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 موجز
 

 رجاا  وامارأتنيمي ميِّاانلون أرباع      حاليًا من ثالثة( املنظمة)تألف جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة ت

النطاا  يف ااا  املراجعاة وااا      واساعة  املساتو   وجتتمع لديهم معًا خربة دولية رفيعة  .مناطق جغرافية

 .التحقيق

  عدّلاة  املاالختصاصاات  العضاويةمي فاإن   ماّدة فارتة   دد جلنة املراجعة احلالياة ال  ا  اختصاصات يف حني أن

 هاا نظر فيهاا مارة أخار  يف دورت   مي والا  ساي   السابعة واألربعني بعد املائةاملقدمة إىل جلنة املالية يف دورتها 

فرتة أولية مادتها ثاال    لتصبح التعيني  مددقرتح إعادة النظر يف تو ا دد مددمي املائةالِّامنة واألربعني بعد 

 .كحدٍّ أقصى سنوات قابلة للتجديد إىل ست سنوات

   ّّاوا    مي1023منتصف العام حبلو ويف  .تهم اجلارياة فارتات عضاوي  سيكون ثالثة من األعضاء احلاليني قاد أ

اخلدماة يف  أناه سايعتز     Stephen Zimmermannميريماان  أّكد العضاو السايد ساتيفن     تمي االإحد  احل

 .ع عندما مددت عضويته آخر مرةمي كما ت وقِّتهعضوي فرتةاللجنة عند انتهاء 

 الارئي  احلااليمي فقاد أكادا أنهماا      وأحادهما  تهم احلاليةمي فرتة عضوين ستنتهي الذلأما العضوان اآلخران ا

 .لجنةالستمرارية يف االأخر  لضمان  مّدةن للخدمة يمستعدسيكونان 

 تولات منصاب مادير املراجعاة      هاا لتجناب العضاوية املشارتكة يف جلاان املراجعاةمي نلا  أن       ةعضو تاستقال

  .لليونيسيفعضو يف جلنة املراجعة املفتش العام للمنظمة و. الداخلية والتحقيق يف اليونيسيف

    ( االساتِّنائّية )الا  اعتمادها املا ّر يف دورتاه      مي(1022-1002)وفقًا خلطة العمل الفورّية لتجدياد املنظماة

يعّينها املادير العاام وتكاون م ّلفاة مان أعضااء مايعهم مان          -(أ) جلنة املراجعة"اخلامسة والِّالثنيمي فإن 

  (.21-1خطة العمل الفورّية ) "اخلارج ويوافق عليهم اجملل  بناء على توصية املدير العام وجلنة املالّية

 ضرورة إقاماة التاوا ن باني االساتمرار     اة مراعومع من املفتش العاممي املدير العام رة ال  تّلقاها بناًء على املشو

أخاذًا باالعتباار   ا يتوفرر لد  أعضائها معاًا مان خاربة مهنياةمي و    مل والتبدُّ  يف عضوية جلنة املراجعةمي وإغناًء

 :مبا يلييوصي املدير العام  مييف عضوية اللجنةاجلنساني و اجلغرايف التوا ن الال م
 

  أندرياسان تعيني السايد كاالو     فرتةّديد Claus Andreasen       والسايد عادنان خاان سانة أخار مي

 .قد خدما يف اللجنة ست سنواتتها يكونان بنهايف

  تعيني السيدة ليسيدي ليسيتيديLesedi Lesetedi  ياد  مي قابلاة للتجد تفرتة أولية مدتها ثال  سانوا

 .ست سنوات كحد أقصىضوية يف اموعها تبلغ فرتة العل

  تعيني السيد خوان مانويل بورتا  مارتينيهJuan Manuel Portal Martinez    فرتة أولية مدتها ثاال

 .ست سنوات كحد أقصىالكلية سنواتمي قابلة للتجديد لتبلغ فرتة عضويته 
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 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 

 جلنة عضوية وّديدات بشأن تعيينات توصية اجملل  إىل تقدنم وأن الوثيقة هذه يف تنظر أن املالية جلنة من يرجى 

 .العام املدير بها أوصى كما املراجعة

 

 املشورة مسودة

 

 أندرياسرت  السرتيدان الرتسوس    عضرتوية  فرتةة  متدَّد بأن العام املدير فيها أوصى اليت الوثيقة يف املالية جلنة نظرت 

Claus Andreasen وأن يعني  ، فيكونان بنهايتها قد خدما يف اللجنة ست سنوات،أخرى وعدنان خان سنة

 وخرترتوان مانويرترتر بورترترتاي مارتينيرترت   Lesedi Lesetediاملرترتدير العرترتام الرترتسل مرترت  السرترتيدة ليسرترتيد  ليسرترتيتيد    

Juan Manuel Portal Martinez  فةة أولية مدتها ثسث سنوات، قابلة للتجديد لتبلغ فةة عضرتويت  يف 

 مرت   اعتبرتارال  التنفيرتذ  موضرتع  والتعيينرتات  هذه التمديدات العام املدير ويضع. جمموعها ست سنوات الحد أقصى

 .هلا اجمللس اعتماد تاريخ

 إلقرارها اجمللس على هاعرض على ووافقت العام املدير توصية املالية جلنة أّيدت. 
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 املقدمة

 

أن هذه توكيد مفاده وتزود املدير العام ب. العام ومكتب املفتش العامتعمل جلنة املراجعة كفريق استشاري للمدير -  2

 الرقاباة وظاائف  الا  توفرهاا    ةتغطيا سيا  الو املنظمةال  تتعرض هلا املخاطر مي يف سيا  الوظائف تعمل بفعالية وكفاءة

 املالياةمي  جلناة  لاى املراجعاة أيضاًا ع   للجناة  السانوي  التقريار عرض وي (. اخلارجية واملراجعة التقييم)ملنظمة يف ااألخر  

 دورتهاا  يف املالياة  جلنةإىل لجنة املراجعة لاملعّدلة  االختصاصات قدمتقد و. العام املديرعليه من  تعليقاتمبصاحبة أية 

 .الِّامنة واألربعني بعد املائة ادورته يف أخر  مرةفيها  النظر وسيتم ميالسابعة واألربعني بعد املائة

 

ختاار  وي  .هاا أمين بادور  نصاب املحبكام  املفاتش العاام   يقاوم  من مخسة أعضاء خارجيني واملراجعة تألف جلنة ت-  1

 يفأكاّدت جلناة املالياة    قاد  و .أو التحقياق /يف ااا  املراجعاة و  رفيعي املستو  األعضاء على أسا  م هالتهم كمهنيني 

 .هلا ًارئيس اللجنة وتنتخب. املعايري هذه السابعة واألربعني بعد املائة دورتها

 

 من الوثيقة 221الفقرة )العضوية فيها لفرتة  اختصاصات جلنة املراجعة ال تقضي حاليًا حبدٍّ أنمن  الرغم على-  3

JIU/REP/2010/5) نظماات  بالنسابة مل العضوية يبلاغ سات سانوات    لفرتة  دٍّحبوحدة التفتيش املشرتكة توصي مي إال أن

عضاوية  فارتات  خيص جلان املراجعة ضمن منظوماة األمام املتحادة وخارجهاا إىل أن      فيما وتشري املمارسة .األمم املتحدة

مي تهينئ توا ناًا معقاواًل باني التباّد      عضويةفرتات المي مشفوعة بتدّرج مناسب ملواعيد انتهاء سنوات أربع إىل ستمّدتها 

 .وتوفُّر املعرفة امل سسية ضمن اللجنة

 

 إىل املقدماة  املعدّلاة  االختصاصات فإن العضويةمي مّدة فرتة احلالية املراجعة جلنة اختصاصات  دد ال حني يف-  4

 بعاد  واألربعاني  الِّامناة  دورتهاا  يف أخار   مارة  فيهاا  سينظر وال  املائةمي بعد واألربعني السابعة دورتها يف املالية جلنة

 سات  إىل للتجدياد  قابلاة  سانوات  ثال  مدتها أولية فرتة لتصبح التعيني مدد يف النظر إعادة قرتحتو. مددا دحّدت  املائةمي

 .أقصى كحدٍّ سنوات

 

( االساتِّنائّية ) دورتاه  يف املا ّر  اعتمادها  الا   مي(1022-1002) املنظماة  لتجدياد  الفورّياة  العمل خلطة وفقًا-  1

 ويوافاق  اخلاارج  مان  مايعهم  أعضااء  من م ّلفة وتكون العام املدير يعّينها -(أ) املراجعة جلنة" فإن والِّالثنيمي اخلامسة

  (.21-1 الفورّية العمل خطة" )املالّية وجلنة العام املدير توصية على بناء اجملل  عليهم
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 اللجنة يف نواحلالي األعضاء

 

 : اجلاريةعضويتهم  فرتاتو احلاليون يف اللجنة األعضاءفيما يلي -  6
 

 املتحادة  األمام  وكالاة )األونروا  يف ةالداخلي الرقابة خدمات شعبة مدير مي(الدامنرك) أندرياسن كالو  السيد 

فارتة   وتنقضاي  1002 شابا  /فرباير منذ وهو عضو (.األدنى الشر  يف الفلسطينيني الالجئني وتشغيل لغو 

 ؛1023أيار / يف مايو عضويته اجلارية

 ومادير  العاام  واملفاتش ) النكاا  سري يف العاملي األغذية لربنامج الُقطري املدير مي(باكستان) خان عدنان السيد 

فارتة عضاويته    وتنقضاي  .1002 شابا  /فربايار  مناذ  عضو وهو (.العاملي برنامج األغذية يف السابق اإلشراف

 ؛1023 أيار/مايو يف اجلارية

 اإلشاراف  خلدمات املتحدة األمم مكتب يف الداخلية املراجعة شعبة مدير مي(السنغا ) اْنداياتا طوماف لسيدةا 

 يف وهاي عضاو   .مدير املراجعة الداخلياة والتحقياق يف اليونيسايف    كانون الِّاني/ومنذ ينايرمي سابقًا الداخلي

مي لكنهاا  1024 حزياران /يونيواجلارية يف فرتة عضويتها وتنقضي  .1020 حزيران/يونيو منذ املراجعة جلنة

استقالت من اللجنةمي لتجنب العضوية املشرتكة يف جلان املراجعةمي نل  أن املفتش العاام للمنظماة عضاو يف    

  .جلنة املراجعة لليونسيف

 الادولي  البنا   رئاي   نائاب  مكتب يف العمليات مدير مي(األمريكية املتحدة الواليات)  ميرمان اْستيفن السيد 

 فارتة عضاويته   وتنقضاي  .1002 نيساان /أبريال  مناذ  املراجعاة  جلنة يف وهو عضو .امل سسية النزاهة لش ون

ته اجلارياة قاد خادم يف اللجناة سات      عضاوي فارتة  ويكاون عناد انتهااء     .1023 حزيران/ يونيو يفاجلارية 

 .هذه الفرتةنه سيعتز  اخلدمة يف اللجنة عند انتهاء فإ ميآخر مرة عندما مددت عضويته أشاروكما سنواتمي 

 ِدّيري كاروالين السيدة Carolyn Dittmeier (إيطاليا)  الربياد   هليئةمدير املراجعة الداخلية تشغل منصب

 حزياران /يونيوارية يف اجل تهاعضوي فرتةوتنتهي . 1021 حزيران/يونيو منذوهي عضو يف اللجنة  .اإليطالية

 .للتجديد وهي قابلة مي1024

 
 لضامان  أخار   سانة يف اللجناة   لخدماة علاى اساتعداد ل   وخاان  أندرياسان  انالسايد مان أن   اللجناة تأكد أمني -  2

 .1024 عام حزيران/يونيو يف سنوات ستلجنة لعضوية كالهما يف افرتة وستبلغ . االستمرارية

 

 بشأن التمديدات والتعيينات إجراءات

 

مشاورة بشاأن    املادير العاام  إىل  قدَّم أمني جلنة املراجعة جلنة املراجعةمي يف احلاليني األعضاءمشاورات مع  بعد-  2

 ناتياة ملرشاحني   ًاساري مي كماا قادَّم   االساتمرارية تعزياز  فرتات العضاوية بغياة   كاٍف للضمان تدرُّج  ةعضويالات فرت ّديد

ضارورة  القائماة  وضاع  قاد أخاذ األماني باعتبااره عناد      و .يف اللجناة شغل املقاعد الشاغرة راغبني يف  عاليًا تأهياًل م هلني

 .ءعضااجلماعية لألنطا  اخلربة املهنية توسيع و اجلغرايف التمِّيلوتوسيع احلفاظ على التوا ن اجلنساني 
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 : مبا يلي يوصي املدير العامبناء على املشورة ال  تلّقاها من املفتش العاممي و أعالهمي املذكورة عمليةلل نتيجة-  2

 

 أندرياسن كالو  السيد تعيني ّديد Claus Andreasen جعل فرتة يسما ) أخر  سنة خان عدنان والسيد

 (.سنوات ستة كل منهما عضوي

   تعيني السيدة ليسيدي ليسايتيديLesedi Lesetedi ( بوتساوانا ) قابلاة  سانوات  ثاال   مادتها  أولياة  فارتة 

 للعلاوم  الدولياة  جامعة بوتسوانايف  ةالداخليراجعة امل مدير منصب حاليًا ليسيتيدي السيدةتشغل و. للتجديد

 وظاائف  يف سانوات  عشار  مان  ألكِّار ياة  قياد مناصاب  شاغلت  احلاليمي منصبهاتوليها  قبلو. والتكنولوجيا

 ال ااد اجمللا  الرياساي ل   رئاي   وهاي . بوتسواناخمتلفة يف  حكوميةوأجهزة  و اراتيف  داخلية مراجعة

ديري جمللا  العااملي ملا   يف ا املهاام غري حمادد   مديرو ؛1023-1022للفرتة  الداخلينيللمراجعني  األفريقي

 نصاب ملورّشاحت  مي 1023-1022مي للفارتة  وهو اهليئة املهنية العاملية املعروفة ميمعهد املراجعني الداخليني

 .1021-1024لفرتة ل اللجنة هذه أمني

 مانويل بورتا  مارتينيز السيد خوان تعيني Juan Manuel Portal Martinez ( املكسي )مادتها  أولية لفرتة 

 أكِّار ّتد إىل  ةيمهنخربة  ولديهاال اد  يف نياملراجعكبري بورتا  هو  السيدو .للتجديد قابلة سنوات ثال 

مراجاع   منصاب  شاغل  مياحلالي منصبه يشغل أن وقبل. واملراقبة الرقابةاملراجعة و ااالت يف عامًا 40 من

شاغل مناصاب علياا للمراجعاة      مينلا   قبال و .اال ااد  األعلاى يف  املراجاع  مكتبيف خاص لالمتِّا  املالي 

مراجعاة  لل الدولياة  املهنياة  لهيئاة ل الرئاساية كان عضوًا يف األجهازة  كما  مياملكسيكي العام يف القطاعوالتقييم 

كاادمو    برادفاورد  جاائزة  علاى  حصال  مي1020 عاام  يفو. معهد مراجعي احلسابات الاداخليني و ةالداخلي

 مهناة  علاى فارقاًا  الاذين أحادثوا أثارًا     ألفاراد ل املعهدمينحها  ال  الشرفمراتب  أعلى منالتذكارية وهي 

 .الداخلية املراجعة

 

 أمريكاا مان   املنظماة  يف املراجعاة  جلناة  يف عضاو  أو بورتاا    السايد سايكون   العضاويةمي  على املوافقة ّت إنا-  20

 .الكارييب البحر ومنطقة الالتينية

 

 .بورتا  والسيدليسيتيدي لكل من السيدة  الذاتية لسريةل موجزمرفق -  22
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 موجزة ذاتية سرية

 

 Lesedi Lesetedi ليسيد  ليستيد  السيدة

 

 للعلاوم  الدولياة  يف جامعاة بوتساوانا   املراجعاة الداخلياة   مادير  منصاب  ليسيتيدي شغل السيدةت مي1002 أيار/  مايو منذ

 داخلياة  مراجعاة  وظاائف  يف سانوات  عشر من قيادية ألكِّر مناصب شغلت احلاليمي توليها منصبها وقبل. والتكنولوجيا

 كانت املراجع الداخلي الرئيسي خلدماة ضارائب   مي1002-1001من ف. خمتلفة يف بوتسوانا وأجهزة حكومية يف و ارات

الاوط  يف بوتساوانامي    اإلنتاجيةاملراجعة الداخلية ملركز  كانت رئي  مي1001-1003من و الدخل املوحدة يف بوتسوانا؛

 األفريقاي  وهاي رئاي  اجمللا  الرياساي لال ااد     . كانت املراجع الداخلي لو ارة رئاي  الدولاة   مي1003-1002ومن 

معهاد املاراجعني   ديري جمللا  العااملي ملا   يف ا غاري حمادد املهاام    ومادير ؛ 1023-1022للفارتة  للمراجعني الاداخليني  

 .1021-1024للفرتة  اللجنة هذه أمني مي ورّشحت ملنصبوهو اهليئة املهنية العاملية املعروفة ميالداخليني

 

 من التجارةيف  وبكالوريو  لندنجامعة سي   من واإلدارة الداخلي لتدقيقشهادة املاجستري يف ا ليسيتيدي مل السيدة 

 .الداخلية حساباتراجع قانوني للوم القانونيني لمحاسبنيل بوتسوانا معهد منمعتمد  عضو وهي. بوتسوانا جامعة
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 Juan Manuel Portal Martinez مانوير بورتاي مارتينيز السيد خوان

 

بورتا  ماارتينيزمي بأغلبياة    مانويل خوان انتخب النوابمي جملل  عامة ويف جلسة مي1002كانون األو  / ديسمرب 21 يف

الساابقةمي   الِّمااني  وكان يف فرتة السانوات . 1022-1020 للفرتة اال اد ملنصب كبري مراجعي مييف املائة 20تزيد على 

 علاى  واإلشراف من بينها مهام التنسيق مهام األعلى للمراجعة يف اال ادمي يتوىل مراجعًا خاصًا لالمتِّا  املالي يف املكتب

ولاد  كابري املاراجعني خاربة     . للهيئات ال  كانت موضاع تفتايش   والقانونية والتشغيلية إدارة امتِّا  املراجعات املالية

 حياتاه  الا  توالهاا يف   الرئيساية  املناصب ومشلت .املراجعة والرقابة واملراقبة ااالت يف عامًا 40 من أكِّر ّتد مهنية

 للمراجعاة  والتقيايم  الرقاباة  مادير  كاان و. املكسايكية  الابرتو   وشاركة  االجتماعية التنمية املراجع الداخلي ألمانة املهنية

لوكيال األماني العاام ملراقباة ومراجعاة       املستشاارين  ومنساق  م لال ادمياملالي العا املراقب أمانة يف العام للقطاع الداخلية

 .للمراجعة والتطوير اإلداري العامة لألمانة العامة اإلدارة

 

 تاابع و. املكساي   يف املساتقلة  الوطنياة  اجلامعاة  مان  واإلدارة احملاسابة  عامة مان كلياة   حماسبة خريج بورتا  مارتينيز

 دة املاجساتري اوحصل علاى شاه   العليامي األعما  إلدارة األمريكية البلدان يف معهد األعما  إدارة برنامج يف العليا دراساته

 مان املعهاد  معتماد   حماساب أناه   املهنياة  م هالتاه  وتشمل. العامة اإلدارة يف العليا الدراسات معهد من العامة اإلدارة يف

 رابطاة  دوليًا منعتمد موحمقق تدلي   الداخليني؛املراجعني  دوليًا من معهدومدقق داخلي معتمد  ميللمحاسبني املكسيكي

 .املراقبة الداخلية معهد دوليًا من معتمد ومراجع رقابة داخلية املعتمدين؛ التدلي  حمققي

 


