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 يمكن توجيه االستفسارات بشأن محتوى هذه الوثيقة إلى:
 John Fitzsimonالسيد 
  مكتب المفتش العام، المفتش العام
  +3906 570 54884 :الهاتف

 
 موجز تنفيذي

 المؤتمر في    اي اعتمده تال)  2011-2009(خطة العمل الفورية لتجديد المنظمة       تنص   �
لجنة المراجعة سيعّينها المدير         "، على أن الخامسة والثالثين)االستثنائية  (دورته
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العام وستكون مؤلفة من أعضاء جميعهم من الخارج ويوافق عليهم المجلس بناء                   
هذا  برز  وي.  )92-2خطة العمل الفورية        (ة المالية على توصية المدير العام ولجن       

لجنة    "  المعنونة  12/2008على نشرة المدير العام رقم          أدخل   في تعديل      اإلجراء
".منظمة بالالمراجعة  

 

، قدم   2010  شباط/في فبراير   أعضاء لجنة المراجعة  والية أحد   النتهاء فترة   تحسبا  و 
 قائمة    2009  آانون األول /م في ديسمبر   لمدير العا إلى ا )  المفتش العام (أمين اللجنة    

وهو ما أدى إلى       ،  فيهالنظر  بأسماء موظفين فنيين على درجة آبيرة من الكفاءة ل            
.تعيين عضو جديد في اللجنةبشأن توصية رفع   

 

 التوجيهات الملتمسة من لجنة المالية

   وأن ترفع توصية إلى المجلس        ، هذه الوثيقة   أن تنظر في    لجنة المالية      يطلب من  
  .المراجعة  في لجنةبشأن تعيين عضو جديد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نة -1 ل لج راجعةتعم ام   الم تش الع تب المف ام ومك ر الع شاري للمدي ريق است ى .  آف دف إل وته

ى  نظمة عل ساعدة الم بول الم يق بق يش والتحق ية والتفت راجعة الداخل يمة وظائف الم ية وق ى أهم عل
نظمة    ر العام بضمانا      نطاق الم زويد المدي  ضطلعوست. ت بأن هذه الوظائف تعمل بفعالية وآفاءة      ، وت
  :اللجنة بما يلي

 
راجعة الداخلية واستراتيجياتها              • ية خدمات الم ة وفعال ر مدى مالءم  وأولوياتها وخطط   ،تقدي

 ؛عملها واقتراح مجاالت المراجعة الممكنة لمواجهة المخاطر المحدقة بالمنظمة
 ؛ تالمفتش العام التي اعتمد التقدم في تنفيذ خطط عمل مكتب  استعراض •
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 بتقارير المراجع الخارجي ورصد متابعة التوصيات الصادرة عنه في الوقت           اإلحاطة علما  •
 .المناسب

 
ويتم اختيار األعضاء      .تتألف اللجنة من خمسة أعضاء خارجيين ومن أمين بحكم منصبه               -2

وتختار اللجنة  .   التحقيق أو/على أساس مؤهالتهم آمهنيين رفيعي المستوى في مجال المراجعة و              
يعمل األعضاء لفترة سنتين قابلة للتجديد لمدة سنة واحدة أو أآثر وفقًا لما يرتأيه المدير                   و.  رئيسها
  .جنةللإلى االمفتش العام خدمات األمانة قدم وي  .العام

 

ته  التي اعتمدها المؤتمر في دور       )2011-2009(خطة العمل الفورية لتجديد المنظمة        ووفقا ل  -3
سيعّينها المدير العام وستكون مؤلفة من             لجنة المراجعة      "فإنالخامسة والثالثين،     )  االستثنائية(

   "أعضاء جميعهم من الخارج ويوافق عليهم المجلس بناء على توصية المدير العام ولجنة المالية                  
/12 العام رقم    على نشرة المدير  أدخل   في تعديل    اإلجراءهذا  برز  وي).  92-2خطة العمل  الفور ية      (

 ".لمنظمةبا المراجعة لجنة"  المعنونة 2008
 
، مدير مكتب خدمات الرقابة          Kenneth Langfordالسيد   أعلن   ،   2010  شباط/فبرايروفي    -4

2010 شباط   / في فبراير  واليتهالداخلية لمنظمة الصحة العالمية، استقالته من اللجنة عند انتهاء فترة           
بأسماء موظفين فنيين على درجة آبيرة من        قائمة  المدير العام   إلى  نة  تحسبا لهذا، قدم أمين اللج     و.  

. أعضاء اللجنة أحد    وايكونكي  لالالزمة  المؤهالت  يتمتعون ب التحقيق  و  المراجعةالكفاءة في مجالي    
 في االعتبار الحاجة إلى        األمين بناء على توجيهات المدير العام، أخذ        وتجميع هذه القائمة،     ولدى  
 .اللجنة من حيث المساواة بين الجنسين والتمثيل الجغرافيأعضاء تنويع 

 
المدير العام  يوصي  من المفتش العام،      مشورة  لعملية المذآورة آنفا، وبناء على          لنتيجة  و -5

ابتداء لمدة عامين   بالمنظمة  بوصفها عضوا في لجنة المراجعة           Fatoumata Ndiayeبتعيين السيدة   
 .2010 آذار/ مارس1من 

وهي تتمتع  .  مم المتحدة شعبة المراجعة الداخلية للحسابات في األ       ب  ةمدير   Ndiayeدة  السيو -6
رائدة شرآة   لدى    بعد أن عملت          ،المراجعةمجال    من الخبرة المهنية في            بأربع وعشرين سنة    

مم األوتولت في    ،   اإلدارية خدمات االستشارية مبتدئة إلى رئيسة لل       ةلخدمات المالية من مراجع     ل
 ة حسابات عمسؤولية متزايدة من مراجِ    تنطوي على     مناصب    1995نيويورك من عام     المتحدة في    

 حائزة على      Ndiayeالسيدة  و.  لحساباتا  ةحاليا منصب مدير   تشغل  لحسابات، و ا مدير    ةائبإلى ن 

 المنظمات العامة والخاصة،        مراقبةدبلوم الدراسات العليا المتخصصة لمراجعة الحسابات و                  
لسيرة لموجز   ويرد طيه     .  وتتحدث بطالقة الفرنسية واالنكليزية      .  ،عمالوماجستير في إدارة األ      

 .ليهإلرجوع يمكن ا   Ndiayeللسيدة الذاتية 
 
ضو آع     Ndiayeعين المدير العام السيدة      أن ي لجنة المالية أن توصي المجلس ب       ويطلب من    -7

 . بالمنظمةفي لجنة المراجعة
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 السيرة الذاتية
 Fatoumata Ndiaye  ةالسيد

 ةمدير
 المراجعة الداخلية شعبة

 مكتب خدمات الرقابة الداخلية
 األمانة العامة لألمم المتحدة

 .الواليات المتحدة األمريكية. نيويورك

 )1 (917 415 0189: المحمول / )1 (212 963 5648: الهاتف
 ndiaye@un.org :البريد اإللكتروني

 مراجعة الحسابات وإدارتها

. معرفة واسعة وخلفية إدارية في إطار نشاط المراجعة الداخلية في منظومة األمم المتحدة                  الديه  الحسابات  مراجعة  ةؤولمس
مراجعة الداخلية من التألف شعبة وت. مكتب خدمات الرقابة الداخليةلدى مراجعة الداخلية الشعبة  فيأربعة عشر عاما    قضت  
. والعديد من بعثات حفظ السالم      ،ونيروبي  ،وجنيف  ،نيويوركوهي توجد في    )  نفنييال  فئةمعظمهم من   ( موظف   200حوالي  

. إلى اللجنة االستشارية المستقلة للمراجعة      من الناحية الفنية  شعبة تقارير   ترفع ال آجزء من مكتب خدمات الرقابة الداخلية،        و
إلى مفوضية  بة أيضا خدمات المراجعة الداخلية         ، تقدم الشع   التابعة لها   المكاتبوباإلضافة إلى إدارة أمانة األمم المتحدة           و

 .لموظفي األمم المتحدة المشترك للمعاشات التقاعديةوالصندوق لشؤون الالجئين  ةاألمم المتحدة السامي

 التطور  المهني

1985 ومراقبة المنظمات  لحساباتا مراجعة في دبلوم الدراسات العليا المتخصصة  شهادة
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 العامة والخاصة

 

1984  دة الماجستير في إدارة األعمالشها
 

 شهادة

1980  )رياضيات(شهادة بكالوريوس في العلوم 
 

 شهادة

 عضو معهد مراجعي الحسابات الداخليين 

إدارة و  نوعية؛استعراض ضمان ال  :  معهد مراجعي الحسابات الداخليين   منظمة من قبل    مختلفة  تدريبية  دورات  المشارآة في   
 .وغير ذلك ؛مخاطر االحتيالووالتخطيط االستراتيجي؛  ؛وظيفة المراجعة الداخلية

 ؛مهارات االتصال و  ؛وإدارة األداء   ؛واإلدارة االستراتيجية   ؛إدارة األفراد :  على القيادة   ةمتنوعتدريبية  دورات  المشارآة في   
  .وغير ذلك

 & Coopers  مؤسسة  ة من قبل  وتنمية قدرات المديرين، منظم   الحسابات  مراجعة  تدريبية مختلفة على    ت  ادورالمشارآة في   

Lybrand. 
 .الفرنسية واالنكليزية: اللغات

 

لخبرة المهنية واإلنجازات الهامةا  

 -  2009آانون األول     / ديسمبر  - آانون الثاني  /يناير،   ، شعبة المراجعة الداخلية للحسابات         بالنيابة  مديرالعمال   أ ب  ةقائم
 .حتى وقتنا الحالي – 2010 نون الثانيآا/ يناير،، شعبة المراجعة الداخلية للحساباتةمدير

المراجعة استفاء معايير      وضمان     شأنتوقعات العمالء وأصحاب ال      ل   لالستجابة  إدارة شعبة المراجعة الداخلية للحسابات        
التفاعل الفعال مع الهيئات التشريعية واالستشارية وهيئات الرقابة وخدمات           آفالة  على وجه الخصوص،    و.  الداخلية المهنية 

بشكل  تقوم   خطة عمل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات     :  نجازاتاإل.  في منظومة األمم المتحدة   األخرى  راجعة الداخلية   الم
تحديد على  بشكل منهجي   المنظمة من خالل العمل     مراجعة في إدارة مخاطر     وتساهم عمليات ال  آامل على أساس المخاطر؛     

توصيات على المستوى اإلداري لل     تنفيذ  القبول و ستوى ال خاطر؛ ارتفاع م   المخاطر الكامنة وتقديم توصيات إلدارة تلك الم          
 . ومسجلة على العمومآافيةالشعبة وارد م؛  الصادرة عن الشعبةالمراجعةالمتعلقة ب

 2009آانون الثاني / يناير– 2006آب /، أغسطسشعبة المراجعة الداخلية للحسابات رة، نائب المدي

نيويورك ونيروبي، وقسم تكنولوجيا المعلومات        في    التابعة للشعبة اجعة الحسابات    اإلشراف على خطة عمل خدمات مر         
 توجيهية   خطوطفي وضع     والمشارآة بشكل آبير       .  التابعة للشعبة  دارية   اإلوحدة   الاإلشراف على عمل       و.  واالتصاالت

 على الحفاظ على المعايير       لعمالء واإلشراف ل خدمة لمراجعة الحسابات       واستحداث.  الموارد داخل الشعبة   رصد   و يةتشغيل
 مستند إلى      تخطيط مراجعة الحسابات      وضع:  اإلنجازاتوتشمل   .  نوعيةالمهنية لمراجعة الحسابات من خالل ضمان ال             

 مراجعة تكنولوجيا      وتطوير قسم    ، وتحسين تقارير مراجعة الحسابات، وإنشاء            يه وإضفاء الطابع الرسمي عل         المخاطر
لزيادة سرعة االستجابة للعمالء، وزيادة الشفافية         )CMP   (طريقة المسار الحرج  باجعة  مرالقسم  والمعلومات واالتصاالت   

 .في العمليات اإلدارية، بما في ذلك التعيين والترقية واإلدارة المالية

آب / أغسطس   -    1995  آانون األول / ديسمبر ،  شعبة المراجعة الداخلية للحسابات   ،   قسم ةرئيسة حسابات إلى    عمن مراجِ 
2006 
 مهام مراجعة الحسابات تغطي     ةتخطيط وتنفيذ وإدار  تولت  .  ة على مراجعة الحسابات   مشرفإلى    ة حسابات مبتدئ  مراِجعةمن  

دارة المرآزية في نيويورك والعديد من          مجموعة واسعة من عمالء شعبة المراجعة الداخلية للحسابات، بما في ذلك اإل                      
ية في أوروبا وأفريقيا وغرب آسيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الوسطى             بعثات حفظ السالم، واللجان االقتصادية اإلقليم      

ترفع إلى   عن عدة تقارير رفيعة المستوى          ة مسؤول تآانو.  مراجعة حسابات المشتريات   في    ةأخصائيو.  والبحر الكاريبي 
 .لجمعية العامةا

  مراجعة الحسابات  ةمديرمن مراِجعة حسابات مبتدئة إلى 

 ةيداراإلالستشارية  الخدمات اةمدير
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 1994 تموز/ يوليو - 1985 تموز/ ، السنغال، يوليوCoopers & Lybrandمؤسسة 
عددا من قادت . ها على تحديد احتياجات العمالء وتلبياعلى قدرتهوبرهنت .  اإلداريةالخدمات االستشاريةطورت 

وتولت دور . عام في السنغال وموريتانيا ومالي القطاع التمنظمااالستعراضات التي مولها البنك الدولي في سياق إصالح 
 .السنغالفي وتخطيط العمل السنوي / Coopers & Lybrandجهة االتصال لمؤسسة 

 .السنغال: الجنسية. 1958 نيسان/أبريل: تاريخ الميالد: شخصيةبيانات 


