسها بنفسها.

 
وتنص اختصااااااصاااااات اللجنة املنقحة على تعيل األعضاااااا  اجلدد لفرتة أولية مدهتا ثالث سااااانوات قابلة للتجديد  -3

ثال ال )إيطاليا( اليت كانت عضاااااوة ي اللجنة منذ نو مرب/تشااااارين Daniela Grazianiرت السااااايدة حىت سااااات سااااانوات. قر  
تنحي  ل املنصااب الذي شاارغر جرا رغشااألجل ر ع املقرتح احلايل  جرىة. وقد التنحي عن منصاابها ألسااباص شااخصااي 2016

 .Grazianiالسيدة 
 

 الحاليون اللجنة أعضاء
 
 ما يلي أمسا  أعضا  اللجنة احلاليل إىل جانب  رتات عضويتهم احلالية: ترد ي -4
 

، جامعة بوتسااااااااااااوانا الدولية للعلوم سااااااااااااابقاً  مديرة املراجعة الداخلية)بوتسااااااااااااوانا(،  Lesedi Lesetediالساااااااااااايدة  •
وساااااااااااااتنقضاااااااااااااي  رتة واليتها احلالية غا القابلة للتجديد ي  2013منذ يونيو/حزيران  وهي عضاااااااااااااووالتكنولوجيا. 
 ؛2019يونيو/حزيران 

عضااو  و)املكسااي،(، مراجع حسااابات أول ي االحتاد املكساايكي. وه Juan Manuel Portal Martinezالسااي د  •
 ؛2019. وستنقضي  رتة واليته احلالية غا القابلة للتجديد ي يونيو/حزيران 2013منذ يونيو/حزيران 

)الواليات املتحدة األمريكية(، كانت رئيسة شؤون االمتثال سابقاً ي البن، األورويب  Enery Quinonesالسيدة  •
ي  رتة واليتها احلالية غا القابلة للتجديد ي . وساااتنقضااا2014لإلنشاااا  والتعما. وهي عضاااو منذ يونيو/حزيران 

 ؛2020يونيو/حزيران 
كان مديرًا ملكتب خدمات الرقابة الداخلية ي الوكالة )تايلند(، متقاعد،   Verasak Liengsririwatوالساااااااااااااايد  •

. وستنقضي  رتة واليته احلالية غا القابلة للتجديد ي 2014. وهو عضو منذ يونيو/حزيران الدولية للطاقة الذرية
   .2020يونيو/حزيران 
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 اإلجراءات الخاصة بالتعيينات
 

بناً  على املشااااااااورة الصااااااااادرة عن املفتع العام، ومع مراعاة املعايا املهنية واعتبارات التوايفن اجلنسااااااااال واجلرغراي،  -5
د أعضاا  يتمتعون خبربات متنوعة ي جمال اإلشاراف، يوصاي املدير العام بتعيل الساي   مناللجنة  ضامان تشاكيل ضاالً عن 

Gianfranco Cariola  على أال تتعدى املدة اإل الية ست سنوات. ،نوات قابلة للتجديدس 3لفرتة أولية مدهتا 
 
 .Gianfranco Cariola وقد أُر قت ساة ذاتية خمتصرة هبذه الوثيقة للسي د -6
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 ة مختصرةسيرة  اتي  
 

 Gianfranco Cariola السيد
 

 ساااااك، احلديدالهيئة لدى  الرئي  التنفيذي ملراجعي احلسااااااباتمنصاااااب  Gianfranco Cariolaد يشااااارغل الساااااي   
راي وهو عضااااو ي اجلهايف اإلشاااا .مدرا  اهليئة ورئي  جمل  إدارهتاجمل   اسااااةخيضااااع مباشاااارة إىل رئو ( FS SpA) اإليطالية

جلنة  ا يرأس، كماحلرص على حتديثه(بو  ،واالمتثال له منوذج املنظمة واإلدارة ساااااااحساااااان )املكلف باإلشااااااراف على  231
 .اهليئة دىاملبادئ األخالقية ل

 
املساااااااؤول  Gianfranco Cariolaالسااااااايد  كان  ،2016عام  اإليطالية بل االنضااااااامام إىل هيئة الساااااااك، احلديدقو  

 اسااةخضاااع مباشااارة إىل رئ سااانوات حي  3دة مل (RAI SpAة )والتلفزيون اإليطالي إلذاعةاهيئة  الرئيساااي عن املراجعة لدى
 ،لدى اهليئةجلنة املبادئ األخالقية ي ، و 231عضاااااااواً ي اهليئة اإلشااااااارا ية  كذل،  وكان .جمل  املدرا  ورئي  جمل  اإلدارة

كات الدولية لشااااااااااار ا ياتن من كرب املكو   لالحتاد اإلذاعي األورويبي اللجنة التوجيهية )جمموعة املراجعة الداخلية(  وعضاااااااااااواً 
وجب القانون رقم مب التلفزيون اإليطاليةو  إلذاعةاهيئة ن منع الرغع وعن الشاااااااافا ية ي ع مسااااااااؤوالً  كانكما  للب  اإلذاعي.  

التابعة هلا ي  لشاااركاتول هيئةعلى نظام الرقابة الداخلية لل ذةة الداخلية املنف  عوقد أشااارف على أنشاااطة املراج. 190/2012
 إيطاليا واخلارج. 

 
لرئي   األولمنصااااااب النائب  Gianfranco Cariolaالساااااايد  شاااااارغل، والتلفزيون إلذاعةاهيئة إىل  هوقبل انضاااااامام 

كما كان   لساااااااات ساااااااانوات. Eni spa شااااااااركة الطاقة اإليطالية لدىهجيات وكشااااااااوف املراقبة الداخلية خطط املراجعة واملن
قبة الداخلية املرا حي  قي م نظاممسااؤوالً عن إرسااا  وتطوير خطة ومنهجيات للمراجعة الداخلية على مسااتوى ا موعات، 

 )استعراض رصد األنشطة، و وأدارها تقييم املخاطرل ونس ق محالت ،بلداً( 85و ا  انونيق جهايفا   350) لشركةإدارة املخاطر لو 
عن  سااؤول الرئيسااير املتعلقة بالتشاارغيل واالمتثال. وقد دعم املداخلي( وااللتزامات اخلاصااة ي جمال املراجعة بشااأن املخاط

درا  وجلنة املراجعة إىل جمل  املساااااااانوياً  ير عالذي  للشااااااااركةملراجعة ي تنفيذ تقييم بشااااااااأن مال مة النظام الرقايب الداخلي ا
 ورئي  جمل  اإلدارة. 

 
سااؤواًل عن املراجعة لدى كل ممديراً/ Gianfranco Cariolaوقبل كل هذه املناصااب ر يعة املسااتوى، عمل الساايد  

 والشرطة املالية اإليطالية.  KPMGو ENIمن 
 

السيد وقد حايف  .إليطايل ملعهد مراجعي احلسابات الداخليةي الفرع ا عضو ناشط Gianfranco Cariolaوالسيد  
Gianfranco Cariola  لم االقتصااااد ي ع تهشاااهاد، الذي حيمل صااافة خبا باسااابة وباساااب قانول معتمداإليطايل اجلنساااية

 (.MIP) بوكول وبوليتكنيكو دي ميالنو س.د.أ من جامعة العامة ماجستا ي إدارة األعمالشهادة ينا و س  يمن جامعة م
  


