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 وجزامل
 
  يف منظمة األغذية والزراعة من مخسة أعضاء خارجيني ومن أمني حبكم منصبه. اإلشراف االستشارية تتألف جلنة

اختيار يديرها املدير العام. وتنّص ى توصــــــــية جلنة املالية عقب عملية ويقوم اجمللس بتعيني مجيع األعضــــــــاء بناًء عل
بعد املائة على أنه جيوز الســــبعني اليت أقّرها اجمللس يف دورته اإلشــــراف االســــتشــــارية جنة لل ثةاحملدّ  ختصــــاصــــاتاال

 .)نيواليتل( جتديد والية أعضاء اللجنة ملدة أقصاها سّت سنوات
 تســــــعى أب�ا لن ، إببالغ املدير العام 2022، بعد انتهاء واليتها األوىل يف يونيو/حزيران اللجنة أعضـــــاء إحدى وقامت

إىل جتديد عضـــــــــويتها يف اللجنة لوالية اثنية بســـــــــبب انشـــــــــغاهلا مببادرات جديدة أخرى تتطلب منها وقًتا والتزاًما. 
 .نتيجة لذلك يف اللجنة شاغرةلاالوظيفة تقرتح هذه الوثيقة ملء و
  منظومة األمم  "اســـــــــــتعراض جلان املراجعة والرقابة يف بشـــــــــــأنمن تقرير وحدة التفتيش املشـــــــــــرتكة  5ووفًقا للتوصـــــــــــية

بني خربة القطاعني  نمتواز  جمزيوجود " اإلشراف االستشارية نةتشمل املهارات واخلربة الفنية ألعضاء جل 1،املتحدة"
ا أن حيوز هؤالء األعضـــــــاء فهًما راســـــــًخا للهيكل  العام واخلاص يف مســـــــتوى اإلدارة العليا. ومن املســـــــتصـــــــوب أيضـــــــً

 التنظيمي ملنظومة األمم املتحدة و/أو املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية وسبل تسيري أعماهلا."

  جلنة اختيار مؤلفة من كبار املدراء يف أجرهتا ومقابالت يف جلنة اإلشــراف االســتشــارية  لتعيني عضــوإعالن عقب و
للوظيفة  Honoré Ndoko الســـــــــيد املدير العام بتعيني خارجي، يوصـــــــــياملنظمة، إىل جانب خبري اســـــــــتشـــــــــاري 

 .أقصاها سّت سنواتلفرتة أوىل مدهتا ثالث سنوات، قابلة للتجديد ملدة إمجالية ، الشاغرة

 الســــيد ومع تعيني Honoré Ndoko ،مع وامرأتني اثنتني ثالثة رجالمن اإلشــــراف االســــتشــــارية تتألف جلنة ســــ ،
 جغرافية. أقاليم أربعةمتثيل من 

  لســـيد ل الســـرية املهنيةإن وHonoré Ndoko ،على حنو وثيق مع ، تتوافق يف اللجنة احلاليني إىل جانب األعضـــاء
 التوازن يف تشكيل اللجنة. لتحقيقاخلربة املهنية املطلوبة 

 
 املطلوبة من جلنة املاليةالتوجيهات 

 
  اإلشـــــــــراف إّن جلنة املالية مدعّوة إىل النظر يف الوثيقة ورفع توصـــــــــية إىل اجمللس يف ما يتعلق بتعيني عضـــــــــو يف جلنة

 املدير العام. توىل إدارهتا تبًعا لعملية االختيار اليت االستشارية 
 

 مسودة املشورة
 
  الســـــــــيدنظرت اللجنة يف الوثيقة اليت يقرتح مبوجبها املدير العام تعيني Honoré Ndoko   كعضـــــــــو يف جلنة

 نظمة لفرتة أوىل مدهتا ثالث سنوات.امليف اإلشراف االستشارية 
  2022 ديسمرب/كانون األول 12موضع التنفيذ اعتبارًا من وأحاطت علًما أبن هذا التعيني سُيوضع. 
  املدير العام ووافقت على رفع التوصية إىل اجمللس.أّيدت اقرتاح و 
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 املقدمة
 
ملســاعدة املدير العام وجلنة املالية يف ترتيبات خرباء مؤلف من اســتشــاري  كفريق  اإلشــراف االســتشــاريةتعمل جلنة  -1

املنظمــة اخلــاصــــــــــــــــة ابلتفتيش الرقــابــة الــداخليــة، وعمليــات إدارة املخــاطر، ورفع التقــارير املــاليــة واملراجعــة الــداخليــة، ومهــام 
مع مراعاة اللوائح مشــــورهتا بشــــأن هذه القضــــا�  اإلشــــراف االســــتشــــارية. وتقّدم جلنة واملظامل والتحقيق والشــــؤون األخالقية

من اإلشراف االستشارية . وتقّدم جلنة ة عملهاعلى املنظمة وبيئ ةنطبق عن السياسات واإلجراءات املوالقواعد املالية فضًال 
قدمي من خالل ت وحبســـــــب املقتضـــــــى تلك اجملاالت،مشـــــــورة ومعلومات إىل األجهزة الرائســـــــية يف خالل تقاريرها الســـــــنوية 

 .بني الدوراتات ما منتظمة إىل جلنة املالية خالل فرت حتديثات 
 
هو  وامليزانية والرب�مج خارجيني، ومدير مكتب االسرتاتيجيةمن مخسة أعضاء اإلشراف االستشارية تتألف جلنة و  -2

. ويتم اختيار األعضاء على أساس مؤهالهتم وخرباهتم ذات الصلة على مستوى رفيع يف جماالت: حبكم منصبه أمني اللجنة
 ،الرقابة، مبا يف ذلك املراجعة والتحقيق والشــــــــؤون األخالقية واإلدارة املالية واحلوكمة واملخاطر والضــــــــوابط. ولدى اختيارهم

 ساين واجلغرايف يف اللجنة. وتنتخب اللجنة رئيسها.التمثيل اجلنيراعى 
 
ثالث ســـــنوات قابلة للتجديد ملدة لفرتة أولية مدهتا ألعضـــــاء اجلدد يعمل ا أنعلى لجنة ال اختصـــــاصـــــات نصوت -3

أن الســـيدة ، 2022والتســـعني بعد املائة املعقودة يف مايو/أ�ر ادية احلهتا ر يف دو  ،وأقّرت جلنة املاليةأقصـــاها ســـّت ســـنوات. 
Anjana Das  اســـــــــــــتهّلت املنظمة عملية ومن مث،  ؛جتديد عضـــــــــــــويتها يف اللجنة لوالية اثنيةال ترغب يف قد أبلغت أبّ�ا

 تعيني عضو جديد.ل
 

 األعضاء احلالّيون يف اللجنة
 
بســــــبب انشــــــغاهلا مببادرات جديدة لوالية اثنية عضــــــويتها جتديد إىل  تســــــعى�ا لن أب Dasعقب إبالغ الســــــيدة  -4

 :ة أمساؤهمنة من األعضاء التالياللجنة مكوّ  أصبحت، أخرى تتطلب منها وقًتا والتزاًما
 

يف شــــــــركة الســــــــكك احلديدية  (إيطاليا)، الرئيس التنفيذي ملراجعة احلســــــــاابت Gianfranco Cariolaالســــــــيد  •
شـــــــــغل ســـــــــابًقا منصـــــــــب الرئيس التنفيذي الذي ، )Ferrovie dello Stato Italiane spaالوطنية اإليطالية (

املســـــــــــؤول عن نظام الرقابة  ENI spaوالنائب األول لرئيس شـــــــــــركة  RAI spaملراجعة احلســـــــــــاابت يف جمموعة 
فرتة وتنتهي  .2017وهو عضـــــــــــــو يف اللجنة منذ ديســـــــــــــمرب/كانون األول  الداخلية وخطط ومنهجيات املراجعة.

 .2023القابلة للتجديد يف ديسمرب/كانون األول غري واليته احلالية 

)، الرئيس التنفيذي بنغالديش/ اململكة املتحدة/ الوال�ت املتحدة األمريكية( Fayezul Choudhuryالســـــــيد و  •
البنك الدويل. السابق لالحتاد الدويل للمحاسبني والنائب السابق لرئيس شعبة متويل الشركات وإدارة املخاطر يف 

 .2025القابلة للتجديد يف يونيو/حزيران غري واليته احلالية فرتة تنتهي 

https://www.fao.org/3/cb2471ar/cb2471ar.pdf
https://www.fao.org/3/cb2471ar/cb2471ar.pdf
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(اجلزائر / فرنســــــــا / ســــــــويســــــــرا)، وهي خبرية مســــــــتقلة يف جمال  Malika Aït-Mohamed Parentالســــــــيدة و  •
 .2023مكافحة الفساد، ومتحدثة دولية وحمققة. تنتهي فرتة واليتها احلالية، القابلة للتجديد، يف يوليو/متوز 

(آيرلندا/ اململكة املتحدة)، وهي خبرية مســــــــــــــتقلة يف جلنة الشــــــــــــــؤون املالية ومراجعة  Hilary Wildوالســــــــــــــيدة  •
 .2023تنتهي فرتة واليتها احلالية، القابلة للتجديد، يف يوليو/متوز  احلساابت.

 
 اإلجراءات اخلاصة ابلتعيينات

 
اإلشــراف ، أعلنت املنظمة على شــبكة اإلنرتنت عن املناصــب الشــاغرة لتعيني أعضــاء جلنة 2022آذار /مارسيف  -5

 نظرًا إىلو  .2022آذار /مارس 29يف منظمة األغذية والزراعة. وُحّددت املهلة النهائية لتقدمي الطلبات يف  االســـــــــــــتشـــــــــــــارية
التابعة الرقابة بني املمثلني يف جلان  الشـــــاغر املنصـــــب مت تعميم، 2022يف أبريل/نيســـــان  وردتلطلبات اليت العدد احملدود ل

حني وخرباهتم ذات الصــلة على مســتوى رفيع  .أوســع مجهورإىل للوصــول ملنظومة األمم املتحدة  ومع مراعاة مؤهالت املرشــّ
يف جماالت: الرقابة، مبا يف ذلك املراجعة والتحقيق والشـــــــــــــــؤون األخالقية واإلدارة املالية واحلوكمة واملخاطر والضـــــــــــــــوابط، 

حني  تســـــــعةمن صـــــــّغرة وضـــــــعت اإلدارة العليا قائمة م الســـــــيد برائســـــــة  ،اختيار جلنة أجرتو . إلجراء مقابالت معهممرشـــــــّ
Thomas ،مدير و�ئب ، والرب�مج وامليزانيةاملســـتشـــار القانوين ومديرة مكتب االســـرتاتيجية مؤلفة من و  ،�ئب املدير العام

ختيار، وموظف من االو�ئب مدير الديوان، ومفتش عام ســابق يف املنظمة كعضــو خارجي يف جلنة  2املوارد البشــرية، شــعبة
تشـــــرين /نوفمرب 2أكتوبر/تشـــــرين األول و 28املرشـــــحني يف  مقابالت مع، االختيار أمني جلنة تهاملوارد البشـــــرية بصـــــفقســـــم 
 :املرشّحني يف جمال الرقابة، بتعيني ةإىل خرب  نظرابلختيار، يوصي املدير العام، اال. وبناًء على تقرير جلنة 2022األول 

 
  السيدHonoré Ndoko-  اإلدارة والرقابةجمايل خبري دويل مستقل يف. 

 
 .1امللحق ، يف Honoré Ndoko للسيدلسرية الذاتية اموجز ميكن االطالع على و  -6

                                                            
 .التزاماتهتعارض على املشاركة يف اللجنة بسبب غري القادر  شعبة املوارد البشريةمدير  حملّ  حلّ يلُعني   2
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 1امللحق 

 Honoré Ndokoلسيد ا
 
 
 
 
 
 واشنطن العاصمةجمموعة البنك الدويل، 

 ةواملكاتب الدوليومشال أفريقيا ورواب وآســـيا الوســـطى والشـــرق األوســـط ألاملســـؤول اإلداري األول : 2015-2021
 أورواب والياابن وأمريكا الشمالية يف

 املسؤوليات الرئيسية:

دوالر  اتمليار  10بر�مج إقراض ســــــــنوي موحد بقيمة  اليت لديها رؤســــــــاء األقاليماملســــــــتشــــــــار الرئيســــــــي لنواب  •
مليون دوالر  500ســــــــنوية تزيد عن  يةمليار دوالر أمريكي، وميزانية تشــــــــغيل 48فظة نشــــــــطة بقيمة اأمريكي، وح

 مليون دوالر أمريكي 300بقيمة  تمانية منفذة للبنك الدويلائصناديق و  ،أمريكي

 وضمان وفائها مبسؤولياهتا االئتمانية لألقاليممسؤول عن إدارة األداء املايل  •

، األقاليممبا يف ذلك مجيع وظائف إدارة املوارد يف  ،السياساتوضع و االسرتاتيجي التخطيط مسائل مسؤول عن  •
، وإدارة املخاطر، االئتمانيةة، والرصـــــــــــــد واإلبالغ، والصـــــــــــــناديق يناامليز وضـــــــــــــع وختطيط األعمال، وبرجمة العمل و 

 والضوابط الداخلية

يف ذلك حتديث مبا  املســــائل،مســــؤول عن التنســــيق املؤســــســــي ومنتد�ت صــــنع القرار بشــــأن جمموعة واســــعة من  •
 املكاتب امليدانية

 موظف 100نة من املكوّ هلا  ة التابعةيزانياملووحدة إدارة  يف األقاليم، 50ـاملكاتب امليدانية الـ مسؤول عن إدارة •

صـــــــراعات شـــــــديدة اليت تشـــــــهد ناطق امليف ه وبراجمالبنك الدويل  بعمل املتعلقنيقيادة واإلشـــــــراف المســـــــؤول عن  •
 وسور�اليمن وليبيا والعراق ولبنان كٍل من يف   الضراوة

 
 آسيا واحمليط اهلادئ واملستشار الرئيسي لنائب الرئيس اإلقليميشرق املسؤول اإلداري األول ل: 2009-2015

 آسيا واملستشار الرئيسي لنائب الرئيس اإلقليميجلنوب املسؤول اإلداري األول : 2002-2009
 

 منظمة العمل الدولية، جنيف، سويسرا
 مراجعي احلساابت الداخليني، و�ئب رئيس مراجعي احلساابت الداخليني كبري: 2001-2002

 ألفريقيا يف أبيدجان، كوت ديفواررئيس اخلدمات اإلدارية اإلقليمية ألفريقيا، املكتب اإلقليمي : 1993-2001



6 FC 149/6 

 

 اإلدارةطوير األعمال وت: املسؤول الرئيسي عن ر�دة 1991-1993
 

 الدويل/بر�مج األمم املتحدة اإلمنائي، داكار، السنغالالبنك 
املركز األفريقي للدراســـــــــــات العليا يف اإلدارة كبري املســــــــتشــــــــارين الفنيني للمشــــــــاريع ومدير الربامج يف :  1988-1991

)CESAG( 
 

 (غوادلوب) CABINET KHALIL شركة(فرنسا) و  CABINET BEAL شركة
 : مستشار مراجعة احلساابت1982-1987

 
 أنشطة التمثيل املهين

) IMAC( اللجنة االســــــتشــــــارية املســــــتقلة لإلدارةســــــويســــــرا، عضــــــو يف حىت اآلن:  -2020يناير/كانون الثاين  •
 االحتاد الدويل لالتصاالت التابع لألمم املتحدة يف

األمم  يةاللجنة املســــتقلة ملراجعة احلســــاابت والرقابة التابعة ملفوضــــيف عضــــو حىت اآلن:  – 2018يونيو/حزيران  •
 لشؤون الالجئني، جنيف، سويسرا ة لألمم املتحدةاملتحدة السامي

 الكارييب وأفريقياالبحر حماضر يف جامعات وكليات يف فرنسا وكندا و  •
 

 اجلنسية واملؤهالت األكادميية واملهنية

 اجلنسية: الكامريون •

 وزارة التعليم، ابريس، فرنسا، املعلمني العليا، مدرسة توراه: (علم االقتصاد واإلدارة)شهادة دك •

الوطين الفرنســــي  عهدامل، اابتســــشــــهادة عليا يف مراجعة احل ،شــــهادة ماجســــتري، (احملاســــبة ومراجعة احلســــاابت) •
 ، ابريس، فرنساللفنون واحلرف

، 2، ليون لوميري ، جامعة) يف االقتصـــــادDEA(شـــــهادة دراســـــات معمقة شـــــهاد ماجســـــتري (االقتصـــــاد الكلي)،  •
 فرنسا

 جامعة جان مونيه، سانت إتيانشهاد بكالوريوس (علم االقتصاد)،  •

 اللغات: اإلنكليزية والفرنسية والبانتو واإلسبانية •

 


