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ويرجى من السادة . املناخ من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org : على العنوان التالي
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 جلنة املالية

 بعد املائة واألربعون ةبعالساالدورة 

 2102تشرين الثاني /نوفمرب 9-5روما، 

 اختيار وتعيني املراجع اخلارجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ميكن توجيه أّي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل

  Aiman Hija السيد

 مدير شعبة الشؤون املالية وأمني اخلزانة

Tel: +3906 57054676 

 

 

 



FC147/INF/4  2 

  موجز

 

 املقرتحة  على الرتتيبات 2102أيار /أكدت جلنة املالية يف دورتها الثالثة واألربعني بعد املائة املنعقدة يف مايو

 .، وطلبت من األمانة البدء بعملية االختيار2109 - 2102اخلارجي للفرتة  الختيار وتعيني املراجع

 
 اليت ُنظمت حتى اآلن كجزء من عملية االختيار وجدول األنشطة ًا موجزًا عن األنشطة يثدتقدم هذه الوثيقة حت

 .اليت ينبغي أن ُتنظم يف املستقبل

 

 

 

 لتوجيهات املطلوبة من جلنة املاليةا

 
 علمًا باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة أخذاللجنة مدعوة إىل أن ت إن. 
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 علةى الرتتيبةات   2102أيةار  /أّكدت جلنة املالية خالل دورتها الثالثةة واألربعةني بعةد املائةة املنعقةدة يف مةايو      - 0

مليةة االختيةار عةع دعةوة     ، وطلبت من األمانة البدء بع2109-2102اخلارجي للفرتة  املقرتحة الختيار وتعيني املراجع

 .ية والزراعة إىل التقدم مبقرتحاتهمالعامني املؤهلني من بني أعضاء منظمة األغذ املراجعني

 
اجلدول أدناه حالة كّل من مراحل عملية االختيار قياسًا باإلطار الزمين التقةري  الةذي قدمتةه جلنةة      وُيلخص- 2

عندما مت إعداد هذه  2102آب /بنهاية شهر أغسطس ويعكس مؤشر احلالة. بعد املائة املالية يف دورتها الثالثة واألربعني

 .الوثيقة

 

 احلالة  اإلجراء ةتذ املةهة اجل اإلطار الزمين  احلدث البارز

 اسُتكمل  األمانة 2102آب /أغسطس الدعوة لتقديم مقرتحات

 مستمر  األمانة  2102أيلول /سبتمع تلقي املقرتحات 

 طط لهخُم األمانة 2102تشرين األول /توبركأ  إعداد حتليالت مقارنة

 جمموعةةةة العمةةةل التابعةةةة 2102تشرين الثاني /نوفمع استعراض العروض وإعداد قائمة خمتصرة

  للجنة املالية

 له ططخُم

 له ططخُم جلنة املالية 2102آذار /مارس عرض شفهي، وتقييم، وتوصية

 له ططخُم اجمللس 2102نيسان /أبريل التعيني من قبل اجمللس

 

أرسلت املنظمة، مبوجب العملية املتفق عليها، دعوات، مبا يف ذلك معلومات ذات صةلة، إىل ييةع األعضةاء    - 2

وقةد ُطلةب مةن    . طالبة منهم أن يقدموا مقرتحةاتهم لتةوفري خةدمات املراجعةة اخلارجيةة      2102آب /من أغسطس ابتداء

 .2102أيلول /سبتمع 21األعضاء أن يتقدموا مبقرتحاتهم يف موعد أقصاه 

 
، ستعد األمانة حتاليل مقارنة للعروض اليت تلقتها باالستناد إىل معةايري التقيةيم   2102تشرين األول /يف أكتوبر- 2

 .املتفق عليها لرتفعها إىل جلنة املالية

 
ستقوم جمموعة عمل تضم األمانة وجمموعة متثيلية إقليمية مؤلفةة مةن أعضةاء     2102تشرين الثاني /ويف نوفمع- 5

وسةتددد جمموعةة العمةل عةدد املقرتحةات الةيت ينبغةي إدراجهةا يف         . ة بأعداد قائمة خمتصرة ألفضل املقرتحاتاللجن

القائمة املختصرة، وسُيدعى مقدمو العروض إىل تقديم عرض شةفهي أمةام جلنةة املاليةة خةالل الةدورة الةيت سةتعقدها يف         

صلت عليهةا بشةأن املقرتحةات املدرجةة علةى القائمةة       وآخذة بعني االعتبار ييع املعلومات اليت ح. 2102آذار /مارس

 .املختصرة، سرتفع جلنة املالية تقريرها وتوصيتها إىل اجمللس

 
 .وباالستناد إىل تقييم جلنة املالية وتوصيتها، سيتخذ اجمللس قراَره ويقّر تعيني مراجع احلسابات اخلارجي- 6


