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 وجزامل
 

  2) من اختصــــــــاصــــــــات جلنة املراجعة9(1-2واملادة  1امليثاق املنقح ملكتب املفتش العاميقّدم الفصــــــــل الرابع من 
  :كما يليالتوايل  على  توجيهات بشأن تعيني املفتش العام

على مشـــــــــــــــورة جلنة املراجعة وبعد  بناءً  ]املفتش العام[حبســـــــــــــــب ميثاق مكتب املفتش العام:" جيري تعيني  -
 التشاور مع جلنة املالية"؛

وحبسب اختصاصات جلنة املراجعة: "تقوم اللجنة ابالستعراض وبتقدمي املشورة إىل املدير العام وجلنة املالية  -
 ؛بشأن اقرتاحات املنظمة املتعلقة بتعيني مفتش عام أو إ�اء فرتة واليته أو عدم جتديد تعيينه"

  ُاملقابالت اليت تديرها اللجنة املسؤولة جريت وعقب إصدار اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة ملنصب املفتش العام، أ
عن املقابالت واملؤلفة من كبار املديرين يف منظمة األغذية والزراعة ورئيس جلنة املراجعة وخبري اســـــــــــــــتشـــــــــــــــاري 

 ؛خارجي

  يعّني املدير  ب املفتش العام الذي ينّص على أنجلنة املراجعة، ومبوجب ميثاق مكت دقةاصموعقب املشاورات و"
 منصــــــــــــــــب املفتش العام، بعد التشاور مع جلنة املالية يف منظمة شخاص املؤهلني تقنًيا ومهنًيا لتوّيل العام أحد األ

 يف هذا املنصب. Mika Tapioاألغذية والزراعة"، يوصي املدير العام جلنة املالية بتعيني السّيد 

  
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 

  هذه الوثيقة وإبداء املالحظات اليت تراها مناسبة.إّن اللجنة مدعّوة إىل استعراض 
 

 مسودة املشورة
 

 الوثيقة ابملعلومات الواردة يف  أخذت اللجنة علًماFC 180/13 Rev.1  أّيدت تعيني الســـــــــــــــيد وMika Tapio  
 يف منصب املفتش العام.

 
  

                                                      
 .FC 180/12من الوثيقة  27الفقرة   1
 .FC 175/11 من الوثيقة 2، وامللحق CL 161/4من الوثيقة و) ( 8الفقرة اختصاصات جلنة املراجعة، و  FC 180/12من الوثيقة ك) ( 19الفقرة   2
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املؤهلني تقنًيا ومهنًيا لتويل منصـــــــــــــــــــــــــــب  املدير العام أحد األشــــــخاص "يعّني  ،مبوجب ميثاق مكتب املفتش العام -1
 املفتش العام، بعد التشاور مع جلنة املالية يف منظمة األغذية والزراعة".

 
 ، أصــــــــــــــــدرت املنظمــة إعالً� 2020ينــاير/كــانون الثــاين  20ونظرًا إىل انتهــاء فرتة واليــة املفتش العــام احلــايل يف  -2

 . 2020يناير/كانون الثاين  10النهائية لتقدمي الطلبات يف  ةعن الوظيفة الشـــــــــــــــاغرة ملنصـــــــــــــــب املفتش العام وحّددت املهل
 طلًبا. 127ما جمموعه  ورد قدو 
 
هم، أخذت املنظمة يف احلســــــبان ضــــــرورة أن يتمتع املرشــــــحون خبربة ت معمقابالإلجراء وعند اختيار املرشــــــحني  -3

 وابلتايل، جرى الرتكيز  العصـــــــرية. احلســـــــاابت ومتصـــــــاعدة املســـــــؤولية على مســـــــتوى تقنيات مراجعة مهنية رفيعة املســـــــتوى
) واخلربة على املستوى التنفيذي يف وظيفة إشراف معقدة على الصعيد الدويل، 2) املؤهالت األكادميية، (1( على ما يلي:

والتحقيق واإلدارة املســـــــتندة إىل تكنولوجيا  ابتاحلســـــــا ) واخلربة يف منظمة كربى مع اســـــــتخدام أحدث تقنيات مراجعة3(
 ) واإلملام بشؤون منظومة األمم املتحدة أو املؤسسات الدولية املماثلة.4املعلومات املتقدمة، (

 
إلجراء مقابلة مع جلنة رفيعة املســــــــتوى مســــــــؤولة عن املقابالت على ذلك، مت اختيار أحد عشــــــــر مرشــــــــًحا  وبناءً  -4

ها �ئب املدير العام الســـــــــــــــيد  ف من رئيس جلنة املراجعة، ومدير الديوان، واملدير العام وتتألّ  Laurent Thomasيرتأســـــــــــــــّ
مكتب املوارد  ةمدير املســــــــاعد للمكتب اإلقليمي للشــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا، و�ئب مدير الديوان ملكتب املدير العام، و 

إىل جانب املفتش العام السابق ملنظمة األغذية والزراعة بصفته عضًوا خارجًيا. وأجريت املقابالت خالل  البشرية ابلوكالة،
 .2020فرباير/شباط  24إىل  11الفرتة املمتدة من 

 
بشأن املرّشح املقرتح اختياره  ، استشار أمني جلنة املراجعة حبكم منصبه أعضاء اللجنة2020أبريل/نيسان  8ويف  -5

املقرتح، يوصـــــي املدير العام جلنة املالية  وبعد إقرار جلنة مراجعة للمرشـــــح اســـــتناًدا إىل تقرير اللجنة املســـــؤولة عن املقابالت.
 (وقد أرفقت هبذه الوثيقة سريته الذاتية).يف منصب املفتش العام  Mika Tapioبتعيني السيد 
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 السرية الذاتية
 Mika Tapioالسيد  االسم:

 فنلندا اجلنسيـــة:

 1969سبتمرب/ أيلول  28 اتريخ امليالد:

 متزوج الوضع العائلي:

 والسويدية واهلولندية ليزية، والفرنسية، واألملانية، وأسس اللغة اهلنغاريةكالفنلندية، واإلن اللغات:
 

 التحصيل العلمي 
 من جامعة فيينا لالقتصاد واألعمال التجارية ماجستري يف االقتصاددرجة  1989-1995

 )رانتافيوشيكا نويةاث -رانتافيوشيكان لوكيو املدرسة الثانوية الفنلندية (مدرسة  1988 – 1985
 

 ملهنيةا تهمسري موجز عن 
ـــــــارًا من عـــــــام  اعتب

2014  
التابعة ملكتب خدمات  الالجئنيية األمم املتحدة لشــــؤون مفوضــــيف ســــاابت احلرئيس دائرة مراجعة 

 الرقابة الداخلية (األمم املتحدة)

 رئيس القسم األورويب ملراجعة احلساابت، مكتب خدمات الرقابة الداخلية (األمم املتحدة) 2014 - 2010

دة مفوضــية األمم املتح يف ســاابتاحل دائرة مراجعةرئيس قســم مراجعة احلســاابت يف املقر الرئيســي،  2010 - 2009
 لشؤون الالجئني التابعة ملكتب خدمات الرقابة الداخلية (األمم املتحدة)

 الربامج، قسم املمارسات املهنية، مكتب خدمات الرقابة الداخلية (األمم املتحدة) مسؤول 2008 - 2007

 خــدمــات الرقــابــة الــداخليــة  ، مكتــباملســـــــــــــــؤولني عن الربامج يف مكتــب وكيــل األمني العــام )كبري( 2007 - 2005
 (األمم املتحدة)

 خدمات الرقابة الداخلية (األمم املتحدة) مكتب ،مسؤول الربامج، مكتب وكيل األمني العام 2005 - 2003

مكتب  ،مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف ساابتاحلمراجع حساابت مقيم، دائرة مراجعة  2003 - 2002
 (األمم املتحدة)خدمات الرقابة الداخلية 

مكتب  ،حســـــــــاابت مفوضـــــــــية األمم املتحدة لشـــــــــؤون الالجئني دائرة مراجعة يف مراجع حســـــــــاابت 2002 - 2000
 خدمات الرقابة الداخلية (األمم املتحدة)

 Deloitte and Touche LLPمدير مراجعة احلساابت، شركة  2000 - 1999

 Deloitte and Touche SAكبري مراجعي احلساابت، شركة  1999 - 1997

 Deloitte and Touche SAمراجع حساابت مبتدئ، شركة  1997 - 1995
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 عن مسريته املهنيةتفاصيل 
  2014اعــــــــتــــــــبــــــــارًا مــــــــن عــــــــام 

 
 

 مكتب خدمات الرقابة الداخلية، جنيف -األمم املتحدة 

ســـــــاابت احلرئيس دائرة مراجعة 
مفوضـــــــــــــــيـــــة األمم املتحـــــدة يف 

 الالجئنيلشؤون 

 مســــــؤوالً  انكو مواقع خمتلفة، يف أربعة للحســــــاابت مراجًعا  25فريًقا مؤلًفا من  دارأ -
مفوضــــــــــية األمم املتحدة لشــــــــــؤون  تقدمي خدمات املراجعة الداخلية الشــــــــــاملة إىل عن

 الالجئني

 واإلشراف عليه دائرة مراجعة حساابت املفوضيةبتنسيق بر�مج عمل  امق-

ومكتب  اإلدارة العليا ملفوضـــية األمم املتحدة لشـــؤون الالجئني، ابلتشـــاور مع ملع -
ية ية وجلنة املراجعة الداخلية  املفتش العام للمفوضـــــــــــــــ ودائرة التقييم التابعة للمفوضـــــــــــــــ

خطة ســــنوية مســــتندة إىل املخاطر على وضــــع للحســــاابت والرقابة التابعة للمفوضــــية، 
نشـطة والعمليات على مسـتوى ملراجعة احلسـاابت وااللتزامات االسـتشـارية املتعلقة ابأل

 املفوضية وعلى مستوى العمليات امليدانية.

 مبوازاة ضــمان وبفعاليةتنفيذ خطة املراجعة الســنوية يف الوقت املناســب ام بضــمان ق -
 .بكفاءة وإدارهتا شرافهضع إلختاليت  موارد مراجعة احلساابت استخدام

احلســــــــــــاابت والرقابة املســــــــــــتقلة التقارير إىل اللجنة التنفيذية وجلنة مراجعة  وىل رفعت -
 التابعة للمفوضية عن أنشطة دائرة مراجعة حساابت املفوضية.

دائرة مراجعة حســــــــــــاابت املفوضــــــــــــية يف خمتلف جمموعات العمل وأفرقة  م بتمثيلقا -
املهام التابعة ملمثلي دوائر املراجعة الداخلية للحســــــــــــاابت التابعة ملؤســــــــــــســــــــــــات األمم 

بدور جهة االتصــــــــال ملمثلي دوائر املراجعة الداخلية للحســــــــاابت  ضــــــــطلعا، و املتحدة
 التابعة ملؤسسات األمم املتحدة، يف جلنة اإلدارة الرفيعة املستوى التابعة لألمم املتحدة.

 مكتب األمم املتحدة خلدمات الرقابة الداخلية، جنيف 2014 متوز/يوليو -2010

رئيس القســــــــــم األورويب ملراجعة 
 احلساابت

 والتوجيه الفين واإلدارة االسرتاتيجية. مهام مراجعة احلساابت توّىل قيادة

اســــــتشــــــارية خاصــــــة يف احملكمة اجلنائية الدولية يف الهاي لتحديد نطاق  توىل مهام -
 أهداف احملكمة.مقابل املخاطر الرئيسية اليت تواجه حتقيق  القائمة تغطية الضما�ت

عـــة ملمثلي دوائر املراجعـــة الـــداخليـــة للحســـــــــــــــــاابت التـــابعـــة جمموعـــة عمـــل اتب سترأّ  -
 املؤســـــــــســـــــــات األمم املتحدة بشـــــــــأن اإلطار املتكامل للمســـــــــاءلة املالية، ووضـــــــــع إطارً 

لعمليات املراجعة املشـــــــــــــــرتكة بني دوائر املراجعة الداخلية للحســـــــــــــــاابت التابعة لألمم 
نهج موّحد املتحدة، كجزء من مهام جمموعة العمل، من أجل وضـــــــــــــــع األســـــــــــــــاس ل
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ســــــــــاابت يف الربامج احللعمليات املراجعة الداخلية للحســــــــــاابت هبدف تغطية مراجعة 
 اخلاصة بتوحيد األداء والربامج املشرتكة.

أكتوبر/تشـــــــرين األول  -2009
2010 

 مكتب األمم املتحدة خلدمات الرقابة الداخلية، جنيف

رئيس قســــم مراجعة احلســــاابت 
 جعةدائرة مرايف املقر الرئيســـي، 

مفوضــــــــية األمم  يف ســــــــاابتاحل
 املتحدة لشؤون الالجئني

تقييم خماطر مراجعة احلســــاابت عمليات خمتلفة لتنســــيق عملية وضــــع وحتديث قام ب -
  ســـــــــاابتاحلاخلاصـــــــــة ابملفوضـــــــــية، واســـــــــتعراض خطط العمل الســـــــــنوية لدائرة مراجعة 

 املفوضية. يف

مراجعة احلســــــاابت وغري ذلك ســــــتعراض خطط مراجعة احلســــــاابت، وتقارير قام اب -
ضـــــــمان امتثاهلا و  ،من الواثئق ذات الصـــــــلة، ورصـــــــد جودة عملية مراجعة احلســـــــاابت

 للمعايري املهنية وسياسات مكتب خدمات الرقابة الداخلية وإجراءاته.

يف وضـــــع منهجية وأدوات خاصـــــة مبكتب خدمات الرقابة الداخلية ملراجعة  ســـــاهم -
 مة.اإلدارة االسرتاتيجية واحلوك

ديسمرب/كانون األول  -2007
2008 

 مكتب األمم املتحدة خلدمات الرقابة الداخلية، جنيف

 ربامـــج، قســــــــــــــــــمالــــمســــــــــــــــــؤول 
 املمارسات املهنية

يف تطوير أدوات مراجعة احلســـــاابت، مبا يف ذلك أدوات تكنولوجيا مراجعة  ســـــاهم -
أســـاليبها املراجعة الداخلية للحســـاابت و  احلســـاابت، من أجل حتســـني جودة عمليات

 يف شعبة املراجعة الداخلية للحساابت التابعة ملكتب خدمات الرقابة الداخلية.

يف تطوير منهجية تقييم املخاطر اليت وضــــــــــــعتها شــــــــــــعبة املراجعة الداخلية  ســــــــــــاهم -
 تقييم املخاطر.املتصلة بلتزامات االللحساابت وتنسيق 

مان اجلودة يف وضـــع وتنفيذ بر�مج شـــعبة املراجعة الداخلية للحســـاابت لضـــ ســـاهم -
  .وحتسينها

 مكتب األمم املتحدة خلدمات الرقابة الداخلية، نيويورك 2007مايو/أ�ر  - 2005

املســـــؤولني عن الربامج،  )كبري(
ـــــــل األمني العـــــــام  ـــــــب وكي مكت
التــابع ملكتــب خــدمــات الرقــابــة 

 الداخلية

ابملراجعة الداخلية ســداء املشــورة إىل وكيل األمني العام بشــأن املســائل املتعلقة قام إب -
للحســــــــاابت، مبا يشــــــــمل تفســــــــري وتطبيق املعايري الدولية الحرتاف املراجعة الداخلية، 

مراجعة  واملســــــــائل الســــــــياســــــــاتية يف مكتب خدمات الرقابة الداخلية املتعلقة بعمليات
 التفتيش والتحقيق والتقييم.احلساابت و 

عب قام اب - التنفيذية ملكتب خدمات الرقابة ســــتعراض تقارير الرقابة اليت تقدمها الشــــُ
ســـــــــــواء، حدٍّ  الداخلية، تقارير اجلمعية العامة والتقارير املقدمة إىل مديري الربامج على

 لتقدمي اإلحاطات وإسداء املشورة إىل وكيل األمني العام.
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 األجهزة دىلاضـــــــــــــــطلع بدور جهة االتصـــــــــــــــال ملكتب خدمات الرقابة الداخلية  -
عة لألمم املتحدة، مثل اللجنة اخلامســة وجلنة الرب�مج والتنســيق، احلكومية الدولية التاب

  عن جملس مراجعي حساابت األمم املتحدة ووحدة التفتيش املشرتكة.فضًال 

أكتوبر/تشـــــــرين األول  -2003
2005 

 مكتب األمم املتحدة خلدمات الرقابة الداخلية، نيويورك

مســـــــؤول الربامج، مكتب وكيل 
ملكتـــــــب األمني العـــــــام التـــــــابع 

 خدمات الرقابة الداخلية

لتنســيق واملســامهة يف إعداد التقارير الســنوية والنصــف ســنوية ملكتب خدمات قام اب -
املقدمة إىل  والتقارير اخلاصـــة أبنشـــطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية الرقابة الداخلية
 .األمانة العامة

ملية االســــتعراض ضــــطلع بدور جهة االتصــــال جمللس مراجعي احلســــاابت خالل عا -
 اليت جيريها مكتب خدمات الرقابة الداخلية.

 مكتب األمم املتحدة خلدمات الرقابة الداخلية، إسالم آابد 2003سبتمرب/أيلول  -2002

مراجع حســــــــــــاابت مقيم، دائرة 
مفوضـــية  يف ســـاابتاحلمراجعة 

 األمم املتحدة لشؤون الالجئني

املســـــاعدة واملشـــــورة إىل إدارة مفوضـــــية األمم املتحدة لشـــــؤون الالجئني بشـــــأن  قّدم -
  الطوارئ اتعمليـ ارإطـ يف الـداخليـة الرقـابـة ا يف جمـالومســـــــــــــــؤوليـاهتـ لمخـاطرل هتـاإدار 
 .أفغانستان يف

مكتًبا من مكاتب  11يف  جرائهاإتوىل لتخطيط لعمليات مراجعة احلساابت و قام اب -
الالجئني يف أفغانســـــــــتان وأوزبكســـــــــتان وابكســـــــــتان  مفوضـــــــــية األمم املتحدة لشـــــــــؤون

 ا إىل وطنهم.ومجهورية إيران اإلسالمية، ومراجعة بر�مج إعادة الالجئني األفغان طوعً 

يــــــونــــــيــــــو/ حــــــزيــــــران  - 2000
2002 

 مكتب األمم املتحدة خلدمات الرقابة الداخلية، جنيف

 دائرة مراجعةمراجع حساابت، 
مفوضــــــــية األمم  يف ســــــــاابتاحل

 املتحدة لشؤون الالجئني

) علميات قطرية اتبعة ملفوضـــــــــــية األمم املتحدة 10عشـــــــــــر (راجعة خطيط ملقام ابلت -
إريرت� وألبانيا والبوســـــــــنة واهلرســـــــــك وتركيا واجلمهورية يف ( وتنفيذها لشـــــــــؤون الالجئني

العراق التشــــــــــــيكية ومجهورية إيران اإلســــــــــــالمية ومجهورية مصــــــــــــر العربية وســــــــــــلوفاكيا و 
 دارة املفوضية.إل) عمليات مراجعة حساابت 6وهنغار�)، وست (

 يف إعــداد تقريرين اثنني من تقــارير اجلمعيــة العــامــة عن عمليــات الطوارئ  ســــــــــــــــاهم -
يف ألبانيا وعمليات مجع األموال من القطاع اخلاص اليت قامت هبا مفوضـــــــــــــــية األمم 

 املتحدة لشؤون الالجئني.

 2000مايو/أ�ر  - 1999
 

 مدير مراجعة احلساابت

 

(منتدب من شــــــــركة  ، ســــــــان فرانســــــــيســــــــكوDeloitte and Touche LLPشــــــــركة 
Deloitte and Touche SA (لكسمربغ 

مراجعة احلســـــــــــاابت، واســـــــــــتعراض عمليات  فريقيف عضـــــــــــاء األ وىل قيادة وتوجيهت -
وتطبيق مبادئ احملاســــــــــــبة  مراقبة جودهتامراجعة احلســــــــــــاابت اليت مت تنفيذها من أجل 
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 1999سبتمرب/ أيلول  -1997

 كبري مراجعي احلساابت

 
 

 1997أغسطس/آب  -1995

يف الوال�ت املتحدة تطبيًقا ســـــــــــــــليًما، وضـــــــــــــــمان تنفيذ مجيع عمليات عموًما املقبولة 
 مراجعة احلساابت يف حدود امليزانية املعتمدة.

دارة اخلزانة يف مصـــــــــرف حلســـــــــاابت املالية إلامراجعة عمليات  جراءإقام بتخطيط و  -
، وصـــــــــــــــندوق لرؤوس أموال اجملازفة، وشـــــــــــــــركة ةلياحملســـــــــــــــندات للجتاري، ووســـــــــــــــيط 

للتكنولوجيات املتطورة، وشركة للتكنولوجيا البيولوجية، وشركة لبيع املعدات الكهرابئية 
 ابجلملة.

 ، لكسمربغDeloitte and Touche SAشركة 

شركات متعددة اجلنسيات حلساابت املالية لاعمليات مراجعة  جراءإقام بتخطيط و  -
تعمل يف جمال التنقيب واملوارد الطبيعية، وإدارات اخلزانة والعمليات املصــــــرفية اخلاصــــــة 

 يف مصرفني جتاريني اثنني، وشعبة إدارة النقد يف مصرف عاملي لالستثمارات.

 مربغ، لكسDeloitte and Touche SAشركة 

 مراجع حساابت مبتدئ
 

شركات متعددة اجلنسيات املالية لحلساابت اعمليات مراجعة  جراءإو تخطيط قام ب -
اخلاصـــــــــــــــة الصـــــــــــــــغرية  من املصـــــــــــــــارفتعمل يف جمال التنقيب واملوارد الطبيعية، وعدد 

 إعادة التأمني.إحدى شركات واملتوسطة احلجم، و 

من أجل  ةلالعميحدى الشركات إلالداخلية حلساابت افريق مراجعة  مساعدةتوىل  -
 استعراض مهام خزانة هذه الشركة.

 


