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 موجز

  تتــألف جلنـــة املراجعـــة يف منظمــة األغذيـــة والزراعـــة (املنظمـــة) مــن مخســـة أعضـــاء خــارجيني ومـــن أمـــني حبكـــم
الـيت يـديرها  توصـية جلنـة املاليـة عقـب عمليـة االختيـارمنصبه. ويقـوم اجمللـس بتعيـني مجيـع األعضـاء بنـاًء علـى 

التاسـعة واخلمسـني بعـد املائـة علـى  يف دورتـهجمللـس اهـا اختصاصات جلنة املراجعة اليت أقرّ  املدير العام. وتنصّ 
 سنوات. أنه جيوز جتديد والية أعضاء اللجنة ملدة أقصاها ستّ 

 ًبا النتهـاء من ثالثة رجال وامرأتني ميثلـون مخسـة أقـاليم جغرافيـة. وحتّسـ وتتألف جلنة املراجعة يف املنظمة حالًيا
، تقـرتح هـذه الوثيقـة مـلء الوظـائف 2019فرتة والية عضوين مـن بـني أعضـاء جلنـة املراجعـة يف يونيـو/حزيران 

 الشاغرة يف اللجنة.

  األعضاء املؤلفة مـن كبـار املـدراء عقب اإلعالن عن الوظائف الشاغرة وإجراء املقابالت اليت تديرها جلنة اختيار
عــة مــن اخلــربات يف جمــال الرقابــة يف اللجنــة، يوصــي املــدير العــام يف املنظمــة، وضــمانًا كــذلك لتــوافر جمموعــة متنوّ 

يف هـذين  (الواليـات املتحـدة األمريكيـة) Fayezul Choudhury(اهلنـد) والسـيد  Anjana Das بتعيـني السـيدة
 سنوات كحد أقصى. ىل مدهتا ثالث سنوات، قابلة للتجديد ملدة إمجالية من ستّ لفرتة أو  املنصبني الشاغرين

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

  ّة إىل النظر يف الوثيقة ورفع توصية إىل اجمللس يف ما يتعلق بتعيني عضوين اثنني يف جلنة إّن جلنة املالية مدعو
 املراجعة تبًعا لعملية االختيار اليت يديرها املدير العام. 

 
 مسودة المشورة

 
 السيدة  نظرت اللجنة في هذه الوثيقة التي يقترح بموجبها المدير العام تعيينAnjana Das  (الهند)

كعضوين في لجنة المراجعة في (الواليات المتحدة األمريكية)   Fayezul Choudhuryوالسيد 
منظمة األغذية والزراعة لفترة أولى مدتها ثالث سنوات. ويضع المجلس هذه التعيينات موضع 

 .2019التنفيذ اعتبارًا من األول من يوليو/تموز 
 
  التوصية إلى المجلس.أيّدت اللجنة اقتراح المدير العام ووافقت على رفع 
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 المقّدمة
 
تعمـــل جلنـــة املراجعـــة كفريـــق استشـــاري مؤلـــف مـــن خـــرباء ملســـاعدة املـــدير العـــام وجلنـــة املاليـــة يف ترتيبـــات الرقابـــة  -1

الداخليــة، وعمليــات إدارة املخـــاطر، ورفــع التقــارير املاليـــة واملراجعــة الداخليـــة، ومهــام املنظمــة اخلاصـــة بــالتفتيش والتحقيـــق 
ـــة املراجعـــة مشـــورهتا بشـــأن هـــذه املســـائل مـــع مراعـــاة اللـــوائح والقواعـــد املاليـــة فضـــًال عـــن  والشـــؤون األخالقيـــة. وتقـــّدم جلن

م جلنــة املراجعــة املشــورة واملعلومــات إىل األجهــزة وتقــدّ  السياســات واإلجــراءات الــيت تنطبــق علــى املنظمــة وبيئتهــا التشــغيلية.
منتظمة إىل جلنة املالية خالل  تقاريرها السنوية، مبا يشمل حسب االقتضاء، حتديثاتالرئاسية يف هذه اجملاالت من خالل 

 التاسعة واخلمسني بعد املائة. االختصاصات املنّقحة يف دورته اجمللس رّ الفرتة الفاصلة. وقد أق
 
ور أمينهـا. ويـتم اختيـار جلنة املراجعـة مـن مخسـة أعضـاء خـارجيني، ويقـوم املفـتش العـام حبكـم املنصـب بـد تتألف -2

األعضاء على أساس مؤهالهتم وخرباهتم ذات الصلة على مستوى رفيع يف جماالت: الرقابة، مبا يف ذلك املراجعة والتحقيق 
مراعـاة التمثيـل اجلنسـاين واجلغـرايف  ينبغـيوالشؤون األخالقية واإلدارة املالية واحلوكمة واملخاطر والضـوابط. ولـدى اختيـارهم 

 .اهنة. وتنتخب اللجنة رئيسيف اللج
 
وتلحظ االختصاصات املنّقحة للجنة أن تكون مدة الوالية األوىل لألعضاء اجلـدد ثـالث سـنوات قابلـة للتجديـد  -3

(بوتسـوانا)  Lesedi Lesetediسـتنتهي واليـة كـل مـن السـيدة ، 2019 ويف شـهر يونيـو/حزيرانملدة أقصاها ست سنوات. 
قّدم هذا يُ بالتايل، . و 2013العضويني يف اللجنة منذ يونيو/حزيران (املكسيك)  Juan Manuel Portal Martinezوالسيد 

 االقرتاح مللء املنصبني الشاغرين يف اللجنة.
 

 األعضاء الحالّيون في اللجنة
 
 ما يلي أمساء األعضاء احلاليني يف اللجنة إىل جانب مدة الوالية احلالية لكّل منهم: ترد يف -4
 

(بوتســـوانا)، مــديرة املراجعــة الداخليــة ســـابًقا، جامعــة بوتســوانا الدوليــة للعلـــوم  Lesedi Lesetediالســيدة  •
. وتنتهـي واليتهـا احلاليـة غـري القابلـة للتجديـد 2013منـذ يونيـو/حزيران  يف اللجنـة عضووهي والتكنولوجيا. 

 ؛2019يف يونيو/حزيران 
يف عضـو وهـو راجـع حسـابات أول يف االحتـاد. (املكسـيك)، م Juan Manuel Portal Martinezالسـيد  •

 ؛2019. وتنتهي واليته احلالية غري القابلة للتجديد يف يونيو/حزيران 2013منذ يونيو/حزيران اللجنة 
(الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة)، رئيســـة ســـابقة لقســـم االمتثـــال يف املصــــرف  Enery Quinonesالســـيدة  •

. وتنتهـــي واليتهـــا احلاليـــة غـــري 2014منـــذ يونيـــو/حزيران يف اللجنـــة األورويب لإلنشـــاء والتعمـــري. وهـــي عضـــو 
 ؛2020القابلة للتجديد يف يونيو/حزيران 

(تايلنــد)، متقاعــد، شــغل ســابقاً منصــب مــدير مكتــب خــدمات املراقبــة  Verasak Liengsririwatالســيد  •
. وتنتهــي واليتــه 2014حزيران منــذ يونيــو/ يف اللجنــة الداخليــة يف الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة. وهــو عضــو

 ؛2020احلالية غري القابلة للتجديد يف يونيو/حزيران 
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، الــرئيس التنفيــذي ملراجعــة احلســابات يف شــركة الســكك احلديديــة الوطنيــة Gianfranco Cariolaالســيد  •
الــرئيس التنفيـــذي ملراجعـــة شـــغل ســابًقا منصـــب ، و )Ferrovie dello Stato Italiane spaاإليطاليــة (

املسـؤول عـن نظـام الرقابـة الداخليـة  ENI spaوالنائـب األول لـرئيس شـركة  RAI spaجمموعـة يف حلسـابات ا
. وتنتهي واليته احلالية 2017منذ ديسمرب/ كانون األول  يف اللجنة وخطط ومنهجيات املراجعة. وهو عضو

 .2020القابلة للتجديد يف ديسمرب/ كانون األول 
 

 بالتعييناتاإلجراءات الخاصة 
 
عـن املناصـب الشـاغرة لتعيـني أعضـاء يف  علـى شـبكة اإلنرتنـت ، أعلنت املنظمة2018يف ديسمرب/ كانون األول  -5

. 2019ينـــاير/ كـــانون الثـــاين  21ّددت املهلـــة النهائيـــة لتقـــدمي الطلبـــات يف جلنـــة املراجعـــة يف منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة. وُحـــ
حني وخرباهتم ذات الصـلة علـى مسـتوى رفيـع يف جمـاالت: ومع مراعاة مؤهالت املرشّ  تسّلمهاواستناًدا إىل الطلبات اليت مت 

قائمـة  اإلدارة العليـا الرقابة، مبـا يف ذلـك املراجعـة والتحقيـق والشـؤون األخالقيـة واإلدارة املاليـة واحلوكمـة واملخـاطر، وضـعت
والــيت  )اء الــيت يرتأســها نائــب املــدير العــام (العمليــاتحني ملقــابلتهم. فقامــت جلنــة اختيــار األعضــخمتصــرة مــن عشــرة مرّشــ

تشمل املستشار القانوين واملفتش العام وكبري مستشاري املدير العام لشؤون املوارد البشرية وموظف من قسم املوارد البشرية 
علـى تقريـر  . وبنـاءً 2019فربايـر/ شـباط  27و 25بصفة أمني جلنة اختيار األعضاء، مبقابلة املرشحني يف الفرتة املمتدة بني 

 خربات املرشّحني يف جمال الرقابة، بتعيني:نظرًا إىل جلنة اختيار األعضاء، يوصي املدير العام، 
 

  السيدةAnjana Das األمينة التنفيذية جمللس وفريق املراجعني اخلارجيني يف األمم املتحدة -)(اهلند. 
 الســيد Fayezul Choudhury (الواليــات املتحــدة األمريكيــة)-  الــرئيس التنفيــذي الســابق لالحتــاد الـــدويل

 لرئيس شعبة متويل الشركات وإدارة املخاطر يف البنك الدويل.السابق  نائبالللمحاسبني و 
 

 .Fayezul Choudhuryوالسيد  Anjana Dasالسيدة من  موجز عن السرية الذاتية لكلّ هبذه الوثيقة وقد أرفق  -6
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 موجز عن السيرة الذاتية
 

 Anjana Dasللسيدة 
 

 :المؤهالت العلمية
 

 ؛2010مراجعة داخلية معتمدة، معهد املراجعني الداخليني،  •
 :1992-1991زميلة، املؤسسة الكندية ملراجعة احلسابات الشاملة، أوتاوا،  •
 ؛)1981مؤهّلة لشغل وظيفة يف اخلدمة املدنية يف اهلند ( •
 ؛)1982يف اهليئة العليا ملراجعة احلسابات يف اإلدارة واحملاسبة واملراجعة (مؤهّلة لشغل وظيفة  •
 .)1980شهادة ماجستري (يف العلوم اإلنسانية)، جامعة جواهارالل �رو، نيودهلي ( •

 
 1958يونيو/ حزيران  26 :الدميتاريخ ال

 

 هندية :الجنسيـــة
 

 2012في األمم المتحـدة،مقر األمـم المتحـدة فـي نيويـورك (األمينة التنفيذية لمجلس وفريق المراجعين الخارجيين 
 حتى اليوم)

 

مراجًعــا عاًمــا ومســؤوًال عــن اهليئــات العليــا ملراجعــة  11إدارة العمليــات الــيت يضــطلع هبــا جملــس وفريــق املــراجعني اخلــارجيني (
نظــيم الــدورات الســنوية، صــلحة: تعلــى حنــو يشــرك العديــد مــن أصــحاب املاحلســابات) يف منظومــة األمــم املتحــدة ككــل، 

والعمــل مــع العمــالء عــرب منظومــة األمــم املتحــدة، وخدمــة اللجــان الرئاســية (اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة، 
واللجنــة اخلامســة) والــدول األعضــاء يف املســائل كافــة املرتبطــة باملراجعــة اخلارجيــة. وينطــوي ذلــك علــى ضــمان اجلــودة عــن 

إدارة امليزانيـة . باإلضـافة إىل لفين للتقارير وإدارة العمليات للتأكد من صدور التقارير ونشـرها ومناقشـتهاطريق االستعراض ا
لتقـارير، وترشـيد عمليـة صـدار اطلقـت مبـادرات عديـدة إلدارة اجلـداول الزمنيـة إلومراجعة هيكل نفقات العمليـة. وكـذلك أُ 

العمــــل يف مجيـــع الــــدورات، وإعــــادة تنظـــيم عمــــل األمانــــة الرقمــــي  اإلنتـــاج، وتضــــمني طريقــــة االســـتخدام الالورقــــي لوثــــائق
 وحمفوظات اجمللس يف املكتبة املركزية.

 
 :الخبرة السابقة

 
 )2012-2009نائبة مدير شعبة خدمات الرقابة في صندوق األمم المتحدة للسكان (

 

والتقيــيم والتحقيــق الداخليــة يف صــندوق األمــم دعــم مــدير شــعبة خــدمات الرقابــة يف تنفيــذ واليتــه لتــوفري خــدمات املراجعــة 
 املتحدة للسكان.
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وتــوفري الضــمانات للمجلــس التنفيــذي والــدول األعضــاء بــأن تكــون عمليــات الصــندوق ســارية ضــمن مســتوى مقبــول مــن 
 .وتيسريهاملخاطر؛ ودعم عمل جلنة املراجعة 

 
 2009-2000دة في نيويورك، مراجعة داخلية، مكتب خدمات الرقابة الداخلية، مقر األمم المتح

 

إدارة الشــؤون االقتصـادية واالجتماعيــة، ومكتــب تنسـيق الشــؤون اإلنسـانية، وإدارة التنميــة اخلارجيــة، وإدارة  نطــاق العمـلمشـل 
شــؤون اإلعــالم، واللجــان اإلقليميـــة اخلمــس ومكاتــب االتصـــال اخلاصــة هبــا يف نيويــورك، ومكتـــب املستشــار اخلــاص لشـــؤون 

دان النامية غري الساحلية والدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة، واملعهـد الـدويل أفريقيا، ومكتب املمثل السامي ألقل البلدان منواً والبل
 اإلدارة املالية للصناديق االستئمانية العامة اخلاصة هبذه اإلدارات.و للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة، 

 
هبا مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لالستجابة حلاالت الطـوارئ مبـا يف ذلـك يف  يضطلعفرق املراجعة يف العمليات اليت  قيادة

ندونيسيا (تسونامي)، وباكستان (زلـزال)، وجنـوب السـودان (مبـادرة السـالم مـع جـيش الـرب للمقاومـة)، والصـندوق املركـزي إ
 يف السودان (حالة الطوارئ السياسية). يف العديد من املهام اليت مشلت املراجعة واملشاركةملواجهة الطوارئ يف نيويورك، 

 
إعــــداد تقريــــر مكتــــب خــــدمات املراقبــــة الداخليــــة ورفعــــه إىل اجلمعيــــة العامــــة بشــــأن مراجعــــة عمليــــات اإلغاثــــة اخلاصــــة 
بالتسونامي واستعراض التحقيقات الـيت أجرهتـا األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا ووكاالهتـا املتخصصـة، 

لف الوكاالت. وساعد هذا التقرير إىل جانب تر أثار مسألة االفتقار إىل التنسيق بني أقسام املراجعة التابعة ملخوهو تقري
مبادرات جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية يف معاجلة مسألة التنسيق بني أقسام املراجعة يف اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى 

 وجملس الرؤساء التنفيذيني.
 

باســـم الفريـــق العامـــل ملراجعـــة احلســـابات التـــابع جملموعـــة األمـــم املتحـــدة اإلمنائيـــة، تقييًمـــا للمخـــاطر مشـــرتًكا بـــني وترأســـت 
 الوكاالت لعمليات الطوارئ يف ميامنار.

 
ــة،  ــة الصــادرات الزراعي ــة، فــي مجلــس الــدفاع عــن المــوارد الطبيعيــة والمجلــس الــوطني لتنمي مستشــارة ماليــة داخلي

 1997-1994الحكومة الوطنية، نيودلهي، الهند ووزارة البيئة، و 
 

مستشارة مالية داخلية يف املديرية الوطنية لصون األ�ار (الربنامج/املشروع الوطين لتنظيف األ�ار بالتعاون مع حكومات 
 http://www.envfo r.nic.in/nrcd/nrcd.htmlمليون دوالر)؛  500 اإلمجالية الواليات وبلغت قيمة املشروع الرتاكمية

 
مستشــارة ماليــة داخليــة يف اجمللــس الــوطين للتحــريج والتنميــة اإليكولوجيــة (برنــامج /مشــروع التحــريج الــوطين بالتعــاون مــع 

 /http://www.envfor.nic.inحكومات الواليات)؛ 
 

  اهلند وكندا، واملوافقة عليها؛عضو يف اللجنة التوجيهية الستعراض مشاريع صندوق البيئة املشرتك بني
 

http://www.envfor.nic.in/nrcd/nrcd.html
http://www.envfor.nic.in/
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أمني وزارة البيئة يف اللجنة الفاحصة الستعراض مشاريع صندوق بروتوكول مونرتيال (استنفاد األوزون)  مساعدة
 واملوافقة عليها.

 
 ذات الصلةاألخرى المهام الدولية 

 

 ؛1999مرفق البيئة العاملية، يف نريويب، و فريق املراجعة اخلارجية يف برنامج األمم املتحدة للبيئة  قيادة
 

؛ تقريـــر حـــول إدارة ميـــاه الصـــرف الصـــحي يف 1995حلقـــة عمـــل حـــول حمطـــات معاجلـــة ميـــاه الصـــرف الصـــحي، اليابـــان، 
 البيئة والغابات، اهلند؛، لوزارة 1995اليابان، عام 

 
؛ تقريـر ورشـة عمـل حـول أمنـاط االسـتهالك املسـتدامة لألسـر 1995حلقة عمل حول التنميـة املسـتدامة، زيسـت، هولنـدا، 

 يف زيست حلكومة هولندا؛ 1995املعيشية، 
 

، يف نيويــورك واملعاهــد KPMGمــن الــدورات التدريبيــة يف املكتــب االستشــاري  يف العديــدطــوال فــرتة اخلــربة املهنيــة املشــاركة 
 اجلنائية. احلساباتمراجعة و األخرى بشأن تقييم املخاطر، ومراجعة األداء، وحتليل التكاليف والفوائد، واإلدارة 

 
 

 2000-1981نمية في الهند (الخدمة المدنية) الهيئة العامة للتاإلدارة العامة في 
 

املــوظفني. مســؤولة عــن املخرجــات الفنيــة وامليزانيــة والتــدريب والرتقيــات إدارة مكاتــب املراجعــة الــيت مشلــت عــددا كبــريًا مــن 
 وعمليات النقل والتعيينات، العالقات بني املوظفني وغري ذلك؛

 
مــع عـدد كبــري  والتعامـلا مــن املنـاطق إىل املـدن فالواليــة فاحلكومـة املركزيــة؛ يف مجيـع مســتويات احلكومـة الوطنيــة بـدءً  العمـل

 اجلغرافية. واملناطقفة أشكاهلا من األقسام على كا
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 موجز عن السيرة الذاتية
 

 Fayezul Choudhuryسيد لل
 

 )2018-2013الرئيس التنفيذي لالتحاد الدولي للمحاسبين، نيويورك (
 

ل مهنة احملاسبة على الصعيد العـاملي. ويتـألف سة خلدمة املصلحة العامة وهي متثّ االحتاد الدويل للمحاسبني منظمة مكرّ إّن 
 اتأكــرب شــبكشــبكة مــن  24بلــًدا و 130هيئــة حماســبة وطنيــة يف  175أعضــاء االحتــاد الــدويل للمحاســبني مــن أكثــر مــن 

 دولية.الاسبة احمل
 

 يف: الدويل للمحاسبني الحتادالرئيسية لنشطة األوتتمثل 
 

ف جملس مراقبة املصلحة العامة يف جماالت مراجعـة احلسـابات دعم أنشطة وضع املعايري املستقلة حتت إشرا •
 والضمانات وآداب مهنة احملاسبة، والتعليم احملاسيب واحملاسبة اخلاصة بالقطاع العام.

 بلًدا. 130يف ما يقارب  هاودعم هذه العمليات ورصد اعتماد وتنفيذ املعايري العاملية ملهنة احملاسبة تعزيز •
كاالت التنمية الدولية للمساعدة على تعزيز القدرات يف مهنة احملاسبة يف االقتصادات إقامة الشراكات مع و  •

 الناشئة.
الــدعوة، متاشــًيا مــع املصــلحة العامــة، إىل إعــداد التقــارير املاليــة الســليمة واحلوكمــة والرقابــة الداخليــة باعتبارهــا  •

اليــة، وتعزيــز املؤسســات ودفــع عجلــة دعامــة أساســية ألســواق رأس املــال الفعالــة، مــع تشــجيع التــدفقات امل
 التنمية االقتصادية.

 
 بصفة الرئيس التنفيذي لالحتاد الدويل للمحاسبني:

 
رفع التقارير إىل جملس اإلدارة، املسؤولية الشاملة عن بلورة اسرتاتيجية االحتاد الـدويل للمحاسـبني وتنفيـذها، ووضـع امليزانيـة 

 الفعالة لرأس املال البشري واملايل والتشغيليدارة واإلوإدارة املخاطر وخطط العمل؛ 
 

 واحلوكمة والرتشيحات. واملراجعةاحملاور الرئيسي وأمني اجمللس يف االحتاد الدويل احملاسبني وجلان التخطيط واملالية 
 

 )2011-1985في مجموعة البنك الدولي، واشنطن العاصمة (عّدة مناصب 
 

مليــار  400تســّجل أصــول ميزانيتــه العموميــة زيــادة بقيمــة البنــك الــدويل هــو البنــك اإلمنــائي املتعــدد األطــراف األول الــذي 
البنــك الـدويل لإلنشــاء والتعمــري، ورابطــة التنميــة الدوليــة، ومؤسســة التمويــل  مــن كــالً   دوالر. وتشـمل جمموعــة البنــك الــدويل
 دة األطراف.الدولية ووكالة ضمان االستثمار املتعد

 
 ان يل يف البنك الدويل:تاملهمتان األخري 
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 )2008-2000مراقب مايل ونائب الرئيس، إدارة املوارد االسرتاتيجية ( •
 ).2010-2008متويل الشركات وإدارة املخاطر (شعبة نائب الرئيس،  •

 
 وتشمل املسؤوليات الرئيسية يف هاتني املهمتني:

 
الـة، والتنسـيق مـع البيانات املالية، واحلفاظ على عمليات رقابـة داخليـة فعّ وضع السياسات احملاسبية وإعداد  •

 املراجعني الداخليني واخلارجيني والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري واملؤسسة الدولية للتنمية.
ى ، مبــا يف ذلــك الــدعوة علــةاحملاســبة واملراجعــالعامليــة املّتصــلة بقضــايا الاملتحــدث باســم البنــك الــدويل بشــأن  •

 .وتنفيذها املستويني الدويل والوطين العتماد املعايري العاملية
التخطيط االسرتاتيجي ووضع امليزانية ورفع تقارير بشأن األداء إىل البنك الدويل لإلنشـاء والتعمـري واملؤسسـة  •

 الدولية للتنمية.
ومنــوذج كفايــة رأس املــال   -تنميــةإدارة امليزانيــة العموميــة للبنــك الــدويل لإلنشــاء والتعمــري واملؤسســة الدوليــة لل •

 التسعري
 إدارة املخاطر يف املؤسسة واملخاطر االئتمانية •
 احملاور األول لإلدارة مع جلنة املراجعة وجلنة امليزانية •
 الرئيس، رئيس اجملموعة االستشارية للتنوع والشمول  •

 
 أدوار خمتلفة يف شركة برايس ووتر هاوس، لندن، اململكة املتحدة

 

 )1978-1974( احملاسبة العامة واملراجعة  •
 )1985 - 1978جمموعة االستشارات اإلدارية (  •

 
 أنشطة مهنية

 

 عضو يف جلنة احلوكمة والرتشيحات، اجمللس الدويل لإلبالغ املتكامل •
• )2015 - 2018( 
والضمانات وآداب عضو يف اجمللس الدويل لإلشراف على املصلحة العامة يف جمال املعايري املرتبطة باملراجعة  •

 )2008- 2005مهنة احملاسبة، والتعليم احملاسيب (
 )2007-2004عضو يف اجمللس العراقي لإلرشاد والرصد، حتت والية جملس األمن لألمم املتحدة ( •
 )2004- 2001عضو يف اجمللس االستشاري للمعايري التابع للمجلس الدويل ملعايري احملاسبة ( •
 )2003 -2001العاملية التابعة للمنتدى الدويل لتنمية املساءلة (رئيس اللجنة التوجيهية  •

 
 األنشطة الطوعية

 

 عضو يف اللجنة االستشارية للمراجعة والتقييم التابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي •
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 حىت اليوم) 2015(من  •
كة مـن أجـل صـندوق الشـرا يف عضو يف جملـس اإلدارة وأمـني الصـندوق، وعضـو يف جلنـة املراجعـة واحلوكمـة،  •

يقودهـا املواطنـون لتحسـني احلوكمـة وزيـادة الشـفافية واحلـد مـن الـيت نهج الللشفافية، اليت تسلط الضوء على 
 حىت اآلن) - 2009الفساد يف البلدان النامية (

رئــيس جلنــة املراجعــة وعضــو يف جلنــة الرتشــيح يف هيئــة الــتعلم العــاملي، وهــي منظمــة غــري حكوميــة و أمــني،  •
تســعى إىل متكــني األفــراد وتعزيــز املؤسســات مــن خــالل التعلــيم والتنميــة املســتدامة وبــرامج التبــادل  عامليــة

)2004 -2011( 
 

 الجوائز
 

 )Accounting Today( 2018و 2017سنوات عدة من بينها  -األشخاص املائة األكثر تأثريًا يف احملاسبة •
 International( 2018للمســـــامهات يف مهنـــــة احملاســـــبة لعـــــام  االســـــتحقاق لإلجنـــــازات الكـــــربى جـــــائزة •

Accounting Bulletin/The Accountant( 
 (البنك الدويل) 2011التنوع والشمول لعام  جائزة االستحقاق لإلجنازات الكربى يف ميدان •

 
 الجنسية، والمؤهالت األكاديمية والمهنية، والمعلومات الشخصية

 

 املتحدة األمريكية واململكة املتحدة وبنغالديشجنسيات متعددة: الواليات  •
ة الشرف)، اهلندسة والعلـوم االقتصـادية، جيـزوس كـوليج، جامعـة أكسـفورد زميـل مرتبمع شهادة ماجستري ( •

 يف معهد احملاسبني املعتمدين يف إجنلرتا وويلز
لمعهــد الفرنســي للدراســات برنــامج التنميــة التنفيــذي: هارفــارد / ســتانفورد/ كليــات إدارة األعمــال التابعــة ل •

 .1954فرباير/شباط  22الد: يمتزوج؛ تاريخ امل .العليا يف إدارة األعمال


