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العضوية يف جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة

ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد جون فِتسيمون ()John Fitzsimon
املفتش العام ،مكتب املفتش العام
رقم اهلاتف+3906 5705 4884 :

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
على العنوان التاليwww.fao.org :
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تتألف جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) حالياً من أربعة رجال وامرأة واحدة ،ميثِّـلون أربع
مناطق جغرافية .وجتتمع لديهم معاً خربة دولية رفيعة واسعة النطاق يف جمال املراجعة وجمال التحقيق.
وحبلول نهاية مايو/أيار  2102سيكون ثالثة من األعضاء احلاليني يف جلنة املراجعة يف املنظمة (جلنة
املراجعة) قد أمتّوا مدد واليتهم اجلارية .وقد أعرب اثنان منهم عن استعدادهم للعمل لوالية إضافية وأكَّد
الثالث رغبته يف اعتزال اخلدمة يف اللجنة عند انتهاء مدة واليته اجلارية.
وفقاً خلطة العمل الفورية لتجديد املنظمة ( ،)2100-2112اليت اعتمدها املؤمتر يف دورته اخلامسة والثالثني
(اخلاصة)" ،إن جلنة املراجعة( :أ) سيعيِّنها املدير العام وستكون مؤلفة من أعضاء مجيعهم من اخلارج ويوافق
عليهم اجمللس بناء على توصية املدير العام وجلنة املالية" (اإلجراء  22-2من خطة العمل الفورية).
يوصي املدير العام مبا يلي ،بناءً على املشورة اليت تلّقاها من املفتش العام ،مراعياً ضرورة إقامة التوازن بني
االستمرار والتبدُّل يف عضوية جلنة املراجعة ،وإغناء ما يتوفَّر لدى أعضائها معاً من خربة مهنية ،وحتسني
التوازن يف عضويتها بني اجلنسني:
 oمتديد مدة تعيني السيدة فطومة انْداي ( )Fatoumata Ndiayeعضوةً فيها لسنتني أخريني ،ومتديد
مدة تعيني السيد اسْتيفن زميرمان ( )Stephen Zimmermannعضواً فيها لسنة أخرى؛
 oتعيني السيدة كاروالين دمتيري ( )Carolyn Dittmeierيف املقعد الذي سيشغر فيها حبلول نهاية
مايو/أيار  ،2102لفرتة والية أوىل مدتها سنتان ،قابلة للتجديد.

اإلرشادات املطلوبة من جلنة املالية


يرجى من جلنة املالية أن تنظر يف هذه الوثيقة وأن تقدِّم إىل اجمللس توصية يف شأن تعيني عضو يف جلنة
املراجعة ومتديد عضوية اثنني من أعضائها كما أوصى به املدير العام.
مسودة املشورة



نظرت جلنة املالية يف الوثيقة اليت أوصى فيها املدير العام بأن متدَّد مدة عضوية السيدة ا ْنداي يف جلنة
املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة لسنتني أخريني ،وأن متدَّد مدة عضوية السيد زميرمان فيها لسنة
أخرى ،وأن تعيَّن السيدة كاروالين دِمتيري عضوةً فيها لفرتة والية أوىل مدتها سنتان ،قابلة للتجديد.
وسيضع املدير العام هذين التمديدين وهذا التعيني موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ إقرار اجمللس للمقرتح
ذي الصلة.



أيّدت جلنة املالية توصية املدير العام ووافقت على أن تعرض على اجمللس اعتمادها.
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املقدِّمة
 - 0تعمل جلنة املراجعة مبثابة فريق استشاري يُسدي املشورة إىل املدير العام وإىل مكتب املفتش العام .إنها ته ِّيئ
للمدير العام ما يطمئنه إىل أن الوظائف املعنية تؤدى على حنو فعّال وناجع ،يف سياق خماطر التنظيم ومشول وظائف
إشراف أخرى يف املنظمة (التقييم واملراجعة اخلارجية) .كما إن التقرير السنوي للجنة املراجعة يقدَّم إىل جلنة املالية،
مشفوع ًا بكل ما قد يبديه املدير العام من مالحظات بشأنه.
 - 2وتتألف جلنة املراجعة من سمسة أعضاء خارجيني ،ويتوىل املفتش العام أمانتها حبكم منببه .ويُنتقى
أعضاؤها على أساس مؤهالتهم ببفتهم من كبار املراجعني و/أو مهنيي التحقيق .وتنتخب جلنة املراجعة رئيسها.
وتكون فرتة والية أعضائها سنتني ،وجيوز متديدها لسنة واحدة أو ألكثر من سنة.
 - 3إن وثيقة اختباصات جلنة املراجعة ال تقضي حالياً بوجود حد ملدة العضوية فيها لكن وحدة التفتيش
املشرتكة توصي (الفقرة  029من الوثيقة  )JIU/REP/2010/5حبد ملدة العضوية يبلغ ست سنوات فيما خيص منظمات
األمم املتحدة .وتشري املمارسة فيما خيص جلان املراجعة ضمن منظومة األمم املتحدة وخارجها إىل أن مدة العضوية تبلغ
أربع سنوات إىل ست ،مشفوعة بتدرّج مناسب ملواعيد انتهاء مُدد عضوية خمتلف األعضاء ،تهيِّئ توازناً معقوالً بني
التبدّل واستمرار توفُّر املعرفة املؤسسية ضمن اللجنة املعنية.
 - 4وكما الحظت وحدة التفتيش املشرتكة أيضاً ،ينبغي أن جتسِّد جمموعة أعضاء جلنة املراجعة مزجياً من
املهارات والكفاءات ،ومبا يف ذلك اخلربة يف اإلدارة اجليدة ،واملعرفة بااحماسبة واإلبال املالي ،وضوابط املراقبة
الداخلية ،وإدارة املخاطر ،واملراجعة ،ومسائل احلوكمة ،وبعض املعرفة باملنظمة وبنظم إدارة األمم املتحدة.
 - 9وفقاً خلطة العمل الفورية لتجديد منظمة األغذية والزراعة
اخلامسة والثالثني (اخلاصة)" ،إنّ جلنة املراجعة( :أ) سيعيِّنها املدير العام وستكون مؤلفة من أعضاء مجيعهم من
اخلارج ويوافق عليهم اجمللس بناء على توصية املدير العام وجلنة املالية" (اإلجراء  22-2من خطة العمل الفورية).
ويرد هذا اإلجراء يف تعديل للعدد  02/2116من نشرة املدير العام بعنوان "جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة".
()2100-2112

اليت اعتمدها املؤمتر يف دورته

أعضاء جلنة املراجعة احلاليون
فيما يلي بيان بأعضاء جلنة املراجعة احلاليني ومدد واليتهم اجلارية:
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السيد إيدي أوكو (كينيا) ،رئيس جلنة املراجعة احلالي ،املراجع العام يف كينيا (واملراجع العام السابق يف البنك
األفريقي للتنمية) .إنه عضو يف جلنة املراجعة منذ أبريل/نيسان  .2112وتنقضي مدة واليته اجلارية يف مايو/أيار
2102؛
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السيد كالوس أندرياسن (الدامنرك) ،مدير شعبة خدمات اإلشراف الداخلي يف ’’وكالة األمم املتحدة
لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدنى‘‘ .إنه عضو يف جلنة املراجعة منذ فرباير/شباط
 .2116وتنقضي مدة واليته اجلارية يف مايو/أيار 2103؛
السيد عدنان خان (باكستان) ،املدير القُطري لربنامج األغذية العاملي عن سري النكا (واملفتش العام
السابق يف هذا الربنامج ومدير اإلشراف فيه) .إنه عضو يف جلنة املراجعة منذ فرباير/شباط .2116
وتنقضي مدة واليته اجلارية يف مايو/أيار 2103؛
السيدة فطومة انْداي (السنغال) ،مديرة شعبة املراجعة الداخلية يف مكتب األمم املتحدة خلدمات اإلشراف
الداخلي .إنها عضوة يف جلنة املراجعة منذ يونيو/حزيران  .2101وتنقضي مدة واليتها اجلارية يف
يونيو/حزيران 2102؛
السيد اسْتيفن زميرمان (الواليات املتحدة األمريكية) ،مدير العمليات يف مكتب نائب رئيس البنك الدولي
لشؤون النزاهة املؤسسية .إنه عضو يف جلنة املراجعة منذ أبريل/نيسان  .2112وتنقضي مدة واليته احلالية يف
مايو/أيار .2102

 - 2بيَّن السيد أوكو أنه يود اعتزال اخلدمة يف جلنة املراجعة عند انتهاء فرتة واليته اجلارية يف مايو/أيار
ووفقاً لوثيقة اختباصات جلنة املراجعة ،انتخب أعضاؤها يف دورتها التاسعة والعشرين اليت عُقدت يف يناير/كانون
الثاني  2102السيد أندرياسن ليخلف السيد أوكو رئيس ًا هلا عند انتهاء واليته.

.2102

 - 6وتأكَّد أمني جلنة املراجعة لدى السيدة انْداي من أنها مستعدة للخدمة فيها لفرتة والية ثانية مدتها سنتان،
ولدى السيد زميرمان من استعداده للخدمة فيها لسنة إضافية قبل أن يعتزل خدمته فيها اليت ستكون قد استمرت ست
سنوات.
 - 2إن السيدة انْداي هي أول عضو يف جلنة املراجعة وافق اجمللس على تعيينه ،يف يونيو/حزيران ،2101
مبوجب اإلجراءات املعدَّلة وفقاً خلطة العمل الفورية .وهي تتمتَّع خبربة مهنية يف جمال املراجعة اكتسبتها على مدى
ست وعشرين سنة إذ عملت لدى مؤسسة خدمات مالية رائدة مُراجـعاً مستجدّاً يف بادئ االمر لتتبوأ الحقاً رئاسة
اخلدمات االستشارية اإلدارية ،وعملت بدءاً من  0229لدى األمم املتحدة يف نيويورك متقلِّدةً مناصب متزايدة املسؤولية
يف مكتب أجهزة اإلشراف الداخلي.
 - 01ويتمتَّع السيد زميرمان خبربة واسعة اكتسبها يف العمل متقلِّداً مناصب رفيعة يف جمال التحقيق الدولي .وقبل
أن يعيَّن يف منببه احلالي ،مديراً للعمليات يف مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة املؤسسية ،كان رئيساً
ملكتب الوحدة املعنية بالنزاهة املؤسسية يف بنك التنمية للبلدان األمريكية ،ورئيس ًا بالنيابة ألركان جلنة التحقيق املستقلة
يف برنامج األمم املتحدة ’’النفط مقابل الغذاء‘‘ ،وكبريَ مسؤولي السياسات وكبريَ املستشارين يف دائرة البنك الدولي اليت
كانت تسمّى دائرة النزاهة املؤسسية.
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التدابري اليت اختذت فيما يتعلق حباليت متديد فرتة الوالية وحالة التعيني
 - 00قدَّم أمني جلنة املراجعة ،إثر مشاورات مع أعضائها احلاليني ،إىل املدير العام عرضاً عن العضوية فيها ،ومشورة
بشأن حاليت التمديد لضمان ما يكفي من تدرُّج انتهاء فرتات العضوية فيها بغية النهوض باالستمرارية ،وقائمة مبرشَّحني
من ذوي التأهيل العالي لشغل املقاعد الشاغرة فيها .وراعى أمني جلنة املراجعة ،عند إعداده هذه القائمة ،ضرورة املزيد
من التنويع يف عضويتها من الناحية اجلنسانية ،وتوسيع نطاق اخلربة املهنية اليت جتتمع لدى أعضائها معاً.
 - 02ونتيجة للسريورة اآلنفة الذكر ،يوصي املدير العام ،بناء على املشورة اليت تلقّاها من املفتش العام ،مبا يلي:




متديد مدة تعيني السيدة فطومة انْداي عضواً يف جلنة املراجعة لسنتني أخريني (ما جيعل جممل مدة عضويتها
فيها يبلغ أربع سنوات)؛ ومتديد تعيني السيد اسْتيفن زميرمان عضواً فيها لسنة واحدة أخرى
(ما جيعل جممل مدة عضويته فيها يبلغ ست سنوات).
تعيني السيدة كاروالين دمتيري (إيطاليا) عضواً يف جلنة املراجعة لفرتة والية أوىل مدتها سنتان ،قابلة للتجديد.
إن السيدة دمتيري تشغل حالي ًا منبـب مـدير املراجعـة الداخليـة ملؤسسـة الربيـد اإليطاليـة (الشـركة املسـاهمة
 )Poste Italianeومنبب رئيس الكونفدرالية األوروبية ملعاهد املراجعة الداخلية .وقد أمتَّت مؤخرًا فرتة واليـة
هلا مبثابة عضو يف اجمللس العاملي إلدارة معهد املراجعني الداخليني ،وهو اهليئة املهنية العاملية املعروفة.

 - 03ويرد ملحق ًا بهذه الوثيقة بيان وجيز مبؤهالت السيدة دمتيري وخربتها.
 - 04فإذا أقر اجمللس تعيينها عضواً يف جلنة املراجعة فإنه سيحسِّن التوازن اجلنساني يف عضويتها ،وسيجلب
إليها عضواً نشط ًا يف اهليئات الدولية املهتمة بوضع معايري املراجعة الداخلية ،والتبديق ،والتدريب ،والبحث.
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معهد وارتون ( )Whartonجبامعة بنسلفانيا يف الواليات املتحدة األمريكية ،شهادة البكالوريوس
بدرجة شرف0226 ،
مراجع رمسي ،يف إيطاليا
حماسب عام معتمد
مراجع داخلي معتمد

اخلربة املهنية
 - 2112الوقت مديرة املراجعة الداخلية – مؤسسة الربيد اإليطالية (الشركة املساهمة )Poste Italiane
احلاضر
مع الرتكيز على إدارة التغريات ،تنفذ عملية كربى إلعادة تنظيم قسم املراجعة وتبسيطه .وتتولّى،
من خالل والية حمدَّدة الطابع ،مسؤولية املواظبة على إبال جملس اإلدارة و’’تطمينه‘‘ بشأن
احلوكمة الداخلية .وتشجِّع مبادرات التحسني املستمر عن طريق العمل مع اإلدارة املتوسطة املستوى
واإلدارة العليا مع الرتكيز على احللول املفيدة من حيث التكاليف دعماً ألهداف الشركة التجارية
واإلدارية .بدعم من’’"( ‘‘Organismo di Vigilanza 231هيئة اليقظة لتطبيق املرسوم التشريعي
اإليطالي .)"230
2112-0222
شريك منتسب مسؤول عن خدمات احلوكمة املؤسسية يف شركة KPMG
دشـَّنت خدمة استشارية تتعلق باملراقبة الداخلية وحوكمة املخاطر ،تُوَفَّر ببورة رئيسية للهيئات
املتعددة اجلنسيات .وقد هيَّأت هذه الفرتة املفعمة بالنشاط ،على الرغم من قبَرها النسيب ،إمكانيةَ
مقايسة طائفةٍ واسعة من النظم املالية واالسرتاتيجيات التنظيمية يف جمال احلوكمة.
0222-0229
رئيسة املراجعة الداخلية لدى جمموعة Montedison
نسَّقت اخلطة االسرتاتيجية للمراجعة الداخلية ،القائمة على أساس تقدير املخاطر ،مُعْملةً
اسرتاتيجية لوظائف املراجعة الداخلية الالمركزية ضمن الفروع الرئيسية للمجموعة ،ومسؤولةً يف
ذلك أمام املدير التنفيذي وجلنة املراجعة.
 0229-0262رئيسة وحدة اإلبالغ املالي يف جمموعة .Montedison
بدءًا من عام  0262نسَّقت جممل متطلَّبات اإلبال املالي فيما خيص شتّى قوائم ترتيب األسواق
املالية العاملية (التقرير السنوي" ،املبادئ ااحماسبية املعتمدة" يف الواليات املتحدة األمريكية ،املعايري
ااحماسبية الدولية ،إخل) .وبدءًا من عام  0262ترأست قسم اإلبال املالي يف اجملموعة ،منسقةً
0268-0226
سريورة اإلبال املالي لزهاء عشرين شركة قابضة فرعية هلا  611فرع يف مجيع أحناء العامل .وإثر
األزمة املالية اليت واجهتها جمموعة  Feruzziيف عام  ،0223شاركت يف فرقة عمل مبرف
 Mediobancaللمساعدة يف خطة إعادة تنظيم هذا املبرف.
عملت يف شركة  Sasea Industrialiمديرةً مسؤولةً عن املشرتيات ،مع الرتكيز على حتليل العناية
الواجبة.
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عملت يف جمال املراجعة املالية لدى شركة  KPMGيف فيالدلفيا ببنسلفانيا يف الواليات املتحدة
األمريكية ،متقدمةً يف املناصب بدءاً من وظيفة مدير رئيسي.

األنشطة املهنية األخرى








رئيسة الكونفدرالية األوروبية ملعاهد املراجعة الداخلية ،بوالية للفرتة  ،2102-2100وهلا عالقات مستدمية
مع اللجنة األوروبية واملنظمات األوروبية فيما يتعلق باحلوكمة املؤسسية
رئيسة معهد املراجعني الداخليني يف إيطاليا من عام  2114إىل عام  ،2101تولَّت أموراً منها تنسيق مشاريع
مدروسة متعلقة بالقيادة يف جماالت جناعة وفعالية نظم املراقبة الداخلية ،واملرسوم التشريعي اإليطالي 230
لعام  2110املتعلق باملسؤولية اإلدارية ،إخل
عضو جملس املديرين ملعهد املراجعني الداخليني من عام  2112إىل عام 2100
مؤلفة كتاب يف املراجعة الداخلية عنوانه "( Chiave della Corporate Governanceمفتاح احلوكمة املؤسسية")
من منشورات  ،2112 ،Egeaصدرت طبعته الثانية يف عام 2100
أستاذة يف جامعة لويس حيث تدرِّس احلوكمة املؤسسية واملراجعة الداخلية ،من عام  2101حتى الوقت
احلاضر
انتقيت يف عداد أرقى  46امرأة من" النساء املتأهِّالت لعضوية جملس اهليئات العامة" ،صحيفة
2116 ،Corriere della Sera

املعلومات الشخصية
من رعايا إيطاليا والواليات املتحدة األمريكية
تاريخ امليالد 8 :نوفمرب/تشرين الثاني 0298

