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مانوج دجونيجا
مساعد المدير التنفيذي

يشغل السيد مانوج دجونيجا  Manoj Junejaمنصب مدير الشؤون المالية ومساعد المدير التنفيذي إلدارة تسيير الموارد
في برنامج األغذية العالمي منذ يناير/كانون الثاني  .2013وجاء هذا التعيين بعد حياة وظيفية امتدت لخمس سنوات في
القطاع الخاص ولخمس وعشرين سنة في منظومة األمم المتحدة .وقبل انضمامه إلى البرنامج ،شغل السيد دجونيجا في
الفترة  2012-2011منصب نائب المدير العام للعمليات في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،وفي الفترة
 ،2004-2003شغل منصب المدير التنفيذي لخدمات الدعم وأمين الخزانة والمراقب المالي في منظمة العمل الدولية.
وبدأ السيد دجونيجا عمله في منظمة األغذية والزراعة في عام  ،1987وبين عامي  1997و 2002شغل منصب رئيس
دائرة البرنامج والميزانية فيها .وفي يناير/كانون الثاني  ،2003تم تعيينه في منصب المدير التنفيذي لخدمات الدعم وأمين
الخزانة والمراقب المالي في منظمة العمل الدولية ،على سبيل اإلعارة من منظمة األغذية والزراعة .ثم عاد إلى منظمة
األغذية والزراعة في سبتمبر/أيلول  2004كمستشار خاص للتعاون التقني .ومن يناير/كانون الثاني  ،2005شغل منصب
مدير مكتب البرنامج والميزانية والتقييم ،ومن يناير/كانون الثاني  2008شغل منصب مساعد المدير العام إلدارة الخدمات
المؤسسية والموارد البشرية والشؤون المالية والمادية .ومن خالل هذه المناصب ،قام أيضا بدور رئيسي في قيادة
اإلصالحات التي جرت في منظمة األغذية والزراعة عقب التقييم الخارجي المستقل .وفي  1يوليو/تموز  ،2011أصبح
السيد دجونيجا نائب المدير العام للعمليات.
وقد بدأ السيد دجونيجا حياته المهنية كمستشار لألعمال وأحد كبار مراجعي الحسابات في مكتب آرثر أندرسون
لالستشارات في لندن بين عامي  1981و ،1987حيث اضطلع بعمليات مراجعة الحسابات النظامية واالستشارات المالية
للشركات المحدودة العامة ،وأجرى دراسات الخصخصة لحكومة المملكة المتحدة.
والسيد دجونيجا من مواطني الهند ،وحاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في االقتصاد من كلية لندن لالقتصاد
والعلوم السياسية .وهو زميل معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز ،وحصل على عدة شهادات تقدير أكاديمية بما
في ذلك وسام االستحقاق من معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز .وقام بالتدريس في كلية لندن لالقتصاد والعلوم
السياسية ،وجامعة بوسطن ،وجامعة جنيف .وهو متزوج وأب لولدين.
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