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 وجزامل
 

  .تتألف جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) من مخســــة أعضــــاء خارجيني ومن أمني حبكم منصــــبه
ويقوم اجمللس بتعيني مجيع األعضــــــاء بناًء على توصــــــية جلنة املالية عقب عملية االختيار اليت يديرها املدير العام. 

ا اجمللس يف دورته احلادية والســـتني بعد املائة على أنه جيوز جنة املراجعة اليت أقّرهلل احملدثة ختصـــاصـــاتاالوتنّص 
 أعضاء اللجنة ملدة أقصاها سّت سنوات. واليةجتديد 

 .ًبا النتهاء فرتة والية  وتتألف جلنة املراجعة يف املنظمة حالًيا من ثالثة رجال وامرأتني ميثلون مخســة أقاليم جغرافية وحتســّ
يف  اليت ســــــتصــــــبح شــــــاغرة، تقرتح هذه الوثيقة ملء الوظائف 2020يونيو/حزيران من أعضــــــاء جلنة املراجعة يف اثنني 
 .نتيجة لذلك اللجنة

  اســــــتعراض جلان املراجعة والرقابة يف منظومة األمم  بشــــــأنمن تقرير وحدة التفتيش املشــــــرتكة  5ووفًقا للتوصــــــية"
بني خربة القطاعني العام واخلاص  متواز�ً  امزجيً املراجعة " نةتشــــمل املهارات واخلربة الفنية ألعضــــاء جل 1،املتحدة"

يف مستوى اإلدارة العليا. ومن املستصوب أيًضا أن حيوز هؤالء األعضاء فهًما راسًخا للهيكل التنظيمي ملنظومة 
 األمم املتحدة و/أو املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية وسبل تسيري أعماهلا."

  يف جلنة املراجعة وإجراء املقابالت اليت تديرها  لتعيني عضــــــــوين اثنني الشــــــــاغرةاإلعالن عن الوظائف عقب و
املدير  خارجي، يوصـــيمن كبار املدراء يف املنظمة، إىل جانب خبري اســـتشـــاري  جلنة اختيار األعضـــاء املؤلفة

اململكة ( Hilary Wild(اجلزائر) والســـــــــــــيدة  Malika Aït-Mohamed Parentالســـــــــــــيدة العام بتعيني 
لفرتة أوىل مدهتا ثالث ســــــــنوات، قابلة  شــــــــاغرين ســــــــيصــــــــبحاناللذين  ملتحدة/آيرلندا) يف هذين املنصــــــــبنيا

 .أقصاها سّت سنواتللتجديد ملدة إمجالية 

  وتتوافق الســــــرياتن املهنيتان لكل من الســــــيدةParent والســــــيدة Wild يف اللجنة  احلاليني عضــــــاءإىل جانب األ
 التوازن يف تشكيل اللجنة. لتحقيقعلى حنو وثيق مع اخلربة املهنية املطلوبة 

 
 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 
  إّن جلنة املالية مدعّوة إىل النظر يف الوثيقة ورفع توصـــــــــــــية إىل اجمللس يف ما يتعلق بتعيني عضـــــــــــــوين اثنني يف جلنة

 ر اليت يديرها املدير العام. املراجعة تبًعا لعملية االختيا
 

 مسودة املشورة
 

  الســـــــــــيــدة العــام تعيني نظرت اللجنــة يف الوثيقــة اليت يقرتح مبوجبهــا املــديرMalika Aït-Mohamed 

Parent  (اجلزائر) والســـــــــــيدةHilary Wild  (اململكة املتحدة/آيرلندا) كعضـــــــــــوين يف جلنة املراجعة يف
نظمة لفرتة أوىل مدهتا ثالث ســنوات. ويضــع اجمللس هذه التعيينات موضــع التنفيذ اعتبارًا من األول من امل

 .2020يوليو/متوز 

                                                            
 .JIU/REP/2019/6الوثيقة   1
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 .أّيدت اللجنة اقرتاح املدير العام ووافقت على رفع التوصية إىل اجمللس 
  



4 FC 180/10 

 

 املقدمة
 
تعمل جلنة املراجعة كفريق اســــــــــــــتشــــــــــــــاري مؤلف من خرباء ملســــــــــــــاعدة املدير العام وجلنة املالية يف ترتيبات الرقابة  -1

الداخلية، وعمليات إدارة املخاطر، ورفع التقارير املالية واملراجعة الداخلية، ومهام املنظمة اخلاصـــــــــــــــة ابلتفتيش والتحقيق 
شــــــــــورهتا بشــــــــــأن هذه املســــــــــائل مع مراعاة اللوائح والقواعد املالية فضــــــــــًال عن والشــــــــــؤون األخالقية. وتقّدم جلنة املراجعة م

الســــــياســــــات واإلجراءات اليت تنطبق على املنظمة وبيئتها التشــــــغيلية. وتقّدم جلنة املراجعة املشــــــورة واملعلومات إىل األجهزة 
منتظمة إىل جلنة  تقدمي معلومات حمدثةالرائسية يف هذه اجملاالت من خالل تقاريرها السنوية، مبا يشمل حسب االقتضاء، 

 .بني الدورات املالية خالل الفرتة الفاصلة
 
مدير مكتب االســــــرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد، يكون تتألف جلنة املراجعة من مخســــــة أعضــــــاء خارجيني، و و  -2

لصــــــــلة على مســــــــتوى رفيع يف . ويتم اختيار األعضــــــــاء على أســــــــاس مؤهالهتم وخرباهتم ذات اه، أمني اللجنةحبكم منصــــــــب
جماالت: الرقابة، مبا يف ذلك املراجعة والتحقيق والشـــــــــــؤون األخالقية واإلدارة املالية واحلوكمة واملخاطر والضـــــــــــوابط. ولدى 

 ينبغي مراعاة التمثيل اجلنساين واجلغرايف يف اللجنة. وتنتخب اللجنة رئيسها. ،اختيارهم
 
أن تكون مدة الوالية األوىل لألعضاء اجلدد ثالث سنوات قابلة للتجديد  للجنة 2وتلحظ االختصاصات املنّقحة -3

(الوال�ت  Enery Quinonesالسيدة ، ستنتهي والية كل من 2020ملدة أقصاها سّت سنوات. ويف شهر يونيو/حزيران 
. وابلتايل، 2014ن يف اللجنة منذ يونيو/حزيران عضــــوي(اتيلند) ال Verasak Liengsririwatاملتحدة األمريكية) والســــيد 

 .نتيجة لذلك يف اللجنة اللذين سيصبحان شاغرينيُقّدم هذا االقرتاح مللء املنصبني 
 

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

(الوال�ت املتحدة األمريكية)، رئيســــة ســــابقة لقســــم االمتثال يف املصــــرف األورويب  Enery Quinonesالســــيدة  •
. وتنتهي واليتها احلالية غري القابلة للتجديد يف 2014وهي عضو يف اللجنة منذ يونيو/حزيران  لإلنشاء والتعمري.

 ؛2020يونيو/حزيران 

 الرقابةخدمات منصــــــــب مدير مكتب  (اتيلند)، متقاعد، شــــــــغل ســــــــابًقا Verasak Liengsririwatالســــــــيد و  •
. وتنتهي واليته احلالية 2014عضـــــــــــو يف اللجنة منذ يونيو/حزيران  والداخلية يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وه

 ؛2020غري القابلة للتجديد يف يونيو/حزيران 

يف شـــــــركة الســـــــكك احلديدية  (إيطاليا)، الرئيس التنفيذي ملراجعة احلســـــــاابت Gianfranco Cariolaالســـــــيد و  •
 ، وشـــــغل ســـــابًقا منصـــــب الرئيس التنفيذي ملراجعة)Ferrovie dello Stato Italiane spaالوطنية اإليطالية (

                                                            
 FCمن الوثيقة  2؛ واحمللق CL 161/4(و) من الوثيقة  8والفقرة CL 161/REP (ك) اختصاصات جلنة املراجعة يف املنظمة من الوثيقة 19الفقرة   2
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 املســـــــــؤول عن نظام الرقابة الداخلية ENI spaلرئيس شـــــــــركة والنائب األول  RAI spaاحلســـــــــاابت يف جمموعة 
وتنتهي واليته احلالية  .2017وهو عضــــــــــــــو يف اللجنة منذ ديســــــــــــــمرب/كانون األول  وخطط ومنهجيات املراجعة.

 ؛2020القابلة للتجديد يف ديسمرب/ كانون األول 

وفريق املراجعني اخلارجيني يف األمم املتحدة. وتنتهي  (اهلند)، األمينة التنفيذية جمللس Anjana Dasالســـــــــــــــيدة و  •
 ؛2022ة القابلة للتجديد يف يونيو/حزيران واليتها احلالي

يد و  • لالحتاد الدويل  )، الرئيس التنفيذي الســـــــــــــــابق(الوال�ت املتحدة األمريكية Fayezul Choudhuryالســـــــــــــــ
للمحاســـبني والنائب الســـابق لرئيس شـــعبة متويل الشـــركات وإدارة املخاطر يف البنك الدويل. وتنتهي واليته احلالية 

 .2022القابلة للتجديد يف يونيو/حزيران 
 

 اإلجراءات اخلاصة ابلتعيينات
 
، أعلنت املنظمة على شــبكة اإلنرتنت عن املناصــب الشــاغرة لتعيني أعضــاء يف جلنة 2020يف يناير/ كانون الثاين  -5

واســـــــــــــتناًدا إىل  .2020فرباير/شـــــــــــــباط  20املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة. وُحّددت املهلة النهائية لتقدمي الطلبات يف 
حني وخرباهتم ذات الصـــــــلة على  وردتالطلبات اليت  مســـــــتوى رفيع يف جماالت: الرقابة، مبا يف ومع مراعاة مؤهالت املرشـــــــّ

ذلك املراجعة والتحقيق والشـــــــــــؤون األخالقية واإلدارة املالية واحلوكمة واملخاطر والضـــــــــــوابط، وضـــــــــــعت اإلدارة العليا قائمة 
حني   Laurentالســــــــيد جلنة اختيار األعضــــــــاء اليت يرتأســــــــها  أجرت. فإلجراء مقابالت معهمخمتصــــــــرة من عشــــــــرة مرشــــــــّ

Thomas ،� ائب املدير العام واليت املســـــتشـــــار القانوين ومديرة مكتب االســـــرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد،  تضـــــّم أيضـــــً
ومدير مكتب املوارد البشـــــــــــــــرية، و�ئب مدير الديوان، ومفتش عام ســـــــــــــــابق يف املنظمة كعضـــــــــــــــو خارجي يف جلنة اختيار 

أبريل/نيســــان  17و 16املرشــــحني يف  مقابالت معجنة، األعضــــاء، وموظف من قســــم املوارد البشــــرية بصــــفة أمني هذه الل
كّل   . وبناًء على تقرير جلنة اختيار األعضــاء، يوصــي املدير العام، نظرًا إىل خربات املرشــّحني يف جمال الرقابة، بتعيني2020

 :من
 

  الســــــــيدةMalika Aït-Mohamed Parent  (اجلزائر)- متحدثةو  خبرية مســــــــتقلة يف جمال مكافحة الفســــــــاد 
 دولية وحمّققة.

  السيدةHilary Wild ) (خبرية مستقلة يف جلان الشؤون املالية ومراجعة احلساابت -اململكة املتحدة/آيرلندا 
 
والســـيدة  Malika Aït-Mohamed Parentالســـيدة وقد أرفق هبذه الوثيقة موجز عن الســـرية الذاتية لكّل من  -6

Hilary Wild. 
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 موجز عن السرية الذاتية
 Malika Aït-Mohamed Parentلسيدة ل

 
 ملخص عن املالمح املميزة

 
نشــــــاط على مســــــتوى اإلدارة العليا، يف ب Parentعاًما من اخلربة يف قطاع العمل اإلنســــــاين، ســــــامهت الســــــيدة  30خالل 

السفر إىل أكثر  اقتضىاألمر الذي  ،، ووضع السياسات وتنفيذها، ومتكني الشبكات، وإنفاذ االمتثالالتنمية االسرتاتيجية
 بلًدا يف مجيع القارات. 90من 

 
 اخلربة املهنية

 
 حداًث عرب القارات) 122(أكثر من  متحدثة دولية وحمققةو  خبرية مستقلة يف جمال مكافحة الفساد :2015منذ عام 

قادت جمموعة العمل  .الصـــــــــــليب األمحر واهلالل األمحر ، االحتاد الدويل جلمعياتاألمني العام �ئب 2010-2014
جنسية خمتلفة) وقدمت  60موظًفا من الفئة الفنية من  93املعنية ابحلوكمة وخدمات إدارة األعمال (

واملكاتب امليدانية يف مجيع  الرئيســــي توجيهات اســــرتاتيجية وخدمات مؤســــســــية ابلغة األمهية يف املقر
 سويسري) مليون فرنك 500 قدرهاموظف؛ ميزانية سنوية  2 200القارات (

االحتاد الدويل جلمعيات الصـــــــــــــليب أمناء عامني متعاقبني؛  ةرئيســـــــــــــة املوظفني، مديرة الديوان، لثالث 2007-2014
 األمحر واهلالل األمحر

االحتاد الدويل جلمعيات الصــــــليب اإلقليمية للشــــــرق األوســــــط ومشال أفريقيا؛ الشــــــؤون رئيســــــة إدارة  2006
 األمحر واهلالل األمحر

 االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحرإدارة املبادئ والقيم؛  2000-2006

 رئيسة إدارة الشباب؛ االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر 1995-2000

 جلنة الصليب األمحر يف فرنسا -رئيسة قسم خدمات التتبع 1995

 جلنة الصليب األمحر يف فرنسا -الوطينمديرة فئة الشباب على املستوى  1990-1995

 فرنسا ، ابريس،اثنوية ألبري دو موناالقتصادية، العلوم يف مادة مدّرسة  1987-1989
 

 الرقابة يف جمال
 

 لشــــــــــــــؤون الالجئني، �ئب الرئيس الســــــــــــــامية مفوضــــــــــــــية األمم املتحدة يف والرقابة احلســــــــــــــاابت راجعةاللجنة املســــــــــــــتقلة مل
 والية قابلة للتجديد) ؛2018-2021(

 ؛ والية قابلة للتجديد)2021-2019منظمة العمل الدولية، عضو ( يف اللجنة االستشارية املستقلة للرقابة
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هيئة النظام األســاســي املشــرتكة بني جلنة الصــليب األمحر الدولية واالحتاد الدويل جلمعيات الصــليب األمحر واهلالل األمحر، 
 )2018رئيسة (منذ عام ال
 

 مراجعة احلساابتيف جمال 
 

، فرنسا (منذ Eurocomplianceمؤسسة  ،ISO37001شهادة نظم إدارة مكافحة الفساد مبوجب حساابت للعة مراجِ 
) 2018يف القطاع املصريف يف سويسرا ( ISO 37001مبوجب الشهادة حساابت للأجرت عمليات مراجعة  .)2018عام 

 ).2019) واملغرب (2019وفرنسا (
 

 جمال التعليميف 
 

 ألكادميية الدولية ملكافحة الفساد (النمسا)التابعة ل أستاذة زائرة يف الكلية

 جنيف (سويسرا) -ركز سيادة القانون ومكافحة الفساد الكلية التابعة ملعضو يف 

االمتثال  ماجســـــــتري يف جمالدرجة ماجســـــــتري يف مكافحة الفســـــــاد و درجة مشـــــــرفة يف األكادميية الدولية ملكافحة الفســـــــاد: 
 )ملكافحة الفساد والعمل اجلماعي؛ جامعة جنيف؛ ماجستري يف احلوكمة األوروبية والدولية

 ، جامعة جنيف، جامعة مونرت�ل، جامعة فوردهام)CERAH( حماضــرة (مركز التعليم والبحث يف العمل اإلنســاينأســتاذة 
)IDHA(أساس ابريس الثانية، معهد بيوفورس، كلية ريتشموند للحقوق) - ، جامعة ابنتيون 

الرابطة األوروبية لعلم اللغة  عضـــــــــــو يف جلنة التحكيم (املدرســـــــــــة العليا إلدارة األعمال جنيف: درجة بكالوريوس؛ شـــــــــــهادة
 ).2019و 2018 لعامي اجلسدية

  املعونةالرائد يف جمال  CurbingCorruption.Comيف موقع  جمال املعونةيف  ديف جمال مكافحة الفساابحثة 

، األكادميية )ROLACC( ركز ســــــــيادة القانون ومكافحة الفســــــــاد، مArComا قبل اللفظي (التواصــــــــل ممدرّبة يف جمال 
 ))IACA( الدولية ملكافحة الفساد

 
 اخلدمات االستشارية يف جمال

 
طريق إلنشــاء أطر عمل للمســاءلة والشــفافية، وعمليات  خرائطتعّد مســتشــارة جتري تشــخيصــات مؤســســية و  -اســتشــارية 

 إدارة املخاطر يف املؤسسات، حلوكمة أفضل.

 حمققة، ضمن أفرقة حتقيق متعددة التخصصات يف إطار حتقيقات داخلية/إدارية.

ل التجارية يف تصــــــميم وتنفيذ نظم االمتثا تســــــاعد األعمالاليت  Anticorruptionexperts.orgشــــــريكة، يف مؤســــــســــــة 
 .ISO 37001 نظم إدارة مكافحة الفسادشهادة الرشوة والفساد، متخصصة يف  األخالقية ومكافحةللقواعد 

 
 التحصيل العلمي

 
 )2019أ�ر /(مدريد، مايو 2019، الرابطة األوروبية لعلم اللغة اجلسدية، ®Synergologieشهادة  :2019
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، فرنســـا، Eurocompliance مؤســـســـة مراجعة حســـاابت،، ISO37001نظم إدارة مكافحة الفســـاد شـــهادة  :2018
 ، سويسرا)GCSP( اجلغرافيا السياسية واملستقبل العاملي، ندوة اجلغرافيا السياسية واملستقبل العاملي :2018

 )2018(لوزان، مايو/أ�ر  2018، الرابطة األوروبية لعلم اللغة اجلسدية، ®Synergologieشهادة  :2018

علم  :)2017(ابريس، مارس/آذار  2017، الرابطة األوروبية لعلم اللغة اجلســــدية، ®Synergologieشــــهادة  :2017
 أدوات دراسة علم املعاين واألدوات اللغوية ؛2واملستوى  1طرح األسئلة، املستوى 

هنيني دراسات مكافحة الفساد، وهو أول بر�مج عاملي متعدد التخصصات للمجمال يف آداب ماجستري درجة  :2016
 ، النمسا)IACA( يركز على الدراسة املتقدمة ملكافحة الفساد واالمتثال، األكادميية الدولية ملكافحة الفساد

، النمســا، )IACA( ، األكادميية الدولية ملكافحة الفســادا ملكافحة الفســادجائزة خاصــة ألكثر البحوث ابتكارً  :2016
)، املعهد السويسري لعلم اللغة اجلسدية، سويسرا، 3و 2و 1(املستو�ت  ®Synergologie: شهادة 2016

واألمور ، وفهم العواطف، والكشـــف عن الكذب اجلســـدعلم يف جمال التواصـــل ميكن بواســـطته تفســـري حركات 
 املنطوقة غري

الفســـاد، الغش والفســـاد يف املشـــرت�ت، تقنيات إجراء املقابالت، املنظور الســـلوكي، األكادميية الدولية ملكافحة  :2016
 النمسا

شـــــهادة يف منع الغش، بر�مج التعلم اإللكرتوين املشـــــرتك بني االحتاد الدويل جلمعيات الصـــــليب األمحر واهلالل  :2015
: مكافحة الفســـاد يف احلوكمة احمللية، األكادميية الدولية 2014األمحر، ومنظمة الشـــفافية الدولية، النرويج، عام 

شـــــــــــــهادة إلكرتونية يف مكافحة الفســـــــــــــاد، مكتب األمم املتحدة املعين  :2014ملكافحة الفســـــــــــــاد، النمســـــــــــــا، 
 ابملخدرات واجلرمية

 ماجستري يف اإلدارة، جامعة ماكغيل، كندا درجة :2000

يف املمارســــــــة اإلدارية، احتاد جامعات النكاســــــــرت، اململكة املتحدة؛ جامعة ماكغيل،  الدويل املاجســــــــتريبر�مج  :1999
 طوكيو، الياابن؛ واملعهد األورويب إلدارة األعمال-لإلدارة يف بنغالور، اهلند؛ جامعة كويبكندا؛ املعهد اهلندي 

)INSEAD(.فرنسا ، 

 ، ابنثيون سوربون، فرنساجامعة ابريس األوىل العام، ، العمومي ويف القطاعاالقتصاد علمماجستري يف درجة  :1989
 

 اللغــات
 

 )إبتقان( ليزيةلغة األم)؛ اإلنكالالفرنسية (
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 موجز عن السرية الذاتية
 Hilary Wildلسيدة ل

 عن املالمح املميزةملخص 
 

عملت ســــــــــــــابًقا كمراقبة يف منظمة الصــــــــــــــحة العاملية وكمديرة إذ  يف هذا اجملال رفيعةخبربة تنفيذية  Wildتتمتع الســــــــــــــيدة 
خربة واســـعة يف الرقابة تشـــمل مراجعة احلســـاابت  ألعمال املصـــرفية االســـتثمارية وإدارة األصـــول يف القطاع اخلاص. ولديهال

والتحقيق والشـــؤون األخالقية واإلدارة املالية واحلوكمة وإدارة املخاطر والضـــوابط الداخلية. ولديها خربة كرئيســـة وعضـــو يف 
ة ومنظمة األمم املتحدة جلان الرقابة يف املنظمة العاملية لألرصـــاد اجلوية وبر�مج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة العمل الدولي

 للرتبية والعلم والثقافة، وكذلك مع منظمات أخرى غري هادفة للربح.
 

 اخلربة املهنية
 اخلربة احلالية

 ، بريوت، لبنان)ICARDA( املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة

يوليو/متوز  ،يف اللجنة التنفيذية ومراجعة احلســـــاابت، عضـــــورئيســـــة جلنة الشـــــؤون املالية عضـــــو يف جملس األمناء، 
 2021يوليو/متوز  - 2015

 ، زوغ، سويسراConstanter Genossenschaftمؤسسة 

 2020أكتوبر/تشرين األول  - 2017األول  تشرين/عضو يف جلنة مراجعة احلساابت واالمتثال، أكتوبر
 ، لندن، اململكة املتحدةChurch Commissionersجهاز 

 2021ديسمرب/كانون األول  - 2019فرباير/شباط  ،مراجعة احلساابت واملخاطرعضو يف جلنة 
 اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، مونبلييه، فرنسا منظومةجملس إدارة 

 2021أغسطس/آب  - 2019يف جلنة مراجعة احلساابت واملخاطر، سبتمرب/أيلول و  عضو يف اجمللس
 اململكة املتحدة، لندن، WaterAid UKمنظمة 

 2022ديسمرب/كانون األول  - 2019رئيسة جملس األمناء وجلنة مراجعة احلساابت، أكتوبر/تشرين األول 
 كولومبيا، روما، إيطاليا/كايل،  )CIAT( للزراعة االستوائية املركز الدويل -التحالف من أجل التنوع البيولوجي 

 - 2020جملس األمناء ويف جلنة مراجعة احلســـــــــــاابت واملخاطر والشـــــــــــؤون املالية، يناير/كانون الثاين عضـــــــــــو يف 
 2022ديسمرب/كانون األول 

 
 اخلربة السابقة

 ، ابريس، فرنسا)اليونسكو( منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

 2019يونيو/حزيران  - 2014رئيسة اللجنة االستشارية للرقابة، يونيو/حزيران 
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 جلنة الرقابة العاملية املعنية ابلتأمني الصحي ملوظفي منظمة الصحة العاملية، جنيف، سويسرا

 2019أغسطس/آب  - 2017سبتمرب/أيلول  ،عضو مناوب
 جملس مقاطعة ابث آند نورث إيست سومرسيت، اململكة املتحدة

 2017-2015جور األعضاء، املراجعة املستقل أل فريق يف عضو
 احتاد املراكز الدولية للبحوث الزراعية، مونبلييه، فرنسا

، للبحوث الزراعية الدولّيةاملراكز الدولية  احتاد جملس عضـــــــــــو مســـــــــــتقل يف جلنة مراجعة احلســـــــــــاابت واملخاطر يف
2015-2016 

 ، نريويب، كينيا)ICRAF( املركز العاملي للزراعة احلراجية

 2016أبريل/نيسان  - 2010�ئب رئيس اجمللس، ورئيسة جلنة مراجعة احلساابت والشؤون املالية، فرباير/شباط 
 مكتب العمل الدويل، جنيف، سويسرا

 2015كانون األول /ديسمرب - 2013رئيسة اللجنة املستقلة للرقابة واملشورة، يناير/كانون الثاين 
 يف بر�مج األمم املتحدة اإلمنائي، نيويورك، الوال�ت املتحدة األمريكيةساابت احلاللجنة االستشارية ملراجعة 

 2014 متوز/إىل يوليو 2011يوليو/متوز  من رئيسةال ،2011إىل يوليو/متوز  2009يوليو/متوز  من عضو
 جلنة االستثمار يف منظمة الصحة العاملية، جنيف، سويسرا

 2011إىل ديسمرب/كانون األول  2007عضو من يوليو/متوز 
 جلنة املراجعة يف املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، جنيف، سويسرا

 2012مارس/آذار  إىل 2004 منعضو 
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 اخلربة املهنية السابقة
 

 منظمة الصحة العاملية، جنيف، سويسرا
لنظام اإلدارة، مســــــؤولة عن وضــــــع مديرة مشــــــروع إدارة التغيري، ومديرة مشــــــاركة يف املشــــــروع العاملي  2005-2007

جمموعة  الســتبدالمليون دوالر أمريكي  60يف توجيه مشــروع عاملي بقيمة شــاركت منوذج لألعمال و 
مكتًبا يف  120يف أكثر من  املنظمةلتخطيط موارد  موّحدنظم تكنولوجيا املعلومات القدمية بنظام 

 مجيع أحناء العامل.

الســـــــياســـــــاتية االســـــــرتاتيجية املالية، واملتعلقة ابحملاســـــــبة وامليزانية  الشـــــــؤونمســـــــؤولة عن مراقبة مالية،  1999-2005
التشــــــــغيلية؛ وعمليات املراقبة املالية واحملاســــــــبة املالئمة املتعلقة ابملوارد املالية للمنظمة؛ واملســــــــؤوليات 

بذلك من إعداد التقارير إىل  املركزية املتعلقة إبعداد امليزانية؛ والتقارير املالية القانونية، وما يتصـــــــــــــــل
) 1اجلهات املاحنة؛ وإدارة املتطلبات املصـــــــــــرفية، واســـــــــــتثمار األموال على نطاق العامل (بقيمة مليار (

املوظفني على نطاق العامل، مبا يف ذلك صــــــــندوق  مســــــــتحقاتدوالر أمريكي)؛ اإلدارة املالية جلميع 
مليون دوالر أمريكي)؛ اإلدارة املــاليــة لرتتيبــات التــأمني؛  300التــأمني الصـــــــــــــــحي للموظفني (بقيمــة 

وتطوير وتعزيز ودعم التطبيقات املالية وما يتصـــــــــــــــل هبا من تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف مجيع 
 أحناء العامل.

عضو يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة؛ ورئيسة اللجنة االستشارية 
، واللجنة االســـــتشـــــارية مبطالبات التعويض، وجلنة اســـــتعراض العقود، وجلنة حصـــــر املمتلكاتاملعنية 

 املعنية ابالستثمارات، واللجنة التوجيهية ملراجعة احلساابت.
 

 ، لندن، اململكة املتحدةDresdner RCM Global Investorsشركة 
 مديرة، إدارة األصول اخلريية  1997-1999

 
 ، لندن، اململكة املتحدةKleinwort Benson Groupشركة 
  Kleinwort Benson Investment Management Ltdمديرة قسم إدارة األصول اخلريية، شركة  1994-1997

 Kleinwort Benson Ltdشركة مديرة قسم متويل األصول وأتجريها،  1993-1994

 Kleinwort Benson Ltdمسؤولة عن قسم النقل ومتويل األصول وأتجريها، شركة مديرة  1992-1993

 املديرة املساعدة، مسؤولة عن قسم الشحن/أورواب الشرقية 1990-1991
 

 ، نيويورك، الوال�ت املتحدة األمريكية)منظمة األمم املتحدة للطفولة(صندوق األمم املتحدة للطفولة 
 املاليةرئيسة الشؤون  1986-1990

 
 ، اململكة املتحدةLarsson Group Londonجمموعة 

 للشؤون املالية ةمديرة الشؤون املالية واملستشارة اخلاص 1985-1986
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 ، لندن، اململكة املتحدة، وأثينا، اليو�نMarine Midland Bank, N.Aمصرف 

 رئيس ورئيسة وحدة، لندنال�ئب  1985

 ، اليو�ناملصرف رئيس وممثلةال�ئب  1983-1984

 ، اليو�ناملصرف رئيس وممثلةال�ئب مساعدة  1981-1983

 موظفة يف دائرة الشؤون املصرفية الدولية، لندن/الرئيس�ئب مساعدة  1978-1980
 

 (شركة فرعية اتبعة ملصرف إنكلرتا)، لندن، اململكة املتحدة ،EBS Investments Limitedشركة 
 مديرة تنفيذية 1977-1978

 
 ، لندن، اململكة املتحدة Edward Bates & Sons Ltdشركة 
 مديرة قسم إدارة عمليات الشحن 1973-1977

 
 ، لندن، اململكة املتحدةErnst & Whinneyشركة 
 ساابت احل يمراجعكبرية  1971-1973

 
 ، أوكسفورد، اململكة املتحدةWenn Townsend & Coمكتب 
 معتمدة)كاتبة متدّرجة (حماسبة متدرّبة  1967-1971

 
 اللغــات

 والفرنسية واإليطالية واليو�نية املعاصرة اإلنكليزية


