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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 
  من جملس منظمة األغذية والزراعة. أخرى بعد انتهاء الفرتة األولية، بقرار  

 سييييكون عضيييوان من 2023ويف هناية شيييهر يونيويحزيران  .الرجثالثة و  تني اثنتنيحالًيا من سيييّيد اللجنةلف وتتأ ،
واليتهما  الأكم، قد Hilary Wild والسييييدة Malika Aït-Mohamed Parent ةأعضييياء اللجنة، واا السييييد

 األوىل ومدهتا ثالث سنوات.
 ةالسيييييييييييد Aït-Mohamed Parent  هي خبرية مسييييييييييتقلة يف جمال مكا وة الفسيييييييييياة ومتودثة ةولية و ققة، أما

وتتمتع السيداتن خبربة واسعة ةولية  . هي خبرية مستقلة يف جلنة الشؤون املالية ومراجعة احلساابت Wildالسيدة 
 ويف األمم املتودة.

 ةومع مراعاة مسيييييييااة السييييييييد Aït-Mohamed Parent  والسييييييييدةWild  الفاعلة واإلجيابية؛ واحلاجة إىل حتقيق
التوازن يف اللجنة من حيث االسييتمرارية والتبدل يف عضييوية اللجنة؛ واحلفاى على ناارب ااربة املهنية اجلماعية ال  

مرًة أخرية  Wildوالسيييدة  Aït-Mohamed Parent ةالسيييداكتسييبتها اللجنة، يوصييي املدير العام بتمديد تعيني 
 وات.ملدة ثالث سن

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

  ّةالسيييييييييييييييييدجلنيية املييالييية مييدعّوة إىل النظر يف هييذه الوثيقيية وتقييدس توصييييييييييييييييية إىل ا لس بشيييييييييييييييأن  ييديييد تعيني  إن 
Aït-Mohamed Parent  والسييييييييييدةWild   يف اللجنة ملرة أخرية مدهتا ثالث سييييييييينوات، على  و ما  ينكعضيييييييييو

 أوصى به املدير العام.
 املشورةمسودة 

 إّن اللجنة:
   السةةةةةةةةةةةيةةةةةدة اقرتح فيهةةةةةا املةةةةةدير العةةةةةا   ةةةةةديةةةةةد تعي  نظرت يف الوثيقةةةةةة الAït-Mohamed Parent  

 يف اللجنة االستشارية مرًة أخرية ملدة ثالث سنوات؛ ينكعضو  Wildوالسيدة 
 ؛2023 وز يوليو/ 1 وأخذت علًما أبّن اجمللس سيقّر هذا التمديد الذي سيصبح انفًذا اعتبارًا من 
  السةةةةيدة وأيّدت اقرتاح املدير العا  يف ما خيّصAït-Mohamed Parent  والسةةةةيدةWild،  ووافقت على

 إحالة التوصية إىل اجمللس.
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 مقّدمة
تعمل جلنة اإلشييراف االسييتشييارية )اللجنة( كفريق اسييتشيياري مسييتقل من اارباء ملسيياعدة املدير العام وجلنة املالية  -1

الرقابة الداخلية، وعمليات إةارة املخاطر وإعداة التقارير املالية واملراجعة الداخلية، ووظائف التوقيق والشيييييؤون يف ترتيبات 
وتسييييدي اللجنة املشييييورة بشييييأن هذه املسييييائل، مراعيًة الالئوة والقواعد املالية  ضييييالً  األخالقية وأمني املظامل لدى املنظمة.

  لى منظمة األغذية والزراعة وعلى بيئة عملها.عن السياسات واإلجراءات ال  تسري ع
ويتم اختيار األعضيييياء على أسييييا  مؤهالهتم وخرباهتم ةات الصييييلة  وتتألف اللجنة من مخسيييية أعضيييياء خارجيني. -2

على مسييتوى ر يع يف جماالت: الرقابة،  ا يف ةلا املراجعة والتوقيق والشييؤون األخالقية واإلةارة املالية واحلوكمة واملخاطر 
  ما كان ةلا ممكًنا.ويوىل االعتبار الواجب يف اختيار األعضاء ملسألة التمثيل اجلنساين واجلغرايف يف اللجنة كلّ  الضوابط.و 
وتنّص اختصاصات اللجنة على أن يعمل األعضاء لفرتة أّولية مدهتا ثالث سنوات، ميكن جتديدها ملدة أقصاها  -3

 وةلا بقرار من جملس منظمة األغذية والزراعة. ثالث سنوات أخرى بعد انتهاء الفرتة األولية،
 ةتعيني السيييييييييييييييييد، (2020  وزييوليو 10-6رومييا، والسييييييييييييييتني بعييد املييائيية ) الرابعييةيف ةورتييه ، وأقّر جملس املنظميية -4

Malika Aït Mohamed Parent  والسيييييدةHilary Wild .ويف  1عضييييوين يف اللجنة لفرتة أولية مدهتا ثالث سيييينوات
 العضوان قد أكمال  رتة واليتهما األوىل ومّدهتا ثالث سنوات.هذان ، سيكون 2023يونيويحزيران 

 األعضاء احلالّيون يف اللجنة

 ترة يف ما يلي أمساء األعضاء احلاليني يف اللجنة إىل جانب مدة الوالية احلالية لكّل منهم: -5
  يد األمريكية(، رئيس اللجنة، الوالايت املتودة  ي)بنغالةيشي اململكة املتودة Fayezul Choudhuryالسيييييييييييييي

والرئيس التنفيذي السييييييابق لالحتاة الدوا للمواسييييييبني، وشييييييغل يف البنا الدوا سييييييابًقا مناصييييييب مراقب ماا، 
وتنتهي  رتة واليته  وانئب رئيس إةارة املوارة االسيييييرتاتيجية، وانئب رئيس قسيييييم املالية املؤسيييييسيييييية وإةارة املخاطر.

 ؛2025يف يونيويحزيران  القابلة للتجديد،غري احلالية، 
  والسييييييييدGianfranco Cariola  إيااليا(، املدير التنفيذي ملراجعة احلسييييييياابت يف شيييييييركة(Telecom Italia 

S.p.A  لالتصيييييييييييييياالت، والرئيس التنفيذي السييييييييييييييابق ملراجعي احلسيييييييييييييياابت يف هيئة السييييييييييييييكا احلديد اإلياالية
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. وتنتهي  .2017جنة منذ ةيسييييمربيكانون األول وهو عضييييو يف الل

 ؛2023واليته احلالية، غري القابلة للتجديد، يف ةيسمربيكانون األول 
  والسييييييييدةMalika Aït-Mohamed Parent  اجلزائر ي  رنسيييييييا ي سيييييييويسيييييييرا(، وهي خبرية مسيييييييتقلة يف جمال(

 ؛2023وتنتهي  رتة واليتها احلالية، القابلة للتجديد، يف يوليوي وز  مكا وة الفساة، ومتودثة ةولية و ققة.
  والسييييييييييييييدةHilary Wild املالية ومراجعة  الشيييييييييييييؤون نة)آيرلنداي اململكة املتودة(، وهي خبرية مسيييييييييييييتقلة يف جل

 ؛2023تنتهي  رتة واليتها احلالية، القابلة للتجديد، يف يوليوي وز و  احلساابت.
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  والسيييدHonoré Ndoko  تنتهي  رتة واليته )الكامريون(، وهو خبري ةوا مسييتقل يف جمال اإلةارة واإلشييراف. و
 .2025ةيسمربيكانون األول  احلالية، القابلة للتجديد، يف

 إجراءات بشأن التمديدات والتعيينات

االستشارية، يوصي املدير مع مراعاة التشكيلة احلالية للجنة، وبناًء على املشورة الصاةرة عن أمينة جلنة اإلشراف  -6
 سنوات.مرة أخرية ملدة ثالث  Hilary Wildوالسيدة  Malika Aït Mohamed Parent ةالسيد العام بتمديد تعيني

يف  Hilary Wildوالسيييييدة  Malika Aït Mohamed Parent ةللسيييييد اتناملختصيييير  تانالذاتي اتنوترة السييييري  -7
 .هبذه الوثيقة 1امللوق 
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 1امللحق 
 السرية الذاتيةموجز عن 

 Malika Aït-Mohamed Parentلسيدة ل
  

نشيييياى على مسييييتوى ب Parentعاًما من ااربة يف قااع العمل اإلنسيييياين، سيييياا  السيييييدة  30خالل 
، ووضيييييييييع السيييييييييياسيييييييييات وتنفيذها، و كني الشيييييييييبكات، وإنفاة التنمية االسيييييييييرتاتيجيةاإلةارة العليا، يف 

 بلًدا يف مجيع القارات. 90السفر إىل أكثر من  اقتضىاألمر الذي  ،االمتثال
 

 اخلربة املهنية
 

 حداًث عرب القارات( 122خبرية مستقلة يف جمال مكا وة الفساة ومتودثة ةولية و ققة )أكثر من  :2015منذ عام 
جمموعة العمل انئب األمني العام، االحتاة الدوا جلمعيات الصييييييييييليب األألر واقالل األألر. قاةت  2010-2014

جنسية خمتلفة( وقدم   60موظًفا من الفئة الفنية من  93املعنية ابحلوكمة وخدمات إةارة األعمال )
توجيهات اسيييرتاتيجية وخدمات مؤسيييسيييية ابلغة األاية يف املقر الرئيسيييي واملكاتب امليدانية يف مجيع 

 ي(مليون  رنا سويسر  500موظف؛ ميزانية سنوية قدرها  2 200القارات )
رئيسيييييييييييية املوظفني، مديرة الديوان، لثالثة أمناء عامني متعاقبني؛ االحتاة الدوا جلمعيات الصييييييييييييليب  2007-2014

 األألر واقالل األألر
رئيسيييييية إةارة الشييييييؤون اإلقليمية للشييييييررب األوسييييييط و ال أ ريقيا؛ االحتاة الدوا جلمعيات الصييييييليب  2006

 األألر واقالل األألر
 ةارة املباةئ والقيم؛ االحتاة الدوا جلمعيات الصليب األألر واقالل األألرإرئيسة  2000-2006
 رئيسة إةارة الشباب؛ االحتاة الدوا جلمعيات الصليب األألر واقالل األألر 1995-2000
 جلنة الصليب األألر يف  رنسا -ةائرة البوث الوطنيةرئيسة  1995
 جلنة الصليب األألر يف  رنسا -وطينمديرة  ئة الشباب على املستوى ال 1990-1995
 مدّرسة يف ماةة العلوم االقتصاةية، اثنوية ألبري ةو مون، ابريس،  رنسا 1987-1989

 
 يف جمال الرقابة

 
 ؛ والية قابلة للتجديد(2023-2020جلنة اإلشراف االستشارية يف منظمة األغذية والزراعة، عضو )

 والرقابة يف مفوضيييييييييييييية األمم املتودة السيييييييييييييامية لشيييييييييييييؤون الالجئني، انئب الرئيساللجنة املسيييييييييييييتقلة ملراجعة احلسييييييييييييياابت 
 ؛ والية قابلة للتجديد(2018-2021)

 ؛ والية قابلة للتجديد(2021-2019اللجنة االستشارية املستقلة للرقابة يف منظمة العمل الدولية، عضو )
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ة واالحتاة الدوا جلمعيات الصييليب األألر واقالل األألر، هيئة النظام األسيياسييي املشييرتكة بني جلنة الصييليب األألر الدولي
 (2018الرئيسة )منذ عام 

 
 يف جمال مراجعة احلساابت

 
،  رنسا )منذ Eurocompliance، مؤسسة ISO37001مراِجعة للوساابت  وجب شهاةة نظم إةارة مكا وة الفساة 

( 2018يف القااع املصريف يف سويسرا ) ISO 37001(. أجرت عمليات مراجعة للوساابت  وجب الشهاةة 2018عام 
 (.2019( واملغرب )2019و رنسا )

 
 يف جمال التعليم

 
 أستاةة زائرة يف الكلية التابعة لألكاةميية الدولية ملكا وة الفساة )النمسا(

 جنيف )سويسرا( -ركز سياةة القانون ومكا وة الفساة الكلية التابعة ملعضو يف 
األكاةميية الدولية ملكا وة الفساة: ةرجة ماجستري يف مكا وة الفساة وةرجة ماجستري يف جمال االمتثال (أكاةميية مشر ة 

 ملكا وة الفساة والعمل اجلماعي؛ جامعة جنيف؛ ماجستري يف احلوكمة األوروبية والدولية(
 ة مونرتايل، جامعة  ورةهام، جامعة جنيف، جامع(CERAH)  اضييرة )مركز التعليم والبوث يف العمل اإلنسيياينأسييتاةة 

(IDHA) أسا  ابريس الثانية، معهد بيو ور ، كلية ريتشموند للوقورب( -، جامعة ابنتيون 
الراباة األوروبية لعلم اللغة  عضييييييييييو يف جلنة التوكيم )املدرسيييييييييية العليا إلةارة األعمال جنيف: ةرجة بكالوريو ؛ شييييييييييهاةة

 (.2019و 2018 لعامي اجلسدية
  املعونةالرائد يف جمال  CurbingCorruption.Comيف موقع  جمال املعونةيف  مكا وة الفساةيف جمال ابحثة 

، األكاةميية (ROLACC) ، مركز سيييييييياةة القانون ومكا وة الفسييييييياةArComا قبل اللفظي )التواصيييييييل ممدرّبة يف جمال 
 ((IACA) الدولية ملكا وة الفساة

 
 اادمات االستشارية يف جمال

 
خرائط طريق إلنشيياء أطر عمل للمسيياءلة والشييفا ية، وعمليات تعّد مسييتشييارة جتري تشييخيصييات مؤسييسييية و  -اسييتشييارية 

 إةارة املخاطر يف املؤسسات، حلوكمة أ ضل.
  ققة، ضمن أ رقة حتقيق متعدةة التخصصات يف إطار حتقيقات ةاخليةيإةارية.

ال  تسيييييياعد األعمال التجارية يف تصييييييميم وتنفيذ نظم االمتثال  Anticorruptionexperts.orgشييييييريكة، يف مؤسييييييسيييييية 
 .ISO 37001 نظم إةارة مكا وة الفساةشهاةة للقواعد األخالقية ومكا وة الرشوة والفساة، متخصصة يف 

 
 التحصيل العلمي

 
 (2019)مدريد، مايويأاير  2019، الراباة األوروبية لعلم اللغة اجلسدية، ®Synergologieشهاةة  :2019
 ،  رنساEurocompliance، مراجعة حساابت، مؤسسة ISO37001شهاةة نظم إةارة مكا وة الفساة  :2018
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 (، سويسراGCSPاجلغرا يا السياسية واملستقبل العاملي، ندوة اجلغرا يا السياسية واملستقبل العاملي ) :2018
 (2018)لوزان، مايويأاير  2018، الراباة األوروبية لعلم اللغة اجلسدية، ®Synergologieشهاةة  :2018
(: علم 2017)ابريس، مار يآةار  2017، الراباة األوروبية لعلم اللغة اجلسيييييدية، ®Synergologieشيييييهاةة  :2017

 ؛ أةوات ةراسة علم املعاين واألةوات اللغوية2واملستوى  1طرح األسئلة، املستوى 
اجستري آةاب يف جمال ةراسات مكا وة الفساة، وهو أول برانمج عاملي متعدة التخصصات للمهنيني ةرجة م :2016

 (، النمساIACAيركز على الدراسة املتقدمة ملكا وة الفساة واالمتثال، األكاةميية الدولية ملكا وة الفساة )
 (، النمساIACAدولية ملكا وة الفساة )جائزة خاصة ألكثر البووث ابتكارًا ملكا وة الفساة، األكاةميية ال :2016
(، املعهد السييويسييري لعلم اللغة اجلسييدية، سييويسييرا، علم يف 3و 2و 1)املسييتوايت  ®Synergologieشييهاةة  :2016

جمال التواصييييييل ميكن بواسيييييياته تفسييييييري حركات اجلسييييييد، و هم العواطف، والكشييييييف عن الكذب واألمور غري 
 املناوقة

رتايت، تقنيات إجراء املقابالت، املنظور السييلوكي، األكاةميية الدولية ملكا وة الفسيياة، الغش والفسيياة يف املشيي :2016
 النمسا

شييييييهاةة يف منع الغش، برانمج التعلم اإللكرتوين املشييييييرتل بني االحتاة الدوا جلمعيات الصييييييليب األألر واقالل  :2015
 األألر، ومنظمة الشفا ية الدولية، النرويج

 الفساة يف احلوكمة احمللية، األكاةميية الدولية ملكا وة الفساة، النمسامكا وة  :2014
 شهاةة إلكرتونية يف مكا وة الفساة، مكتب األمم املتودة املعين ابملخدرات واجلرمية :2014
 ةرجة ماجستري يف اإلةارة، جامعة ماكغيل، كندا :2000
احتاة جامعات النكاسيييييييرت، اململكة املتودة؛ جامعة ماكغيل، برانمج املاجسيييييييتري الدوا يف املمارسييييييية اإلةارية،  :1999

طوكيو، الياابن؛ واملعهد األورويب إلةارة األعمال -كندا؛ املعهد اقندي لإلةارة يف بنغالور، اقند؛ جامعة كويب
(INSEAD.رنسا  ،) 

 ، ابنثيون سوربون،  رنساةرجة ماجستري يف علم االقتصاة، العمومي ويف القااع العام، جامعة ابريس األوىل :1989
 

 اللغةةات
 

 الفرنسية )اللغة األم(؛ اإلنكليزية )إبتقان(
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 موجز عن السرية الذاتية
 Hilary Wildلسيدة ل
 

عمل  سابًقا كمراقبة يف منظمة الصوة إة  يف هذا ا ال ر يعةخبربة تنفيذية  Wildتتمتع السيدة 
خربة  االسييييييييتثمارية وإةارة األصييييييييول يف القااع ااا . ولديهاالعاملية وكمديرة لألعمال املصيييييييير ية 

واسيييعة يف الرقابة تشيييمل مراجعة احلسييياابت والتوقيق والشيييؤون األخالقية واإلةارة املالية واحلوكمة 
وإةارة املخاطر والضييوابط الداخلية. ولديها خربة كرئيسيية وعضييو يف جلان الرقابة يف املنظمة العاملية 

برانمج األمم املتودة اإلمنائي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتودة للرتبية لألرصاة اجلوية و 
 والعلم والثقا ة، وكذلا مع منظمات أخرى غري هاة ة للربح.

 
 اخلربة املهنية
 ااربة احلالية

 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتودة
 حاا - 2020جلنة اإلشراف االستشارية، يوليوي وز عضو يف 

 ، بريوت، لبنان(ICARDA) املركز الدوا للبووث الزراعية يف املناطق اجلا ة
 ومراجعة احلساابت، عضو يف اللجنة التنفيذية،رئيسة جلنة الشؤون املالية عضو يف جملس األمناء، 

 2021يوليوي وز  - 2015يوليوي وز 
 ، زوغ، سويسراConstanter Genossenschaftمؤسسة 

 2020أكتوبريتشرين األول  - 2017عضو يف جلنة مراجعة احلساابت واالمتثال، أكتوبريتشرين األول 
 ، لندن، اململكة املتودةChurch Commissionersجهاز 

 2021ةيسمربيكانون األول  - 2019 ربايريشباى  ،عضو يف جلنة مراجعة احلساابت واملخاطر
 اجلماعة االستشارية للبووث الزراعية الدولية، مونبلييه،  رنسا منظومةجملس إةارة 

 2021أغساسيآب  - 2019يف جلنة مراجعة احلساابت واملخاطر، سبتمربيأيلول و  عضو يف ا لس
 ، لندن، اململكة املتودةWaterAid UKمنظمة 

 2022ةيسمربيكانون األول  - 2019رئيسة جملس األمناء وجلنة مراجعة احلساابت، أكتوبريتشرين األول 
 كولومبيا، روما، إيااليايكاا،  (CIAT) املركز الدوا للزراعة االستوائية -التوالف من أجل التنوع البيولوجي 

 - 2020جملس األمناء ويف جلنة مراجعة احلسيييييييييياابت واملخاطر والشييييييييييؤون املالية، ينايريكانون الثاين عضييييييييييو يف 
 2022ةيسمربيكانون األول 
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 السابقة ااربة
 ، ابريس،  رنسا(اليونسكو) منظمة األمم املتودة للرتبية والعلم والثقا ة

 2019يونيويحزيران  - 2014رئيسة اللجنة االستشارية للرقابة، يونيويحزيران 
 جلنة الرقابة العاملية املعنية ابلتأمني الصوي ملوظفي منظمة الصوة العاملية، جنيف، سويسرا

 2019أغساسيآب  - 2017لول سبتمربيأي ،عضو مناوب
 جملس مقاطعة ابث آند نورث إيس  سومرسي ، اململكة املتودة

 2017-2015جور األعضاء، املراجعة املستقل أل عضو يف  ريق
 احتاة املراكز الدولية للبووث الزراعية، مونبلييه،  رنسا

، للبووث الزراعية الدوليّةاملراكز الدولية  عضييييييييييو مسييييييييييتقل يف جلنة مراجعة احلسيييييييييياابت واملخاطر يف جملس احتاة
2015-2016 

 ، نريويب، كينيا(ICRAF) املركز العاملي للزراعة احلراجية
 2016أبريلينيسان  - 2010انئب رئيس ا لس، ورئيسة جلنة مراجعة احلساابت والشؤون املالية،  ربايريشباى 

 مكتب العمل الدوا، جنيف، سويسرا
 2015كانون األول يةيسمرب - 2013رئيسة اللجنة املستقلة للرقابة واملشورة، ينايريكانون الثاين 

 ساابت يف برانمج األمم املتودة اإلمنائي، نيويورل، الوالايت املتودة األمريكيةاحلاللجنة االستشارية ملراجعة 
 2014إىل يوليوي وز  2011 وز يوليوي من رئيسةال ،2011إىل يوليوي وز  2009يوليوي وز  من عضو

 جلنة االستثمار يف منظمة الصوة العاملية، جنيف، سويسرا
 2011إىل ةيسمربيكانون األول  2007عضو من يوليوي وز 

 جلنة املراجعة يف املنظمة العاملية لألرصاة اجلوية، جنيف، سويسرا
 2012مار يآةار  إىل 2004 منعضو 
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 اخلربة املهنية السابقة
 

 منظمة الصحة العاملية، جنيف، سويسرا
مديرة مشيييييروع إةارة التغيري، ومديرة مشييييياركة يف املشيييييروع العاملي لنظام اإلةارة، مسيييييؤولة عن وضيييييع  2005-2007

جمموعة  السييتبدالمليون ةوالر أمريكي  60يف توجيه مشييروع عاملي بقيمة شييارك  منوةج لألعمال و 
مكتًبا يف  120يف أكثر من  املنظمةلتخايط موارة  موّحدنظم تكنولوجيا املعلومات القدمية بنظام 

 مجيع أ اء العامل.
السيييييييياسييييييياتية االسيييييييرتاتيجية املالية، واملتعلقة ابحملاسيييييييبة وامليزانية  الشيييييييؤونمسيييييييؤولة عن مراقبة مالية،  1999-2005

ة واحملاسيييييييبة املالئمة املتعلقة ابملوارة املالية للمنظمة؛ واملسيييييييؤوليات التشيييييييغيلية؛ وعمليات املراقبة املالي
املركزية املتعلقة إبعداة امليزانية؛ والتقارير املالية القانونية، وما يتصييييييييييييييل بذلا من إعداة التقارير إىل 

يار ةوالر مل 1اجلهات املا ة؛ وإةارة املتالبات املصير ية، واسيتثمار األموال على ناارب العامل )بقيمة 
املوظفني على ناارب العامل،  ا يف ةلا صيييييندورب التأمني  مسيييييتوقاتأمريكي(؛ اإلةارة املالية جلميع 
مليون ةوالر أمريكي(؛ اإلةارة املييالييية لرتتيبييات التييأمني؛ وتاوير  300الصييييييييييييييوي للموظفني )بقيميية 

 لومات يف مجيع أ اء العامل.وتعزيز وةعم التابيقات املالية وما يتصل هبا من تابيقات تكنولوجيا املع
عضو يف الصندورب املشرتل للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتودة؛ ورئيسة اللجنة االستشارية 

، واللجنة االسيييييتشيييييارية املعنية  االبات التعويض، وجلنة اسيييييتعراق العقوة، وجلنة حصييييير املمتلكات
 ساابت.املعنية ابالستثمارات، واللجنة التوجيهية ملراجعة احل

 
 ، لندن، اململكة املتحدةDresdner RCM Global Investorsشركة 
 مديرة، إةارة األصول ااريية  1997-1999

 
 ، لندن، اململكة املتحدةKleinwort Benson Groupشركة 
  Kleinwort Benson Investment Management Ltdمديرة قسم إةارة األصول ااريية، شركة  1994-1997
 Kleinwort Benson Ltdمديرة قسم  ويل األصول وأتجريها، شركة  1993-1994
 Kleinwort Benson Ltdمسؤولة عن قسم النقل و ويل األصول وأتجريها، شركة مديرة  1992-1993
 املديرة املساعدة، مسؤولة عن قسم الشونيأورواب الشرقية 1990-1991

 
 (، نيويورك، الوالايت املتحدة األمريكيةاملتحدة للطفولةمنظمة األمم صندوق األمم املتحدة للطفولة )

 رئيسة الشؤون املالية 1986-1990
 

 ، اململكة املتحدةLarsson Group Londonجمموعة 
 للشؤون املالية ةمديرة الشؤون املالية واملستشارة اااص 1985-1986
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 وأثينا، اليوانن، لندن، اململكة املتحدة، Marine Midland Bank, N.Aمصرف 
 رئيس ورئيسة وحدة، لندنالانئب  1985
 ، اليوانناملصرف رئيس وممثلةالانئب  1983-1984
 ، اليوانناملصرف رئيس وممثلةالانئب مساعدة  1981-1983
 موظفة يف ةائرة الشؤون املصر ية الدولية، لندنمساعدة انئب الرئيسي 1978-1980

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

 
 ، لندن، اململكة املتحدة Edward Bates & Sons Ltdشركة 
 مديرة قسم إةارة عمليات الشون 1973-1977

 
 ، لندن، اململكة املتحدةErnst & Whinneyشركة 
 ساابت احلكبرية مراجعي  1971-1973

 
 ، أوكسفورد، اململكة املتحدةWenn Townsend & Coمكتب 

 معتمدة(كاتبة متدّرجة ) اسبة متدرّبة  1967-1971
 

 اللغةةات
 والفرنسية واإلياالية واليواننية املعاصرة اإلنكليزية

 


