مرشح سويسرا إلعادة انتخابه عضوا في اللجنة اإلستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية
لفترة 2022-2020
مارسيل جولييه Marcel JULLIER
مولود في  3تموز/يوليو 1960
يُتقن اللغة اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية واأللمانية
مارسيل جولييه هو مراجع حسابات داخلي مح ّلف وخبير في المحاسبة والرقابة ذات باع طويل وخبرة في اإلدارة المالية
لدى المنظمات الدولية .طيلة عمله في اللجنة الدولية للصليب األحمر واألمم المتّحدة والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون،
شغل مناصب تنفيذية مختلفة وأشرف على شؤون المالية وخدمات الخزينة وإدارة الموجودات والموارد البشرية واإلشتراء
وإدارة التغيير وإدارة المشاريع والخدمات اإلدارية ونظم المعلومات .يتمتّع أيضا ً بصالحيات رئيس مجلس إدارة شركة
مقرها سويسرا .مارسيل جولييه متأ ّهل وله ابنتان راشدتان.
جولييه ش.م .وهي شركة بيع
بالمفرق ّ
ّ

سيرة ذاتية
منذ 2017

عضو في اللجنة اإلستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لدى األمم المتّحدة في نيويورك

2016-2015

مستشار رفيع المستوى للمدير العام في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ،سويسرا

2014-2013

الرئيس اإلقليمي لشؤون المالية والتعاون في مكتب سفارة سويسرا لشؤون التعاون والشؤون
القنصلية في مونروفيا ،ليبيريا

2012

مدير مجلس إدارة شركة جولييه ش.م .في تسيرمات ،سويسرا (ورئيسها منذ )2004
بالمفرق ومنذ عام  ،2012هو مسؤول عن إعادة
إدارة استراتيجية لشركة عائلية للبيع
ّ
تنظيمها وهيكلتها

2011-2010

هيئة األمم المتّحدة للمرأة ،نيويورك
ضابط مسؤول عن اإلدارة المالية واإلشتراء والخدمات اإلدارية ونظم المعلومات

2010-2008

صندوق األمم المتّحدة اإلنمائي للمرأة التابع لبرنامج األمم المتّحدة اإلنمائي ،نيويورك
رئيس المالية واإلشتراء والخدمات اإلدارية

منذ 2007

مؤسسة هيلين آرنولد ،تسيرمات
رئيس مجلس إدارة المؤسسة

2007-1986

اللجنة الدولية للصليب األحمر ،جنيف والعالم
-

التحصيل العلمي

رئيس خدمات الخزينة
رئيس إدارة المشاريع ورئيس إدارة الموجودات
المنسّق اإلقليمي لشرق آسيا والمحيط الهادئ ،المق ّر في بانكوك ومانيال
نائب رئيس العمليات ورئيس قسم التأمين
المقر في كولومبو /سري النكا ،وفي بنوم بن/كمبوديا ،وفي سان
منسّق إداري،
ّ
سلفادور/ألسلفادور
المقر في يانغون
مسؤول عن المكتب القطري في ميانمار،
ّ
مدير في ماناغوا /نيكارغوا وفي دافاو/الفيليبين

مراجع حسابات داخلي معتمد من جامعة زوريخ
خبير محاسبي سويسري في المحاسبة واإلبالغ الماليين واإلداريين

