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 موجز
  وتنّص  اإلشراف االستشارية يف منظمة األغذية والزراعة )اللجنة( من مخسة أعضاء خارجيني.تتألف عضوية جلنة

اختصاصات اللجنة على أن يعمل األعضاء ملدة ثالث سنوات، تكون قابلًة للتجديد لفرتة أقصاها ثالث سنوات 
  أخرى بعد انتهاء الفرتة األولية، بقرار من جملس منظمة األغذية والزراعة.

  سيييكون عضييوان من 2022ويف هناية شييهر يونيوزحزيران  حالًيا من ثالث سييّيدات ورجلني اثنني. اللجنةوتتألف ،
، قد أكمال واليتهما األوىل ومدهتا Anjana Das والسيييدة Fayezul Choudhuryأعضيياء اللجنة، و ا السيييد 

 ثالث سنوات.
  السييييييييييدChoudhury  ويف األمم املتحدة يف جماالت دولية مسييييييييييور تنفيذي رىيع املسيييييييييتوى يتمّتع   ة واسيييييييييعة

التخطيط االسييييييييييرتاتيج ، واإلدارة املالية ورىع التقارير، والرقابة الداخلية، وإدارة املخاطر، وواييييييييييع امليزانيات وإدارة 
 أبدائه املتميز كرئيس للجنة. Choudhuryلسيد وابإلااىة إىل ذلك، متيَّز ا األداء، واحملاسبة على الصعيد العامل .

  ومع مراعاة مسييييييييييييييا ة السيييييييييييييييدChoudhury  الفاعلة واإلجيابية؛ واحلاجة إىل حتقيق التوازن يف اللجنة من حيث
االسييييتمرارية والتبدر يف عضييييوية اللجنة؛ واحلفاا على نطامل اي ة املهنية اجلماعية اله اكتسييييبتها اللجنة، يوصيييي  

 مرًة أخرية ملدة ثالث سنوات. Choudhuryم بتمديد تعيني السيد املدير العا
  أما السيدةDas أبلغت املدير العام أبهنا لن تسعى إىل جتديد عضويتها يف اللجنة لوالية اثنية بسبب انشغاهلا  ىقد

يدة  ؛جديدة أخرى تتطلب منها وقًتا والتزاًما مببادرات عن تقديره  وأعرب Dasوقد قبل املدير العام قرار السيييييييييييييي
 اللتزامها وعملها الدؤوب واجلهود احلثيثة اله بذلتها يف عمل اللجنة.

 املنظمة عملية تعيني عضييييو جديد ليحّل اّل السيييييدة  واسييييتهّلتAnjana Das وتتوقع أن تقّدم اقرتاًحا إىل جلنة ،
 املالية الستعرااه واجمللس للمواىقة عليه يف دورتيهما املقبلتني.

 املطلوبة من جلنة املاليةالتوجيهات 

  السيييييييييييييييييد إن جلنييية امليياليييية مييدعّوة إىل النظر يف هييذه الوثيقييية وتقيييدأ توصيييييييييييييييييية إىل اجمللس بشييييييييييييييييأن متييديييد تعيني
Fayezul Choudhury  .كعضو يف اللجنة ملرة أخرية مدهتا ثالث سنوات، على حنو ما أوصى به املدير العام 

 مسودة املشورة
 إّن اللجنة:

  اقرتح فيها املدير العام متديد تعيني السيييد نظرت يف الوثيقة اليتFayezul Choudhury   كعضييو يف اللجنة
 االستشارية مرًة أخرية ملدة ثالث سنوات؛

 ؛2022متوز يوليو/ 1 وأخذت علًما أبّن اجمللس سيقّر هذا التمديد الذي سيصبح انفًذا اعتبارًا من 
  وأحاطت علًما أبنّه مت الشييرويف يف عملية تعيني عضييو جديد ليحمّل اّل السيييدةAnjana Das  وأّن االقرتاح

 ؛املقّدم سيعرض على جلنة املالية الستعراضه وعلى اجمللس للموافقة عليه يف دورتيهما املقبلتني
  وأيّدت اقرتاح املدير العام يف ما خيّص السيدChoudhuryة التوصية إىل اجمللس.، ووافقت على إحال 
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 مقّدمة
تعمل جلنة اإلشييراف االسييتشييارية )اللجنة( كفريق اسييتشيياري مسييتقل من اي اء ملسيياعدة املدير العام وجلنة املالية  -1

يف ترتيبات الرقابة الداخلية، وعمليات إدارة املخاطر وإعداد التقارير املالية واملراجعة الداخلية، ووظائف التحقيق والشييييييون 
وتسييييدي اللجنة املشييييورة بشييييأن هذه املسييييائل، مراعيًة الالئحة والقواعد املالية ىضييييالً  األخالقية وأمني املظامل لدى املنظمة.

  عن السياسات واإلجراءات اله تسري على منظمة األغذية والزراعة وعلى بيئة عملها.
اس ميهالهتم وخ اهتم ذات الصييييلة ويتم اختيار األعضيييياء على أسيييي وتتألف اللجنة من مخسيييية أعضيييياء خارجيني. -2

على مسييتوى رىيع يف جماالت: الرقابة، مبا يف ذلك املراجعة والتحقيق والشيييون األخالقية واإلدارة املالية واحلوكمة واملخاطر 
  ممكًنا.ما كان ذلك ويوىل االعتبار الواجب يف اختيار األعضاء ملسألة التمثيل اجلنساين واجلغرايف يف اللجنة كلّ  والضوابط.

وتنّص اختصاصات اللجنة على أن يعمل األعضاء لفرتة أّولية مدهتا ثالث سنوات، ميكن جتديدها ملدة أقصاها  -3
 ثالث سنوات أخرى بعد انتهاء الفرتة األولية، وذلك بقرار من جملس منظمة األغذية والزراعة.

 ( تعيني السيييييييييييييييييد2019ريييلزنيسيييييييييييييييان أب 12-8وأقّر جملس املنظميية يف دورتييه احلييادييية والسييييييييييييييتني بعييد املييائيية ) -4

Fayezul Choudhury  والسيييدةAnjana Das .ويف يونيوزحزيران  1عضييوين يف اللجنة لفرتة أولية مدهتا ثالث سيينوات
 ، سيكون العضوان قد أكمال ىرتة واليتهما األوىل ومّدهتا ثالث سنوات.2022

 األعضاء احلالّيون يف اللجنة

 احلاليني يف اللجنة إىل جانب مدة الوالية احلالية لكّل منهم:ترد يف ما يل  أمساء األعضاء  -5
  يد الوالايت املتحدة األمريكية(، رئيس اللجنة،  ز)بنغالديشز اململكة املتحدة Fayezul Choudhuryالسيييييييييييييي

والرئيس التنفيذي السييييييابق لالحتاد الدوا للمحاسييييييبني، وشييييييغل يف البنك الدوا سييييييابًقا مناصييييييب مراقب ماا، 
وتنته  ىرتة واليته  ئيس إدارة املوارد االسيييييرتاتيجية، وانئب رئيس قسيييييم املالية امليسيييييسيييييية وإدارة املخاطر.وانئب ر 

 ؛2022احلالية، القابلة للتجديد، يف يونيوزحزيران 
  والسييييييييدGianfranco Cariola  إيطاليا(، املدير التنفيذي ملراجعة احلسييييييياابت يف شيييييييركة(Telecom Italia 

S.p.A ،والرئيس التنفيذي السييييييييييييييابق ملراجع  احلسيييييييييييييياابت يف هيئة السييييييييييييييكك احلديد اإليطالية  لالتصيييييييييييييياالت
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.  وتنته   .2017وهو عضييييو يف اللجنة منذ ديسييييم زكانون األور

 ؛2023واليته احلالية، غري القابلة للتجديد، يف ديسم زكانون األور 
  والسيييييييييييييييدةAnjana Das  اهلند(، األمينة التنفيذية جمللس األمم املتحدة ملراجع  احلسيييييييييييييياابت وىريق املراجعني(

، وقد أبلغت أبهّنا لن تسعى إىل جتديد عضويتها يف 2022تنته  ىرتة واليتها احلالية يف يونيوزحزيران  ايارجيني.
 ا والتزاًما؛اللجنة لوالية اثنية بسبب انشغاهلا مببادرات جديدة أخرى تتطلب منها وقتً 

                                                      
 CL 161/REP)ح( يف الوثيقة  19الفقرة   1
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  والسييييييييدةMalika Aït-Mohamed Parent  اجلزائر ز ىرنسيييييييا ز سيييييييويسيييييييرا(، وه  خبرية مسيييييييتقلة يف جمار(
 ؛2023وتنته  ىرتة واليتها احلالية، القابلة للتجديد، يف يوليوزمتوز  مكاىحة الفساد، ومتحدثة دولية واققة.

  والسييييييييييييييدةHilary Wild املالية ومراجعة  الشييييييييييييييون نة)آيرلنداز اململكة املتحدة(، وه  خبرية مسيييييييييييييتقلة يف جل
 .2023تنته  ىرتة واليتها احلالية، القابلة للتجديد، يف يوليوزمتوز  احلساابت.

 إجراءات بشأن التمديدات والتعيينات

جلنة اإلشراف االستشارية، يوص  املدير مع مراعاة التشكيلة احلالية للجنة، وبناًء على املشورة الصادرة عن أمينة  -6
وترد السييييرية الذاتية املختصييييرة للسيييييد  سيييينوات.مرة أخرية ملدة ثالث  Fayezul Choudhuryالعام بتمديد تعيني السيييييد 
Fayezul Choudhury  هبذه الوثيقة. 1يف امللحق 

ىقد أبلغت أبهّنا لن تسيييييعى إىل جتديد عضيييييويتها يف اللجنة لوالية اثنية، ىاسيييييتهّلت  Anjana Dasأما السييييييدة  -7
ومن املتوقع أن يقّدم االقرتاح إىل جلنة املالية السييييتعرااييييه وإىل اجمللس للمواىقة عليه  املنظمة يف عملية تعيني عضييييو جديد.

 يف دورتيهما املقبلتني.
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 1امللحمق 
 Fayezul Choudhuryلسيد السرية الذاتية ل

 
 (2018-2013) الرئيس التنفيذي لالحتاد الدويل للمحماسبني، نيويورك، الوالايت املتحمدة األمريكية

 منظمة مكّرسيييية يدمة املصييييلحة العامة وه  متّثل مهنة احملاسييييبة على الصييييعيد العامل . هو للمحاسييييبنيإّن االحتاد الدوا 

شيييييييبكة من أك   24بلًدا و 130هيئة ااسيييييييبة وطنية يف  175ويتألف أعضييييييياء االحتاد الدوا للمحاسيييييييبني من أكثر من 
 :ابملهام التالية التنفيذي لالحتاد الدوا للمحاسبني الرئيس بصفته وقد ااطلع، شبكات احملاسبة الدولية.

 التقارير إىل جملس اإلدارة، رىع 
  عن بلورة اسييرتاتيجية االحتاد الدوا للمحاسييبني وتنفيذها، وواييع امليزانية وإدارة املخاطر املسيييولية الشيياملة وتوّا

 وخطط العمل؛
 اإلدارة الفعالة لرأس املار البشري واملاا والتشغيل  وتوّا مسيولية 
 واملراجعة واحلوكمة وأمني اجمللس يف االحتاد الدوا احملاسييييييييييبني وجلان التخطيط واملالية   يف اإلدارة الرئيسيييييييييي احملاور

 .التابعة له والرتشيحات

 جمموعة البنك الدويل، واشنطن العاصمة، الوالايت املتحمدة األمريكية
 (2010-2008)انئب الرئيس، شعبة متويل الشركات وإدارة املخاطر 

 (2008-2000)مراقب مايل وانئب الرئيس، إدارة املوارد االسرتاتيجية 
 (2000-1985)مسؤويل احملاسبة يف االحتاد الدويل للمحماسبني والبند الدويل مناصب عليا مبا يف ذلك رئيس 

تشييمل جمموعة البنك الدوا كالً من البنك الدوا لشنشيياء والتعمري، وامليسييسيية الدولية للتنمية، وميسييسيية التمويل الدولية 
انئب الرئيس للبنك الدوا لشنشيييياء  وتشييييمل املسيييييوليات الرئيسييييية يف دوري ووكالة اييييمان االسييييتثمار املتعددة األطراف.

 والتعمري ورابطة التنمية الدولية ما يل :
  واييييييع السييييييياسييييييات احملاسييييييبية وإعداد البياانت املالية، واحلفاا على عمليات رقابة داخلية ىّعالة، والتنسيييييييق مع

 نمية.تعمري وامليسسة الدولية للتاملراجعني الداخليني وايارجيني والبنك الدوا لشنشاء وال
  املتحدث ابسم البنك الدوا بشأن القضااي العاملية املّتصلة ابحملاسبة واملراجعة، مبا يف ذلك الدعوة على املستويني

 الدوا والوطين العتماد املعايري العاملية وتنفيذها.
 مري وامليسيييييسييييية التخطيط االسيييييرتاتيج  ووايييييع امليزانية ورىع تقارير بشيييييأن األداء إىل البنك الدوا لشنشييييياء والتع

 الدولية للتنمية.
 كفاية رأس املار ومنوذج التسعري  -إدارة امليزانية العمومية للبنك الدوا لشنشاء والتعمري وامليسسة الدولية للتنمية. 
 إدارة املخاطر يف امليسسة واملخاطر االئتمانية 
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 احملاور األور لشدارة مع جلنة املراجعة وجلنة امليزانية 
  ،والشمور رئيس االستشارية للتنوعة الجمموعالرئيس 

 (1985-1974)شركة برايس ووتر هاوس، لندن، اململكة املتحمدة 
 (1985-1978ستشارات اإلدارية )جمموعة اال 
 ( 1978-1974احملاسبة العامة واملراجعة)  

  هنيةاملتمثيل الأنشطة 
 عضو يف جلنة احلوكمة والرتشيحات، اجمللس الدوا لشبالغ املتكامل 
  عضو يف اجمللس الدوا لششراف على املصلحة العامة يف جمار املعايري املرتبطة ابملراجعة والضماانت وآداب مهنة

 احملاسبة، والتعليم احملاسيب
  عضو يف اجمللس العراق  لشرشاد والرصد، حتت والية جملس األمن لألمم املتحدة 
  الدوا ملعايري احملاسبةعضو يف اجمللس االستشاري للمعايري التابع للمجلس 
 رئيس اللجنة التوجيهية العاملية التابعة للمنتدى الدوا لتنمية املساءلة 
  عضو يف اللجنة االستشارية للمراجعة والتقييم التابعة ل انمج األمم املتحدة اإلمنائ 
 أجل صيييييييندومل  عضيييييييو يف جملس اإلدارة وأمني الصيييييييندومل، وعضيييييييو يف جلنة املراجعة واحلوكمة، يف الشيييييييراكة من

للشفاىية، اله تسلط الضوء على النهج اله يقودها املواطنون لتحسني احلوكمة وزايدة الشفاىية واحلد من الفساد 
 يف البلدان النامية

   أمني، ورئيس جلنة املراجعة وعضو يف جلنة الرتشيح يف هيئة التعلم العامل 

 اجلنسية، واملؤهالت األكادميية واملهنية
 :نغالديش، واململكة املتحدة والوالايت املتحدة األمريكيةب اجلنسيات 
 شهادة ماجستري )مع مرتبة الشرف(، اهلندسة والعلوم االقتصادية، جيزوس كوليج، جامعة أكسفورد 
 زميل يف معهد احملاسبني املعتمدين يف إنكلرتا وويلز 
  التابعة للمعهد الفرنسيي  للدراسييات العليا يف برانمج التنمية التنفيذي: هارىارد ز سييتانفوردز كليات إدارة األعمار

 إدارة األعمار


