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A 

 

 راملؤمت
 

 الدورة التاسعة والثالثون

 2015يونيو/حزيران  13-6روما، 

 تعيني الرئيس املستقل للمجلس

    

 موجز
 
)ب( من 1-23(، أنه طبقًا للمادة 2014قرر اجمللس، يف دورته اخلمسني بعد املائة )ديسمرب /كانون األّول   

الالئحة العامة للمنظمة، يتعّين إبالغ األمني العام للمؤمتر واجمللس بالرتشيحات ملنصب الرئيس املستقّل للمجلس يف 

 .12.00الساعة  على 2015 أبريل/نيسان 8مهلة أقصاها يوم األربعاء 
 
 من اثنني لكل  نيترشيحومع حلول املوعد احملدد، مّت تلقي   

 .(مجهورية تنزانيا املتحدة)  Wilfred J. Ngirwa)مجهورية مالوي( والسيد   Peter N.  Mwanzaالسيد 

 

 ليصبح بالتالي  Mwanzaويف وقت الحق، أعلنت حكومة مالوي سحب ترشيح السيد  

 ملرشح الوحيد ملنصب الرئيس املستقل للمجلس.ا Wilfred J. Ngirwaالسيد 
 

 يف املرفق ألف. Ngirwaللسيد  يةالسرية الذاتترد و  

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Stephen Dowdالسيد 

 رئيس فرع املؤمتر واجمللس والعالقات مع احلكومات 

 53459 06570 39+اتف: اهل
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 املرفق ألف
 

 مذكرة شفهية

 

 CKAD 598/620/01/24رقم املرجع: 

 

، وفيما خيص لألمم املتحدة ألغذية والزراعةاإىل منظمة  حتياتهاتقدم سفارة مجهورية تنزانيا املتحدة يف روما  

موجهة ، يشّرفها نقل رسالة 2014ديسمرب/كانون األول  19بتاريخ  C/CF4/3املذكرة األخرية اليت حتمل رقم املرجع 

وزير الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي يف مجهورية تنزانيا املتحدة،  ،Bernard Kamillius Membeسعادة السيد  من

 Wilfred لألمم املتحدة، من أجل تعيني السفري التنزاني إىل األمني العام ملؤمتر وجملس منظمة األغذية والزراعة 

Joseph Ngirwa  مرشحًا ملنصب الرئيس املستقل جمللس الفاو خالل االنتخابات املزمع إجراؤها خالل الدورة التاسعة

 (.2015يونيو/حزيران  13-6والثالثني ملؤمتر الفاو )

 

عن  لألمم املتحدة ألغذية والزراعةالتعّبر جمددًا إىل منظمة وتنتهز سفارة مجهورية تنزانيا املتحدة هذه الفرصة  

 بالغ تقديرها.

 

 

 James Alex Msekelaالسفري 

 روما مقرًا هلا لوكاالت األمم املتحدة اليت تتخذ مناملمثل الدائم 

 2015يناير/كانون الثاني  27روما، 

 

 

 

 

 

 

----- 

 Louis Gagnonالسيد 

 األمني العام ملؤمتر وجملس منظمة األغذية والزراعة 

 لألمم املتحدة

 روما، إيطاليا
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 مجهورية تنزانيا املتحدة

 

 2111906-11اتف: اهل وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي،

 Kivukoni Road20 2116600 فاكس:ال 
P.O Box 9000, P.O Box 9000, 

 41086 :تليكسال ، دار السالم11466

 41197 
 nje@nje.gov.tzبريد إلكرتوني: 

 

 لإلجابة، ُيرجى العودة إىل:
 

 2015يناير/كانون الثاني  CLA 215/663/01 16رقم املرجع 

 

 األمني العام 

 والزراعة لألمم املتحدةمؤمتر وجملس منظمة األغذية 
Viallen Delle Terme Di Caracalla 

 Rome00153 
 <إيطاليا

 

 حضرة األمني العام،

 

نب  الرئيس املستقل لجملس منظمة األغذية والزراعة لألمم مل Wilfred Joseph Ngirwaالسفري  ترشيح :املوضوع

 املتحدة

 

بأصدق  وجملس منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدةإىل مؤمتر ن أتقدم إليكم ومن خاللكم لي أ امسحوا 

 .التحيات

 

 يف  عقدهباإلشارة إىل اإلعالن املوّجه إىل األعضاء يف الدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر الفاو املزمع  

أن حكومة والذي سيتم خالله تعيني الرئيس املستقل للمجلس، يشّرفين أن أعلمكم  ،2015يونيو/حزيران  13-6الفرتة 

 للمنصب واالنتخابات املذكورة أعاله. Wilfred Joseph Ngirwaمجهورية تنزانيا املتحدة قّررت تقديم ترشيح السفري 

 

. 2013حاليًا منصب الرئيس املستقل للمؤمتر واجمللس منذ شهر يونيو/حزيران  Ngirwaالسفري يشغل و 

ًة إىل خربته الطويلة والرفيعة املستوى يف جمال الزراعة يف . وإضاف2015وسوف تنتهي واليته يف شهر يونيو/حزيران 
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حتقيق من  Ngirwaن السفري حكومة مجهورية تنزانيا املتحدة ويف وكاالت األمم املتحدة املعنية بالزراعة يف روما، متّك

 كالرئيس املستقل جمللس الفاو. يف إطار واليته احلالية إجنازات ضخمة

 

قرارات املؤمتر  بارتياحعن كثب و ما فتئت تتابع، مهتمًاوإن حكومة مجهورية تنزانيا املتحدة بوصفها طرفًا  

مع دورة ، وأن عمل اجمللس واللجان الفنية واملؤمترات اإلقليمية يّتفق بشكل جيدكانت دومًا واضحة ومنّفذة اليت 

بني الدول األعضاء يف خمتلف النقاشات حول مسائل هامة  والوحدةهناك املزيد من الثقة  وامليزانية، وأن إعداد الربامج

وأحيانًا حامسة. وكّل هذا التقّدم امللحوظ الذي حترزه منظمة الفاو حاليًا، كان ممكنًا والقى النجاح بفضل روح الثقة 

 املستقل للمجلس.، وهي إحدى الوظائف الرئيسية اليت يضطلع بها الرئيس والقيادةبني األعضاء  وطيدوالتعاون ال

 

واثقة أنه من أجل التعزيز املستمر للثقة بني البلدان األعضاء واحلفاظ عليها،  وحكومة مجهورية تنزانيا املتحدة 

 تتسم باالتساق والّتميز.، وتدعو إىل قيادة تهواستدامالفاو هي أساسية يف عمل اليت و

 

الوطنية،  على املستوياتاملعارف واخلربات الواسعة فإن مهارات القيادة،  إىل جانب وترى حكومة تنزانيا أن 

طوال هذه السنوات، تضعه يف موقع أفضل لتوّلي  احلصول عليهامن  Ngirwaواإلقليمية والدولية اليت متّكن السفري 

 القيادة واملساهمة يف حتقيق منافع إصالح الفاو بالنسبة إىل األعضاء وبلوغ أهداف جملس الفاو.

 

 للنظر فيها. Ngirwaسرية الذاتية للسفري ال طيه ُترفقو 

 

 ول فائق االحرتام.تفّضلوا حضرة األمني العام بقبو 

 
Bernard Kamillius Membe (MP) 
 وزير الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي
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WILFRED JOSEPH NGIRWA 
 

 ذاتيةالسرية ال

 

 تفاصيل شخبية
 

 Wilfred Joseph NGIRWA: االسم

 1948يوليو/متوز  29تاريخ الوالدة: 

 اجلنسية: تنزاني

 ةليح/ السوااإلنكليزية: يتكّلمهااليت  اللغات

 +)wngirwa@gmail.com/)186 607 769 255/ +2607 944 377 39: االتصال
 
 

 موجز املسار املهين
 

 2013هو الرئيس املستقل احلالي جمللس الفاو. وقد ُعّين يف هذا املنصب يف يونيو/حزيران  Wilfredإن السيد  

 .2015لوالية سنتني تنتهي يف يونيو/حزيران 

 

خدم يف احلكومة وواالقتصاد.  لزراعية، وخدمات اإلرشاد الزراعيكخبري زراعي يف العلوم ا Wilfredتدّرب  

ى مناصب قيادية يف تنزانيا، مبا يف ذلك عمله فنيًا على مستويات خمتلفة، كما توّلعمل خالهلا خبريًا  عامًا 38دة مل

دائم يف وزارة   احلكومات اإلقليمية واحمللية وأمنييف إداري إقليمي وسكرتريخطيط والتسويق الزراعي؛ للت مفوضك

يا وبرنامج تنمية القطاع الزراعي الزراعة حيث قاد ملدة مخس سنوات الصياغة الناجحة السرتاتيجية الزراعة يف تنزان

(2000–2005). 

 

، ممثاًل لتنزانيا كسفري دائم لوكاالت األمم املتحدة 2012–2006كدبلوماسي يف الفرتة  Wilfredعمل و  

روما مقرًا  من تتخذالزراعية )منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي( اليت 

هلا، حيث توىل أيضًا مناصب قيادية كنائب رئيس للجنة املؤمتر املعنية بإصالح منظمة األغذية والزراعة ملدة مخس 

 سنوات. وكان أيضًا رئيسًا للمجموعة اإلقليمية لسفراء أفريقيا املعتمدين لدى وكاالت األمم املتحدة يف روما.

 

يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية  خدموعملها،  وطرقم املتحدة هذه على دراية بواليات وكاالت األم وهو  

 والزراعة. األغذيةمنظمة  العاملي، وجملس حمافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )كمحافظ مناوب لتنزانيا( وجملس

الغذائي( وهيئاتها وهو  األمنو األمساك ومصائد والغابات الزراعة والزراعة )أي األغذية منظمة جلان يف تنزانيا ومّثل

 األطراف. يف احمليط املتعدد اآلراء ومفاوض ومعزز لتوافق ووسيط منسق فّعالاملالية. وهو  جلنة متحمس منتظم يف مراقب

 

mailto:wngirwa@gmail.com
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صندوق املشرتك ليف جلنة اخلرباء االستشارية املستقلة ل 11الـ كان ملّدة ست سنوات واحدًا من األعضاء وقد   

هولندا، الذي جيتمع مرتني كل عام ملدة أسبوع للتدقيق يف املشاريع  -ومقره أمسرتدام  لألمم املتحدة للسلع األساسية

للسلع األساسية لرفع توصيات باملشاريع املناسبة للتمويل إىل جملس  وليالد اجلهازاملقدمة من البلدان األعضاء ومن 

 . مه لقضايا مشكالت السلع الزراعيةز ذلك فهوقد عّز إدارة الصندوق املشرتك للسلع األساسية.

 

زميبابوي يف املرحلة  -يف هراري للجنوب األفريقي ةاإلمنائي اجلماعةمع مركز األمن الغذائي  Wilfredعمل  

 . األوىل من إنشائه يف صياغة مشروع البنية التحتية للتسويق الزراعي يف بلدان اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي
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 املهين اهلدف 

 
يف مساره الوظيفي الطويل يف قضايا الزراعة والتنمية الريفية، ما مكّنه من تكوين فهم جيد  Wilfredاخنرط  

 والتغذيةاألمن الغذائي  مهتمًا باملساعي املبذولة لتعزيز Wilfredللتحديات احمللية والعاملية يف جمال الزراعة. وال يزال 

 . للقضاء على الفقر وملتزمًا بهذه املساعي. وهو هلذا السبب متمرس يف جمال الزراعة الريفية وشبه احلضرية
 

  

 املؤهالت العلمية

 

يف    بكالوريوس (1977اململكة املتحدة ) ، جامعة لندن،Wye) ماجستري يف االقتصاد الزراعي، كلية واي ) 

 (1973السالم، تنزانيا ) الزراعة )مع مرتبة الشرف(، كلية الزراعة، جامعة دار
 

 دورات متخصصة: 
 

 ( 1983ختطيط املشاريع وتقييمها للبلدان النامية، جامعة برادفورد، اململكة املتحدة) 

 ( 1988صياغة وحتليل السياسات الزراعية، جامعة زميبابوي) 

  (1991البنك الدولي، واشنطن،الواليات املتحدة األمريكية ) –العامةخصخصة املؤسسات واخلدمات 
 

  

 التاريخ الوظيفي
 

 جمللس الفاو ستقلامل رئيسال حتى تارخيه -2013يونيو/حزيران  

 متقاعد من اخلدمة املدنية يف تنزانيا 2012فرباير/شباط 

جلمهورية تنزانيا املتحدة لدى  الدائم السفري واملمثل 2006-2011 

وكاالت األمم املتحدة لألغذية والزراعة )أي منظمة 

األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

 وبرنامج األغذية العاملي( اليت تتخذ من روما مقرا هلا.

 أهم اإلجنازات: 
 

   عضو يف جملس منظمة األغذية والزراعة، لوكاالت، مبا يف ذلك ل األجهزة الرئاسيةعضو ومشارك نشط يف

وعضو يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي وحمافظ مناوب لتنزانيا يف جملس إدارة الصندوق الدولي 

كما عّينه جملس منظمة األغذية والزراعة يف دورته الـثالثة والعشرين بعد املائة يف عام  للتنمية الزراعية.

 (.2002نوفمرب/ تشرين الثاني،  1–أكتوبر/ تشرين األول 28وما نائبا للرئيس )ر 2001

  والزراعة: األغذية منظمة إصالح يف وساهم شارك 
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o 2006-2007 : عملية إعداد يف واملشاركة الفاو إلصالح املستقلني اخلارجيني املقّيمني مع حوار 

 املستقل. اخلارجي التقييم

o اخلارجي التقييم توصيات ملتابعة للرئيس نائبًا الفاو مؤمتر : عّينه2007 نوفمرب/ تشرين الثاني 

 املستقل.

o العمل خبطة املعنية املؤمتر جلنة لرئيس نائبًا اخلاص الفاو مؤمتر : عّينه2008 نوفمرب/ تشرين الثاني 

 .والزراعة األغذية منظمة لتجديد الفورية

o   نائبًا لرئيس جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية  الفاو: عّينه مؤمتر 2009نوفمرب/ تشرين الثاني

 احَلوكمة.سائل مب

o  تأييدًا كاماًل وعّممها مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف  الفاوالقت اإلجراءات الواسعة النطاق إلصالح

 .ميزانيتهايف برنامج العمل العادي للمنظمة ويف  2011عام يف  يوليو/ متوز
 

 مجهوريةيف وزارة الزراعة واألمن الغذائي يف  دائمأمني  2001-2005 

  تنزانيا املتحدة
 

 املسؤوليات الرئيسية: 
 

والسياسات  وامليزانياترئيس تنفيذي للوزارة مقدمًا خدمات إدارية وقيادية للقطاع: مسوؤل عن التمويل   

 . واملشاريع والربامج
 

مكتب رئيس الوزراء )خدم يف  ،اإلدارة اإلقليمية أمني 2001 – 1997 

األمني اإلداري إلقليم  ودار السالم(.  Rukwa إقليمي روكوا 

 (2000- 1999) املدينة مبا يف ذلك ،السالم الشامل دار
 

 املسؤوليات الرئيسية:
 

   ،والتنمية والتدبريرئيس األمانة اإلقليمية )لديها أقسام الدعم الرئيسية التالية: اإلدارة اإلقليمية ،

 واهلندسة، وخدمات دعم القطاع االجتماعي(. املادياالقتصادية، والتخطيط 

  اضطلع جبميع خدمات التنمية والدعم اإلداري وقّدم استشارات للسلطات احمللية واملنظمات احمللية

 رئيس جلان وجمالس إقليمية خمتلفة.كمسؤول حماسبة وكاألخرى. عمل أيضا 
 

ورئيس  شؤون التخطيط والتسويق الزراعيمفوض ل  1997 – 1989 

اخلرباء االقتصاديني الزراعيني يف وزارة الزراعة 

 والتعاونيات يف تنزانيا.
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 املسؤوليات الرئيسية:
 

   ،مسؤول عن التخطيط الشامل لقطاع الزراعة والتنمية وسياسات القطاع، وصياغة / تنفيذ ورصد الربامج

 واإلحصاءات وإدارة بيانات املزارع. السوق،والتسويق الزراعي ومعلومات 
  

التخطيط والتسويق الزراعي يف وزارة  لشؤون مساعد مفوض 1989 /كانون األولديسمرب -فرباير/شباط 

 الزراعة والتعاونيات.
 

 املسؤوليات الرئيسية:
 

   ،وإعداد خطط مسؤول عن التخطيط القطاعي وخصوصًا وضع السياسات ومراجعتها ورصد أداء القطاع

وبرامج قصرية ومتوسطة وطويلة األجل وخطط وموازنات سنوية، والتنسيق، وتعبئة املوارد وختصيصها، 

 ومجع وحتليل ونشر اإلحصاءات الزراعية.
 

( 1977( وخبري اقتصاد زراعي )1974) موظف زراعي 1989فرباير /شباط  – 1974

 ( يف وزارة التخطيط1988وخبري اقتصادي زراعي كبري )

والتسويق )مسؤول عن التسويق الزراعي ووحدة سياسات 

 . التسعري(
 

اجلماعة اإلمنائية للجنوب أعمال استشارية مع   1984

لجماعة اإلمنائية للجنوب لعمل مستشارًا - األفريقي

يف صياغة مشروع  مركز األمن الغذائي يف هراري ،األفريقي

عة البنية التحتية للتسويق الزراعي يف بلدان اجلما

 اإلمنائية للجنوب األفريقي.
  

 مهام وطنية خاصة )يف تنزانيا(
 

 : يف تنزانيا اتالتعاونيإصالح 
 

  التعاونية  احلركة يف للتحقيق الوزراء رئيس جلنة عضو )كخبري يف تقدير التكاليف والتسويق التعاونيني( يف

(1975.) 

 وظائف القرتاح كخبري (،1983التعاونية ) احلركة إنشاء إعادة يف للنظر احلكومية املهام فرقة يف عضو 

أعيد إنشاء  التعاونية. واالحتادات احلكومية شبه احملاصيل الحتادات مؤسسية ومسؤوليات تسويقية

 . 1984 عام يف التعاونية احلركة
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 إصالحات التسويق الزراعي 
 

  1988/ 1987حترير احلبوب  تسويق احلبوب. مّت أجرى دراسة ووضع توصيات ألساس حترير . 

 التسويق التقليدي حملاصيل التصدير يف عام  حترير حماصيل التصدير التقليدية. مّت طّور آلية لتحرير

1993/1994 . 
 

 : 1994مذكرة قطاع الزراعة عام  
 

   قاد فريق خرباء القطاع يف دراسة وإعداد مذكرة قطاع الزراعة لتنزانيا اليت أدت إىل صياغة سياسات الزراعة

 . (. وشارك أيضا يف إعداد سياسات العمل التعاونيةالرئيسي األرضوالثروة احليوانية يف تنزانيا )

 .املشروع وظائف وزارة الزراعة  حّلل هذا ترأس اللجنة التوجيهية املعنية بإدارة مشاريع قطاع الزراعة

مبا  اهليكلة التنظيمية للوزارةاحلكومة ومهام الوزارة، ما أدى إىل إعادة  والتعاونيات، وأعاد حتديد دور

 جديد بوضع هيكل والتوصية اخلاص إىل القطاع وبيع االستثمارات التجارية جديدة أساسية مهام يعكس

 . للوزارة
 

 قطاع الزراعة   برنامج االستثمار يف  
 

   1996قاد إعداد برنامج االستثمار يف قطاع الزراعة لتنزانيا عام . 

  1999 اخلاصة بتقديم املشورة للحكومة بشأن التنمية الزراعيةعضو يف جلنة الرئيس  . 
 

 (2005-2000قطاع الزراعة ) تنميةاسرتاتيجية تنمية قطاع الزراعة وبرنامج  
 

   قاد وترأس األمناء الدائمني لوزارات القطاع الزراعي وفرق تنسيق أصحاب املصلحـــة يف قطاع الزراعة على

يجية الزراعية وبرنامج التنمية لتنزانيا اليت أصبحت اآلن املذكرة املرجعية للتنمية التوالي يف صياغة االسرتات

 الزراعية يف تنزانيا.
 

 العضوية واالنتساب
 

 )اجلمعية الدولية لالقتصاديني الزراعيني )حاليا 

 )عضو مؤسس يف مجعية االقتصاديني الزراعيني يف تنزانيا )حاليا 

  شخصا( للصندوق املشرتك للسلع األساسية، وهو وكالة لألمم  11) املستقلةجلنة اخلرباء االستشارية عضو

 . املتحدة مقرها أمسرتدام

o   أغسطس/ آب( للتدقيق  –فرباير/ شباط ويوليو/ متوز  –جتتمع  مرتني يف السنة )يناير/كانون الثاني

وصية باملشاريع املناسبة يف مشاريع التنمية اليت تركز على السلع األساسية من البلدان األعضاء ورفع ت

 (. 2010  –  2005 الصندوق )   للتمويل إىل إدارة جملس
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 املنشورات 
 

 العمل حول جمموعة واسعة من املواضيع املتعلقة بقطاع الزراعة. ووثائقالعديد من التقارير  Wilfredكتب   
 

  1973أطروحة البكالوريوس عام  –لبيض )معِامالت( ا تفقيسقدرة. 

  1976عام  أطروحة املاجستري –الثروة احليوانية يف تنزانيا تسويق. 

  عّدة تقييمات سنوية للسلع األساسية ووضع توصيات يف جمال السياسات يف  1989و 1974 بني عامي أنتج

والفواكه احليوانية واحلليب والشاي والسكر والنب واحلبوب  إطار مكتب تنمية التسويق الذي يشمل الثروة

 واخلضروات.

 ( 1975تكاليف الكفاءة التسويقية لالحتادات التعاونية.) 

  دليل تسويق احلبوب، أعد لغرض التدريس بناء على طلب كلية موشي التعاونية Moshi Cooperative 

College ،1987. 

   تقرير استشاري حول وضع تسويق احلبوب واألمن الغذائي يف تنزانيا يف إطار برنامج التكيف اهليكلي  

ECDPM  يف ماسرتخت. 1989 آذار / هولندا(، قّدم وعرض يف حلقة عمل يف مارس -)ماسرتخت 

 .ملشروع منظمة 1994–القيود احلالية وإمكانية احلل  تقارير استشارية بشأن تسويق السيزال يف تنزانيا ،

 هراري. أفريقيا، وجنوب شرق يف الزراعي شبكة ومركز لتدريب التسويق –األغذية والزراعة 

  برعاية "تطوير علم االقتصاد"  –استشارية عن التحوالت الزراعية يف أفريقيا مع اإلشارة إىل تنزانيا  قةوثي– 

 .1995أكتوبر /تشرين األول  –جامعة والية ميشيغان، قدم حللقة عمل عقدت يف أبيدجان، ساحل العاج 

  استشاري أعد ملؤسسة  تقرير –زانياسياسة التحول االقتصادي وخيارات السياسة العامة لقطاع الزراعة يف تن

 .1995البحوث االقتصادية واالجتماعية دار السالم، أكتوبر/ تشرين األول 

 قدمت حللقة عمل عن سياسات ومتويل  –البحوث عن النمو الزراعي: التحديات والفرص ودور وثيقة

شهد بها يف وقائع حلقة عمل اخلدمة الدولية للبحوث الزراعية القطرية البحوث الزراعية يف تنزانيا. اسُت

 .1996عام 
 

 : خربات أخرى
 

 : عضو يف جمالس إدارة يف تنزانيا تشمل
 

 ،التعاون اإلمنائي للسكر والشركات التابعة هلا 

 ألياف قطن و بذور تنزانيا،   جمالس 

 هانانغ    جممع قمح شركات Hanang  (ًاهكتار 25 000مساحتها  تبلغ مزارع )سبع . 
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 شركة أوبانغو  Ubungo  الزراعية لألدوات (  (UFI ، 

 روكوا شركة رئيس  Rukwa   ،اإلقليمية للنقل 

 الفين املهين يف تنزانيا التدريب معهد . 
 

  

 إليهمأشخاص ميكن الرجوع 
 

 لدى الطلب متوفرون 


