
May 5102  FC 158/3 Rev.1 
 

   

 

 

A 

 المالية لجنة

 المائة بعد والخمسون الثامنة الدورة

 5112 مايو/أيار 11-11 روما،

 لجنة مراجعة الحسابات ثالثة من أعضاءتعيين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى: الوثيقة هذه بمحتوى تتعلق تقنية أسئلة أي توجيه يرجى

 Jim Harvey السيد

 الديوان رئيس

 العالمي األغذية برنامج

 2002 3161 3906+ الهاتف: رقم

 

  

(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة QRيمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ) 
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. ويمكن 

 www.fao.orgاالطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة 
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 موجز تنفيذي

  5102من أعضاء لجنةة مراجعةة الحسةابات تنتهةي فةي عةام الثانية وغير القابلة للتجديد لثالثة فترة النظرا ألن ،

 .جدد ثالثة أعضاءتختيار البدء في عملية الفقد تم 

  الوثيقةةة عمليةةة االتختيةةار ومعاييرهةةا، وتقةةدم أسةةماء المراةةحين الثالثةةة الةةذين أو ةةى المةةدير التنفيةةذي وتبةةين هةةذه

 بتعيينهم في لجنة مراجعة الحسابات، مع سيرهم الذاتية.

   

 المالية لجنة من المطلوبة التوجيهات

   لجنة مراجعة  أعضاء ثالثة منيُرجى من لجنة المالية أن تستعرض تو يات المدير التنفيذي بشأن تعيين

 الحسابات وأن تو ي المجلس التنفيذي بالموافقة عليها.

 المشورة مشروع

  ،لجنة المالية في منظمة  الحظتوفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي

المجلس التنفيذي  وأوصتذين أوصى بهم المدير التنفيذي، ذية والزراعة مهارات المرشحين الاألغ

  بالموافقة على تعيينهم.

 



 

 

 

A A 

 

 

 المجلس التنفيذي

 الدورة السنوية
 

 52/2/5102-52روما، 

 

الموارد  مسائل
 والمالية والميزانية

 األعمال جدول من 6 البند

 

 

 

 

 

 

 

  للموافقة 

 مراجعة لجنة أعضاء من ثالثة تعيين
 الحسابات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(http://executiveboard.wfp.org)وثائق المجلس التنفيذي متاحة على موقع برنامج األغذية العالمي على اإلنترنت 
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 مذكرة للمجلس التنفيذي

 للموافقة. الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذيهذه 

 نموظفيلاتتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى االتصاااااااا  ب أساااااايلة  نيةلديهم قد تكون الذين التنفيذي تدعو األمانة أعضااااااااس المجلس 

 المذكورين أدناه، ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتداس دورة المجلس بفترة كا ية.

 

 J. Harvey  السيد

 رئيس الديوان 

  2002-066513  رقم الهاتف:

 

 

 

 مشروع القـرار

 التالية أسماؤهم لعضوية لجنة مراجعة الحسابات:يوا ق المجلس التنفيذي على المرشحين 

  السيدSuresh Kana جنوب أ ريقيا(؛( 

  السيدةElaine June Cheung الصين(؛( 

  السيدOmkar Goswami )الهند(. 

نو مبر/تشاارين الناني  51وتنتهي  ي  5151نو مبر/تشاارين الناني  51  يوسااتكون  ترة عضااوية كل منهم ثنو ساانوات تبدأ 

5152. 

  

                                                      
  المعتمد من المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة  ي نهاية الدورة.هذا مشروع قرار، ولنطنع على القرار النهائي 
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 خلفية

هيية اسااااتشااااارية مسااااتقلة مساااا ولة أماي المدير التنفيذي والمجلس التنفيذي.  بالبرنامجتعد لجنة مراجعة الحسااااابات   -5

 وبموجب اختصاصات اللجنة، يوا ق المجلس على تعيين األعضاس الجدد بناس على توصية المدير التنفيذي.

وهم الساااااايد أننوان أننون، والساااااايدة  –وتنتهي  ترة عضااااااوية األعضااااااااس الننثة  ي لجنة مراجعة الحساااااااابات   -5

Elvira Lazzati  والسااايدةKholeka Mzondeki –  وتقدر المديرة التنفيذية مع االمتنان مسااااهماتهم 5151خن  عاي .

   .للبرنامجالكبيرة وخدمتهم المتميزة 

ولشاااالل الشااااواغر الناتجة  ي لجنة مراجعة الحسااااابات، توصااااي المديرة التنفيذية المجلس بالموا قة على تعيين ثنثة   -3

 أعضاس جدد. 

ة، أن اليوتنص اختصاااصااات لجنة مراجعة الحسااابات على أنب:  ينبلي ألعضاااس اللجنة، لكي يضاانلعوا بدورهم بفع  -1

 يتمتعوا كمجموعة بمعارف حدينة ومنئمة ومهارات وخبرات عالية المستوى  ي المجاالت التالية:

 المالية ومراجعة الحسابات؛ (أ

 وهيكل الحوكمة والمساسلة  ي المنظمة، بما  ي ذلك إدارة المخاطر؛ (ب

 وإدراك للمفاهيم القانونية العامة؛ (ج

 والتجربة اإلدارية الر يعة المستوى؛ (د

 وتنظيم وهيكل عمل منظومة األمم المتحدة و/أو المنظمات الدولية الحكومية األخرى.  (ه

وتنص االختصااااااااصاااااااات على إينس المراعاة الواجبة للتمنيل الجلرا ي العاد   ي اختيار أعضااااااااس لجنة مراجعة   -1

 الحسابات.

تقديم طلبات عن طريق اإلعنن عن الوظائف على موقعب الشاااابكي  البرنامجلمرشااااحين المناساااابين، التمس ولتحديد ا  -6

الخاص بالتعيين، وعن طريق شاااااراكتب مع م ساااااساااااة تعيين رئيساااااية. وقد أعلنت المديرة التنفيذية عن هذه العملية للدو  

، تلتمس تشاااجيعها لمرشاااحين ذوي قدرات 5151نو مبر/تشااارين الناني  6بموجب رساااالة م رخة  البرنامجاألعضااااس  ي 

 متميزة على تقديم طلباتهم. 

لت على شااكل قائمة مختصاارة تضاام المرشااحين األعلى ت هين. زطلبا، اخت 371عن تلقي  البرنامجوأساافرت إعننات   -7

اهتماي خاص  يأول (1)اجبة للتمنيل الجلرا ي العاد ، ونظرا لجنساايات اثنين من أعضاااس اللجنة الباقين،وإلينس المراعاة الو

 مرشحا. 51عدت  ي البداية قائمة مختصرة من لجنسيات البلدان  ي القوائم ألف وباس وجيم. وأ  

. 5151س على تشاااكيل  ريق لنختيار  ي دورتب السااانوية عاي وللنظر  ي مرشاااحي القائمة المختصااارة، وا ق المجل  -2

)الممنل الدائم  Kayoya Masuhwa)الممنل الدائم المناوب أللمانيا(، والدكتور  Otmar Greiffوتشكل الفريق من السيد 

، Jim Harveyالساااااايد ، وللبرنامجالمناوب لزامبيا(، والساااااايد أمير عبد ب، نائب المديرة التنفيذية ومدير اإلدارة العامة 

ة    ريق االختيار القائمة المختصرز، والسيد أننوان أننون، رئيس لجنة مراجعة الحسابات. واختبالبرنامجرئيس الديوان 

إلى عشرة مرشحين. وبعد إجراس مقابنت مع ه الس المرشحين، قدي الفريق إلى المديرية التنفيذية توصية بننثة مرشحين. 

                                                      
 )ليتوانيا(. Irena Petruškevičiené)الواليات المتحدة األمريكية(، والسيدة  James A. Roseالسيد  (1)
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الفريق إلى النوعية العالية للمرشااحين الموصااى بهم، ولعدة مرشااحين فخرين  ي القائمة المختصاارة، والذين وبعد ذلك أشااار 

 أشار إلى أنب ينبلي وضعهم  ي االعتبار بالنسبة لشواغر لجنة مراجعة الحسابات  ي المستقبل.

 التنفيذية المديرة توصية

ختيار المذكورة أعنه، والمعلومات المتلقاة من  ريق االختيار ومن األعضااااس الحاليين للجنة، تود بناس على معايير اال  -9

 المديرة التنفيذية أن توصي المجلس التنفيذي بالموا قة على تعيين كل من:

  السااااايدSuresh Kana عاما  ي م ساااااساااااة  11، مواطن من جنوب أ ريقيا، اكتساااااب خبرة واساااااعة  ي عملب لمدة

PriceWaterhouseCoopers  سبة، والحوكمة الم سسية، وإدارة  ي مجاالت تضمنت مراجعة الحسابات، والمحا

 ، ي أ ريقيالهذه الم سسة حاليا كشريك رئيسي إقليمي  Kana. ويعمل السيد المخاطر، والمشورة القانونية والسياسية

سها الدولي  كما كان عضواً  ي شبكة الالمتعلقة بعمليات الجية، والحوكمة، واالستراتيجوانب الذي يراقب مجل عالمية ال

 ي عدة هييات دولية منل مجلس مراجعي الحساااااااابات الدوليين  كذلك. وعمل 5119و 5116بين عامي  التابعة لها

ومعايير الضمان، والشفا ية الدولية. وحصل السيد كانا على درجة البكالوريوس  ي علوي المحاسبة مع مرتبة الشرف 

 معة جنوب أ ريقيا، ويحمل لقب محاسب قانوني. من جا

  السااايدةElaine June Cheungوتعمل حاليا كمديرة مالية لم ساااساااة صاااين، مواطنة من ال ،VF Asia Pacific ،

وهي م ساااااساااااة رئيساااااية لتوريد األحذية واألجهزة. وقبل ذلك تولت مناصاااااب مختلفة كمديرة للحساااااابات  ي كل من 

وتلقى خبرتها  ي دعم تمكين المرأة والقياي  ي مننقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصااااااة. الواليات المتحدة والصااااااين، و

على درجة البكالوريوس  ي  Cheungبمبادرات  ي هذا الشاا ن  ي مجاالت عملها اهتماما خاصااا. وحصاالت الساايدة 

 ونية عامة. الشرف  ي إدارة األعما  من جامعة سان  رانسيسكو، وتحمل لقب محاسبة قانمرتبة العلوي مع 

  سيد ، CERG Advisory Private Ltd، مواطن من الهند، وهو م سس ورئيس م سسة Goswami Omkarال

التي تقدي خدمات استشارية  ي مجاالت المالية ومراجعة الحسابات. ولديب خبرة مكنفة  ي طائفة واسعة من المجاالت 

التي تهم لجنة مراجعة الحسااابات، بما  ي ذلك اإلبنا المالي، وإدارة المخاطر، والحوكمة الم سااسااية، وقد شااارك  ي 

أيضااااً خبرة كمساااتشاااار  Goswamiجعة الحساااابات. ولدى السااايد العديد من مجالس إدارة القناع الخاص ولجان مرا

لدولي، ومنظمة التعاون والتنمية  ي الميدان  قد ا ندود الن لدولي، وصاااااا ية، منل البنك ا لدول للحكومات والمنظمات ا

 االقتصادي. وقد حصل على درجة الدكتوراه  ي تاريخ االقتصاد من جامعة أوكسفورد.

 للمرشحين الننثة  ي الملحق لهذه الوثيقة.  السيرة الذاتيةوترد   -51

و ي حالة موا قة المجلس على تعيينهم،  إن األعضاس الجدد سيعملون، بموجب اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات،   -55

 لفترة عضوية مدتها ثنو سنوات قابلة للتجديد.
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 الملحق 

 الذاتية السيرة

 Suresh Kana السيد

 الجنسية: جنوب أ ريقيا

 الخبرة المهنية  

 شريك رئيسي إقليمي     حتى اآلن - 5155/تموز ويولي

  ي أ ريقيا PricewaterhouseCoopersلم سسة 

 عضو المجلس االستراتيجي العالمي     حتى اآلن - 5119/تموز ويولي

 PricewaterhouseCoopersلم سسة 

  كبير الموظفين التنفيذيين   5155يونيو/حزيران  - 5119

  ي الجنوب األ ريقي PricewaterhouseCoopersلم سسة 

 عضو المجلس العالمي     5116-5119

 PricewaterhouseCoopersلم سسة 

 مدير ضمان األعما  التجارية     5111-5119

  ي الجنوب األ ريقي PricewaterhouseCoopersبم سسة 

 مدير رأس الما  البشري الوطني     5992-5111

 مدير مجلس المس ولية االجتماعية الم سسية     5111-5111

 PricewaterhouseCoopersبم سسة 

 شريك تقني وطني    5926-5992

 التعليم

 جامعة جوهانسبرا    5153

 درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف  

 جوهانسبراجامعة   

 أستاذ المحاسبة

 جامعة الوالية الحرة  

 أستاذ  خري بمركز المحاسبة

 جنوب أ ريقيا  

 زميل معهد المديرين

 جامعة نيلسون ماندين المتروبوليتانية    5155
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 درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف  

 Witwatersrandجامعة     5921-5926

 ماجستير  ي العلوي التجارية  

 جنوب أ ريقيا    5979

 محاسب قانوني

 جامعة جنوب أ ريقيا    5972

 بكالوريوس العلوي االقتصادية مع مرتبة الشرف

 

 الشهادات المهنية والعضوية باالنتساب

عضااو لجنة كنغ للحوكمة  ي جنوب أ ريقيا ورئيس  رقة العمل المعنية بالمحاساابة والمراجعة التابعة لها؛ ومساا و  عن الفصال 

 الخاص بلجان المراجعة 

 رئيس معهد جنوب أ ريقيا للمحاسبين القانونيين

 للمحاسبين القانونيينمعهد جنوب أ ريقيا التابع ل Thuthuka Bursary Fundعضو مجلس إدارة صندود 

 عضو مجلس معايير اإلبنا المالي، التابع للهيية القانونية  ي جنوب أ ريقيا المس ولة عن وضع المعايير المحاسبية

 عضو لجنة اإلبنا الموحد  ي جنوب أ ريقيا

 عضو مجلس أمناس المحكمة الدستورية

 وليسوتو، ومنوي، وناميبيا، وسوازيلندرئيس لجنة رودس للمنح الدراسية لكل من بوتسوانا، 
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 الذاتية السيرة

 Elaine June Cheung السيدة

 الجنسية: الصين

 الخبرة المهنية  

 VF Asia Pacific Sourcingم سسة     حتى اآلن - 5153أغسنس/فب 

 نائبة الرئيس ورئيسة الش ون المالية  

 Alliance Bootsشركة     5155يناير/كانون الناني  - 5155أبريل/نيسان 

 رئيسة الش ون المالية اإلقليمية، فسيا  

 للمستحضرات الصيدالنية، Guangzhouم سسة     5155يناير/كانون الناني  - 5155أبريل/نيسان 

 مديرة غير تنفيذية  

ديسمبر/كانون األو   - 5115أكتوبر/تشرين األو  

5151 

 Zuellig Pharmaمجموعة  

 الماليةرئيسة الش ون 

نو مبر/تشرين الناني  - 5115يناير/كانون الناني 

5115   

 ValueCommerce Hong Kong Ltdشركة  

 نائبة الرئيس اإلقليمي، الش ون المالية

 BMG Entertainment Asia Pacificشركة     5111/تموز ويولي -يناير/كانون الناني 

 مديرة إقليمية، النشر الموسيقي  

يناير/كانون الناني  - 5991نو مبر/تشرين الناني 

5111   

 BMG Entertainment Asia Pacificشركة  

 مديرة الش ون المالية اإلقليمية

 Ernst & Youngم سسة     5991سبتمبر/أيلو   - 5991أغسنس/فب 

 مديرة مراجعة الحسابات )سان  رانسيسكو وهونغ كونغ(  

 التعليم

 سان  رانسيسكو،جامعة     5929

 بكالوريوس  ي العلوي، إدارة األعما  مع مرتبة الشرف  

 الشهادات المهنية والعضوية باالنتساب

 غر ة التجارة األمريكية، النساس النا ذات، عضو لجنة    5151

 غر ة التجارة األمريكية، النساس النا ذات، قاضية    5151
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 Global Board Ready Womenعضو     5153

 عضو نادي المديرين غير التنفيذيين لجريدة  ايننشا  تايمز    5153

 مرشدة، الم سسة النسائية    5153

 مديرة غير تنفيذية لجريدة  ايننشا  تايمز، دبلوي للتعليم العالي    5153

األعمااا  التجاااريااة المجتمعيااة، منظمااة غير حكوميااة لتعزيز     5155-5153

 المجتمعية الم سسية، خبيرة استشاريةالمس ولية 

 جامعة هونغ كونغ، محاضرة زائرة    5155

 المرأة  ي وسائل اإلعني، عضو م سس ومس ولة عن الخزانة    5996-5111

 المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين العموميين    5996-5116
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 الذاتية السيرة

 Omkar Goswami السيد

 الجنسية: الهند

 الخبرة المهنية  

 الشركة االستشارية الخاصة لمجموعة البحوو الم سسية واالقتصادية    حتى اآلن – 5111

 الم سس والرئيس  

 كونفيدرالية الصناعة الهندية )رابنة الصناعات الهندسية الهندية سابقاً(،    5992-5111

 كبير االقتصاديين  

 Business Indiaمجلة     5997-5992

 المحرر  

 معهد اإلحصاس الهندي، دلهي    5991-5997

 أستاذ منتسب  

 جامعة روتجرز    5922-5991

 أستاذ زائر  

 جامعة جواهر ال  نهرو    5926-5922

 أستاذ منتسب  

 جامعة تو تس    5926

 زميل  ولبرايت  

 كلية دلهي لنقتصاد    5923-5921

 مساعد بحوو  

 أوكسفوردجامعة كلية باليو ،     5925-5925

 Beitزميل بحوو، م سسة   

 رابنة الصناعات الهندسية الهندية    5972-5979

 مساعد تنفيذي للمدير العاي  
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 التعليم

 كلية باليو ، جامعة أوكسفورد    5925

 درجة الدكتوراه  ي تاريخ االقتصاد  

 كلية دلهي لنقتصاد، جامعة دلهي    5977-5972

 ماجستير  ي اآلداب واالقتصاد  

 كلية سانت خا ير، جامعة كلكتا    5971-5976

 بكالوريوس  ي اآلداب واالقتصاد مع مرتبة الشرف  

 الشهادات المهنية والعضوية باالنتساب

مدير مستقل، وعضو لجنة مراجعة الحسابات والتعويضات، وعضو مجلس شركة باجاج     5155

 المالية

 عضو الرابنة الوطنية لشركات البرمجيات والخدمة، لجنة الحوكمة الم سسية    5119

مدير مستقل، عضو لجنة مراجعة الحسابات والموارد البشرية، وعضو مجلس إدارة شركة     5112

 غودريج للمنتجات االستهنكية

 الساااتشااااري المعنيعضاااو مصااارف االحتياطي الهندي، لجنة تقييم القناع المالي، الفريق ا    5117-5112

 بالم سسات المالية والهياكل السوقية

مدير مسااتقل، وعضااو لجنة مراجعة الحسااابات، وعضااو لجنة التعيين والمكا ات والمخاطر     5116

 واالمتنا ، وعضو مجلس إدارة شركة أمبوجا لإلسمنت

الحسابات والمكا ات، مدير مستقل، ورئيس لجنة مظالم حملة األسهم، وعضو لجنة مراجعة     5116

 وعضو مجلس إدارة شركة كيرن الهندية

مدير غير تنفيذي، وعضو لجنة مراجعة الحسابات والمخاطر، وعضو مجلس إدارة شركة     5111

Crompton Greaves Limited 

مدير مسااتقل، ورئيس لجنة المكا ات، وعضااو اللجنة التنفيذية لمراجعة الحسااابات، وعضااو     5113

 إدارة شركة تمويل تنوير البنية التحتيةمجلس 

بات القناع  Naresh Chandraعضااااااو بحكومة الهند، ولجنة     5115-5113 ية بمراجعة حساااااااا المعن

 الم سسي والحوكمة )كبير محرري التقرير(

 عضو مجلس السندات والصرف األجنبي بالهند، لجنة الحوكمة الم سسية    5115

 المعنية بالضرائب المباشرة Vijay Kelkarعضو  رقة عمل     5115-5113

مدير مسااتقل، وعضااو لجنة المخاطر، ورئيس لجنة المكا ات ومظالم المسااتنمرين، وعضااو     5111-5151

 لجنة مراجعة الحسابات، وعضو مجلس إدارة شركة تكنولوجيا نظم المعلومات
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ورئيس لجنة إدارة المخاطر، وعضو مجلس مدير مستقل، وعضو لجنة مراجعة الحسابات،     5111

 إدارة شركة مختبرات الدكتور ريدي

 للسكك الحديدية الهندية Rakesh Mohanعضو لجنة     5999-5111

 عضو المجلس االستشاري التجاري بش ن منظمة التجارة العالمية    5992

 عضو لجنة إعادة هيكلة المقترحات الخاصة بصناعة المنسوجات    5992

عضااااو كونفيدرالية لجنة الصااااناعات الهندية المعنية بقانون الحوكمة الم سااااسااااية )المحرر     5997

 الرئيسي للتقرير(

 عضو لجنة إعادة صياغة قانون الشركات    5996-5997

 رئيس لجنة األمراض الصناعية وإعادة الهيكلة الم سسية    5993
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