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A 

 المؤتمر
 األربعونالحادية و الدورة 

 2019 حزيرانيو/نيو  29-22روما، 

 تعيين الرئيس المستقل للمجلس

 
 موجز

 
(ب) من 1)، أنه عمًال بأحكام الفقرة 2018قرر اجمللس، يف دورته الســـــــــــتني بعد املائة (ديســـــــــــمرب/كانون األول  

رئيس املستقل ملنصب ال اجمللس على الرتشيحاتللمؤمتر و عام المني األإطالع من الالئحة العامة للمنظمة، ينبغي  23املادة 
  .2019أبريل/نيسان  5من ظهر يوم اجلمعة  00:12الساعة للمجلس يف موعد أقصاه 

 
 (باكستان).  Khalid Mehboobومع حلول املوعد احملدد، ورد ترشيح واحد هو ترشيح السيد  
 
 للمرشح ومن رسالة اإلحالة.  السرية الذاتيةوترد يف املرفق ألف نسخة من  

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Rakesh Muthooالسيد 

 املراسم شعبة املؤمتر واجمللس وشؤون مدير
 55987 06570 39+اهلاتف: 
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 المرفق ألف
 

 سفارة مجهورية باكستان اإلسالمية
 Pol-1/24/2017الرقم: 

 
 مذكرة شفهية

 
تتوجه ســـفارة مجهورية باكســـتان اإلســـالمية يف روما بأصـــدق التحيات إىل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  

لتويل منصب الرئيس املستقل جمللس املنظمة للوالية املمتدة  Khalid Mehboob(املنظمة) وتتشرف بتقدمي ترشيح السيد 
والذي ســــــــتجري عملية االنتخاب اخلاصــــــــة به خالل الدورة  2021يونيو/حزيران  30إىل  2019من األول من يوليو/متوز 

 . Mehboobللسيد  الذاتيةالسرية طيه  رفقتأ. وقد 2019احلادية واألربعني ملؤمتر املنظمة يف شهر يونيو/حزيران 
 
حالًيا منصب الرئيس املستقل جمللس املنظمة بعدما مت انتخابه خالل الدورة األربعني  Mehboobويشغل السيد  

، بصـــــــــفته Mehboob. وقد عمل الســـــــــيد 2019يونيو/حزيران  30لوالية تنتهي يف  2017ملؤمتر املنظمة يف يونيو/حزيران 
ا مســتقالً جمللس املنظمة  ، بصــورة دائمة وفعالة على تيســري التوصــل إىل توافق يف اآلراء بني أعضــاء املنظمة من خاللرئيســً

رؤيته الواسعة وقيادته القوية. وإّن ما لديه من خربة وافية تؤهله للمسامهة بشكل فعال يف عملية احلوكمة اإلمجالية للمنظمة 
اليت جرى  امللحوظة يف العمليات املتبعة يف جملس املنظمةوخباصــــــة جملس املنظمة. وتتضــــــمن إجنازاته العديدة التحســــــينات 

تطبيقها بناء على توافق اآلراء الذي ســــــاهم يف حتقيقه يف أوســــــاط األعضــــــاء. وبناء على والية الرئيس املســــــتقل للمجلس 
 هذه، توىل بنجاح رئاســـــــــة جمموعات عمل مفتوحة العضـــــــــوية واجتماعات أصـــــــــدقاء الرئيس ومفاوضـــــــــات ثنائية ومتعددة

ا على زيادة مشــــــاركة األعضــــــاء يف عملية إعداد  األعمال وســــــاهم يف جتديد التعاون والثقة  جداولاألطراف. وعمل أيضــــــً
 وتوطيدمها بني الدول األعضاء. 

 
منصـــــــــب  Mehboob، شـــــــــغل الســـــــــيد 2017وقبل انتخابه لتويل منصـــــــــب الرئيس املســـــــــتقل للمجلس يف عام  

ان لدى الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها يف روما. وشــــــــغل آنذاك عدًدا من املســــــــتشــــــــار/املمثل الدائم املناوب لباكســــــــت
املناصــب الرئيســية يف األجهزة الرئاســية ملنظمة األغذية والزراعة والصــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي. 

الوكاالت الثالث والروابط القائمة يف عملها ووالية كل منها قد مّكنته من مؤازرة جهودها يف  بشــــــــــــــأنوإّن معرفته املعّمقة 
 يف من وطأة الفقر. من الغذائي والتخففها املشرتك املتمثل يف حتقيق األسبيل توطيد التعاون واملسامهة يف حتقيق هد

 
يف املنظمة، وكان معظمها يف مناصـــــب الواســـــعة كموظف  Mehboobوإضـــــافة إىل ما تقدم، فإّن خربة الســـــيد  

رفيعة، إضـــافة إىل مســـامهته ومشـــاركته يف جلان وجمموعات عمل على نطاق منظومة األمم املتحدة ككّل، قد أعطته معرفة 
 واسعة بوالية وأساليب عمل عدد كبري من املنظمات والوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة ككّل.
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لوالية ثانية. وعمًال بالعادة املتبعة بالنســـــبة إىل  Mehboobقدمي ترشـــــيح الســـــيد وتتشـــــرف حكومة باكســـــتان بت 
شـاغلي هذا املنصـب اهلام يف السـابق ضـمن املنظمة، تعترب حكومة باكسـتان أّن والية ثانية للرئيس املسـتقل جمللس املنظمة 

 من استكمال ما قام به حىت اآلن ومن إمتامه بنجاح.  Mehboobستمّكن السيد 
 
وتنتهز سفارة مجهورية باكستان اإلسالمية هذه الفرصة لكي تعرب جمدًدا ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  

 عن أمسى عبارات التقدير واالحرتام.
 
 

 [ختم السفارة]
 

  2019يناير/كانون الثاين  23روما، 
 

 Louis Gagnonالسيد 
 والزراعةمنظمة األغذية يف  ملؤمتر واجمللساأمني عام 

 .روما
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Khalid Mehboob 
 (باكستان)

khalid.mehboob.mail@gmail.com 
 

 معلومات شخصية
 
عاما وتشـــمل كال من القطاع  56على مدى أكثر من  Khalid Mehboobمتتد اخلربة الطويلة واملتنوعة للســـيد  

وكان آخرها منصب  2009إىل عام  1969اخلاص ومنظمة األغذية والزراعة اليت شغل فيها مناصب رفيعة متنوعة من عام 
ل املوارد البشـــــرية. وإّن خربته هذه باإلضـــــافة إىل عمله احلايل كرئيس مســـــتقو املدير العام املســـــاعد للشـــــؤون املالية واإلدارية 

ث اليت ثال) وســـابًقا كاملســـتشـــار اخلاص/املمثل الدائم املناوب لباكســـتان لدى الوكاالت ال2017جمللس املنظمة (منذ ســـنة 
هذه  الثالثم املتحدة ) قد أكســــــــــــــبته معرفة واســــــــــــــعة بوالية كل من منظمات األم2017-2010مقارها يف روما ( توجد

ويتضمن مساره الوظيفي الطويل واملتنوع خربة يف قضايا احلوكمة، والقيادة اإلدارية، ورسم السياسات،  وبأساليب عملها.
ووضـــــــــــــع االســـــــــــــرتاتيجيات وتنفيذها، والشـــــــــــــراكات، وحتديد األولويات، والتفاوض وبناء التوافق يف اآلراء يف بيئة متعددة 

 وإّن هذه اخلربة، مصــحوبة خبربته يف جمال إدارة املوارد البشــرية والشــؤون املالية والتدقيق وتطوير النظم،األطراف والثقافات. 
ه على وباإلضـــــــــــافة إىل ذلك، فإن مشـــــــــــاركت تشـــــــــــكل مزًجيا فريًدا من نوعه يف العمل يف جماالت احلوكمة والتنفيذ والدعم.

د مبجموعة متنوعة من املواضـــــيع على نطاق منظومة األمم املتحدة قاملســـــتويات العليا يف اللجان وجمموعات العمل املعنية 
 زّودته مبعرفة واسعة بوالية خمتلف منظمات منظومة األمم واملؤسسات الرئيسية الدولية األخرى وبأساليب عملها.

 
 :المؤهالت األكاديمية

 
 الهور، باكستان) -بكالوريوس (علم االقتصاد) (جامعة البنجاب  •
 قانوين (معهد احملاسبني القانونيني يف إنكلرتا وويلز)حماسب  •
 زميل يف معهد احملاسبني القانونيني يف إنكلرتا وويلز •

 
 :الخبرة المهنية

 
 الرئيس المستقل لمجلس منظمة األغذية والزراعة

 
 ) 2019يونيو/حزيران  30 - 2017أغسطس/آب  1(مدة الوالية: 

 
يف منصــب الرئيس املســتقل جمللس املنظمة خالل الدورة األربعني ملؤمتر املنظمة الذي  Mehboobانُتخب الســيد  

 . 2019يونيو/حزيران  30إىل  2017أغسطس/آب  1لوالية متتد من  2017ُعقد يف شهر يوليو/متوز 
 
 عقد مشـــــاورات فعالة معمن خالل  على بناء توافق في اآلراء، منذ انتخابه، Mehboobوقد عمل الســـــــيد  

ونواهبم  اجملموعات اإلقليمية يف املنظمة رؤســاء، على املســتوى الثنائي ومن خالل مناقشــات غري رمسية دورية مع األعضــاء

mailto:khalid.mehboob.mail@gmail.com
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نســـيق الرتشـــيحات حتضـــريًا لدورات اجمللس، مبا يف ذلك ت الترتيبات اإلدارية والتنظيميةعلى الســـواء، وتوىل خالهلا تيســـري 
ا إىل الواردة من األعضــاء. ائل وتوىل رئاســتها ملناقشــة مســ لمجموعات عمل مفتوحة العضويةعقد اجتماعات  ودعا أيضــً

ا التوافق وتتمثل أبرز اإلجنازات اليت حققها هبذا الصـــدد يف مجلة أمور من بينه حمددة تســـهيالً للتوصـــل إىل توافق يف اآلراء.
جلارية لوضــــع ؛ واملشــــاورات اة المجلسبتشـــاطر المقاعد لعضـــوي الترتيبات الخاصـــةيف آراء اجملموعات اإلقليمية بشــــأن 

؛ والنجاح يف تنفيذ من دســــــــتور المنظمة 14لعملية تعيين أمناء األجهزة المنشــــــــأة بموجب المادة النهائية  الصــــــــــياغة
 . التحسينات في أساليب عمل المجلس

 
عملية بمنذ انتخابه بشــــكل مكّثف على حتســــني أســــاليب عمل اجمللس للنهوض  Mehboobوقد عمل الســــيد  

اورات وهبذا الصـــدد، عقد مشـــ داخل املنظمة. عملية الحوكمةيف هذا اجلهاز الرئاســـي اهلام ومســـامهته يف  صــنع القرارات
من تلك و  جارية وشــــــاملة مع األعضــــــاء بشــــــأن التحســــــينات املقرتحة واليت جرى تنفيذها بنجاح خالل الدورات األخرية.

اجلدول  املدرجة على األعمال وتحســين توقيت مناقشــة البنود داولجزيادة مشــاركة األعضــاء في إعداد التحســينات 
خالل الدورات يف ختام مداوالت اجللســــــات العامة وتحســـــين اســـــتنتاجات الرئيس المســـــتقل للمجلس الزمين املؤقت 

ل قوإضــــــــافة إىل ذلك، ومتاشــــــــًيا مع االتفاق الذي مت التوصــــــــل إليه يف اجتماعات الرئيس املســــــــت للمجلس بشــــــــأن البنود.
 اســـــتنتاجات الرئيس المســـــتقل للمجلس تبّث على شـــــاشـــــةللمجلس مع رؤســــــاء اجملموعات اإلقليمية ونواهبم، باتت 
رارات وقد سّهلت هذه التحسينات إىل حد كبري عملية صنع الق موجودة يف قاعة االجتماع تسهيالً للنقاش بني األعضاء.

 . المجلس وجعلها أكثر تركيًزاتقليص تقارير باإلمجال يف اجمللس حيث أ�ا أفضت إىل 
 
لجان ، باإلضــــافة إىل رئاســــة دورات جملس املنظمة، مشــــاركة نشــــطة يف دورات Mehboobوقد شــــارك الســــيد  

: جلنة الربنامج وجلنة املالية واالجتماع املشـــــــرتك وجلنة الشـــــــؤون الدســـــــتورية والقانونية وتفاعل بشـــــــكل منتظم مع المجلس
 . جانها الفنيةلللمنظمة ويف دورات  المؤتمرات اإلقليميةوشارك أيًضا يف  حسب االقتضاء. وأماناهتارؤساء تلك اللجان 

 
أصــــدقاء بنجاح اجتماعات  Mehboobوخالل الدورة التاســــــعة واخلمســــــني بعد املائة للمجلس، ترأس الســــــيد  

إللزامي يف بشـــــأن ســـــّن التقاعد ا وصـــــوالً إىل توافق يف اآلراء بشـــــأن موعد تنفيذ القرار الصـــــادر عن األمم املتحدة الرئيس
 منظمة األغذية والزراعة. 

 
ا منذ انتخابه يف ســـــــبيل  Mehboobوعمل الســـــــيد   توطيد التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في أيضـــــــً

، خاصة من خالل رئاسة أول اجتماع غري رمسي مشرتك بني األجهزة الرئاسية لتلك الوكاالت يف شهر سبتمرب/أيلول روما
الذي اسـتضـافته منظمة األغذية والزراعة، باإلضـافة إىل مشـاركته النشـطة يف االجتماع غري الرمسي املشـرتك الثاين يف  2017

يف  Mehboobويشــــــارك حالًيا الســــــيد  الذي اســــــتضــــــافه الصــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية. 2018شــــــهر ســــــبتمرب/أيلول 
مع رؤساء اجمللس التنفيذي لكل من الصندوق وبرنامج األغذية العاملي، باإلضافة إىل اإلدارة العليا يف الوكاالت  مشاورات

الل شـــــــــهر خ البرنامجالثالث بشـــــــــأن التحضـــــــــريات لعقد االجتماع غري الرمسي املشـــــــــرتك الثالث الذي ســـــــــيســـــــــتضـــــــــيفه 
 . 2019سبتمرب/أيلول 
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لس بناء على توصـــــــــيات جلنة الشـــــــــؤون الدســـــــــتورية والقانونية، يعقد الســـــــــيد ومبوجب الوالية اليت أوكله إياها اجمل 
Mehboob  اللمسات األخيرة على اإلجراءات الخاصة بالكلمات التي سيلقيها حالًيا مشاورات مع األعضاء لوضع

، وكذلك يف 2019خالل الدورة احلادية والســتني بعد املائة للمجلس يف أبريل/نيســان  المرشــحون لمنصــب المدير العام
 . 2019الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر يف شهر يونيو/حزيران 

 
وأخريًا، يف إطــار املشـــــــــــــــاورات غري الرمسيــة مع األعضـــــــــــــــاء وبينهم ومع اإلدارة العليــا يف املنظمــة، توىل الســــــــــــــيــد  

Mehboob الفرصــــــــة وجلســــــــات اإلحاطة اليت أتاحت  تنســـــــيق المســـــــاهمات لعقد مزيد من الندوات غير الرســـــــمية
لتفاعالت غري رمسية بني املدير العام للمنظمة واإلدارة العليا واألعضاء بشأن املسائل الرئيسية املدرجة على جداول أعمال 
األجهزة الرئاســــية، مما أفضــــى إىل مداوالت فعالة خالل اجللســــات والتوصــــل إىل توافق يف اآلراء ضــــمن إطار عملية صــــنع 

 القرارات الرمسية. 
 

 المســـــــــــتشـــــــــــار الخاص/الممثل الدائم المناوب لباكســـــــــــتان لدى وكاالت األمم المتحدة التي توجد مقارها 
 ) 2017-2010في روما (

 
، بصفته املستشار اخلاص واملمثل الدائم املناوب لباكستان لدى الوكاالت الثالث اليت Mehboobشارك السيد  

 اجتماعات الوكاالت الثالث وخباصة:  إىلتوجد مقارها يف روما، بشكل منتظم ونشط كعضو يف وفد باكستان 
 

 مؤمتر وجملس املنظمة واللجان التابعة للمجلس 
 خمتلف اللجان الفنية للمنظمة 
  التنفيذي وجملس احملافظني يف الصندوق الدويل للتنمية الزراعيةاجمللس 
 اجتماعات جتديد موارد الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 
 اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي 

 
 أيضا: Mehboobوخالل هذه الفرتة، عمل السيد 

 
 2017-2015جلنة املالية يف منظمة األغذية والزراعة ( رئيسك( 
 2013-2011( يف منظمة األغذية والزراعة ضو يف جلنة الشؤون الدستورية والقانونيةكع( 
 ) 2015-2013كعضو يف جلنة املالية يف منظمة األغذية والزراعة ( 
 كعضو يف جمموعة العمل املعنية باحلوكمة يف الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 
  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  رئيسكعضو يف جلنة خمصصات 
 /للصندوق الدويل للتنمية الزراعية 2-األعضاء يف القائمة الفرعية جيم رئيس الدولكمنّظم اجتماعات 
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 )2009-1969الخبرة المهنية في منظمة األغذية والزراعة (
 

 )2009-2008كبير االستشاريين (
 

  املتعلقة بإصالح املنظمة وجتديدهاإسداء املشورة يف جمال تنفيذ التوصيات 
  إســــداء املشــــورة إىل االســــتشــــاريني اخلارجيني يف جمال اإلدارة والتفاعل معهم خالل إجراء االســــتعراض املفصــــل

 للمنظمة
 

 )2007-1991دارية (واإلالمدير العام المساعد، إدارة الشؤون المالية 
 

 مشلت وظائفه العادية ما يلي:
 

  االضــــــطالع مبســــــؤولية اإلدارة العامة بالنســــــبة إىل مجيع أنشــــــطة اإلدارة وتوفري القيادة االســــــرتاتيجية واإلدارية ملا
من املوظفني املســــــــــــؤولني عن: إدارة املوارد البشــــــــــــرية؛ والعالقات مع املوظفني (مبا يف ذلك جتديد  600جمموعه 

مة؛ ومركز اخلدمات املشـــــــــــرتكة اخلارجية وإجراءات العمل املنظمة)؛ والشـــــــــــؤون املالية؛ ونظام ختطيط موارد املنظ
اخلاصــة به؛ ووظيفة املشــرتيات والتعاقد؛ وخدمات البنية األســاســية؛ واملســائل األمنية؛ واخلدمات الطبية؛ ووضــع 
االســــرتاتيجيات الرامية إىل تعزيز احلوكمة الداخلية، مبا يف ذلك وضــــع املعايري التنظيمية من أجل ضــــمان اعتماد 

 املنظمة سياسات وممارسات إدارية ومالية وخاصة باملوارد البشرية تدعم متاما براجمها التشغيلية.
 .رئاسة جلنة االستثمارات يف املنظمة املسؤولة عن اإلشراف على استثمار فائض األموال املتاحة 
 .متثيل املنظمة يف اجتماعات أجهزهتا الرئاسية بشأن القضايا ذات الصلة باإلدارة 
 ثيل املنظمة يف عدد من اجملموعات على نطاق منظومة األمم املتحدة: مت 

 عضو يف اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى املعنية بقضايا اإلدارة على نطاق منظومة األمم املتحدة ككل 
 عضو يف جملس املديرين لكلية موظفي األمم املتحدة 
 وظفني داخل منظومة األمم املتحدةعضو يف جمموعة عمل األمم املتحدة املعنية بتنقل امل 

 
 )1991-1978مدير مكتب المراجعة الداخلية والتفتيش والرقابة اإلدارية (

 
 ) املراجعة الشــاملة مبا يف ذلك االمتثال املايل ومسات القيمة 1توىل إدارة وقيادة املكتب الذي كان مســؤوال عن (

العليا عند االقتضــاء (مع التشــديد على تقدمي املشــورة املســتقلة ) واخلدمات االســتشــارية لإلدارة 2مقابل املال، (
 واملساعدة إىل مجيع مستويات اإلدارة يف الوفاء بوالية املنظمة)

  كان مســــــؤوالً عن العمل بشــــــكل مســــــتقل على تصــــــميم برنامج منســــــق للرقابة الداخلية على عمليات املنظمة
 وقد مشل ذلك ما يلي: تحقيق.وتنظيمه وتوجيهه، من خالل املراجعة الداخلية وال

  رصد وتقييم مدى مالءمة وكفاءة النظام املعتمد من قبل املنظمة يف جماالت الرقابة الداخلية واإلدارة املالية
 واستخدام األصول

 تقييم عمليات املنظمة اخلاصة بإدارة املخاطر والرقابة واحلوكمة الداخلية 
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  االدعـــاءات املتعلقـــة حبـــدوث خمـــالفـــات يف برامج املنظمـــة احلفـــاظ على قـــدرة املنظمـــة على التحقيق يف
 وعملياهتا

 
 )1978-1976كبير المراجعين الداخليين (مكتب المراجعة الداخلية) (

 
 قّدم إسهامات يف االسرتاتيجيات والسياسات العامة لربنامج املراجعة 
 أجرى مراجعات إدارية واستشارية خاصة لإلدارة العليا 
   كفاية وفعالية الرقابة الداخلية ونظم اإلدارة واحملاسبة يف املنظمةعمل على تقييم مدى 

 
 )1975-1971تنمية األراضي والمياه) ( قسممسؤول تنفيذي (

 
  قّدم الدعم اإلداري إىل أنشـــطة القســـم املندرجة حتت إطار مجيع الربامج ومصـــادر التمويل يف اجملاالت الرئيســـية

ال املايل؛ يف اجمل ةوالرقابالتالية: صـــــــــــياغة الربامج وامليزانية، والتنفيذ والرصـــــــــــد؛ وإدارة املوارد البشـــــــــــرية؛ والتجهيز 
 إلدارة العامة.وجتهيزها ومراقبتها؛ وا ختطيط عمليات السفرو 

 
 ) 1970-1969( (شعبة الشؤون المالية) مسؤول عن الشؤون المالية

 
 كان مسؤوًال عن ترخيص املدفوعات ومراقبة املصروفات يف املنظمة 

 
 )1969- 1962بمنظمة األغذية والزراعة ( االلتحاقالخبرة المكتسبة قبل 

 
 )1969-1968، روما (Price Waterhouse & COمؤسسة 

 
 المراجعة والخدمات االستشارية المالية: خدمات

 
  لكربى الشـــــــــركات املتعددة اجلنســـــــــيات يف القطاعات املصـــــــــرفية وقطاعات التصـــــــــنيع  ةيالقانونإجراء املراجعات

والتأمني واألدوية. وتقييم املخاطر وحتليل إجراءات الرقابة الداخلية املوجودة يف الشــــــــــركات للتأكد مما إذا كانت 
بالكفاءة واحلد من خماطر فقدان األصـــــول، وتســـــاعد على ضـــــمان موثوقية الكشـــــوف املالية  تؤدي إىل النهوض

 واالمتثال للقوانني واللوائح.
 

 )1968-1967لندن ( -للتأمين الصحي  BUPAشركة 
 

 عمل كمحاسب إداري وكانت مهامه الرئيسية تتمثل يف إجراء عمليات التحليل املايل وإعداد التقارير املالية 
 

 )1966-1962لندن ( للمحاسبة القانونية، Henry Finck & Coمؤسسة 
 

 كان مسؤوًال عن:
 

 .إجراء عمليات املراجعة القانونية للشركات احملدودة العامة 
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 .تقييم املخاطر والرقابة الداخلية 


