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أمير محمود عبد الله
نائب المدير التنفيذي

يشغل أمير محمود عبد الله منصب نائب المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي (البرنامج) منذ مارس/آذار .2009
وعاد السيد عبد الله في فبراير/شباط  2017إلى روما وقاد بنجاح تنفيذ البنيان المؤسسي الجديد للبرنامج الذي يرمي
لمواءمة استراتيجيته ،وموارده البشرية ،وهيكل برامجه ،وإدارته المالية ،وآليات التخطيط والرصد واإلبالغ لديه بغية
اإلسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القطري .وباإلضافة إلى مسؤولياته كنائب للمدير ،فإنه
يشرف حاليا ً على أمانة المجلس التنفيذي وال ُشعب التي تقدم الدعم الرئيسي لعمليات البرنامج الميدانية في جميع أنحاء
العالم ،وهي :عمليات الطوارئ ،وعمليات سلسلة اإلمداد ،واألمن.
وفي عامي  2015و ،2016عمل السيد عبد الله من مقره في نيويورك على تعزيز تعاون البرنامج مع منظومة األمم
المتحدة ،والدول األعضاء ،وأصحاب المصلحة الرئيسيين .وإضافة إلى مسؤولياته في البرنامجُ ،عيّن نائبا ً لرئيس
مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية من يناير/كانون الثاني  2016إلى نوفمبر/تشرين الثاني  ،2017حيث عمل على تيسير
المناقشات فيما بين الوكاالت بشأن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة
لعام  2030ومبادرات اإلصالح ذات الصلة.
وقبل انتقاله إلى نيويورك ،كان يعمل بصفته مدي َر اإلدارة العامة ويشرف على عمل المديرين اإلقليميين ومديري
الطوارئ ،وشؤون المساواة بين الجنسين ،واألمن الميداني ،وكان مسؤوالً عن قيادة العمليات الميدانية الواسعة التي
يقوم بها البرنامج.
وبدأ السيد عبد الله حياته المهنية في البرنامج موظفا ً للوجستيات في عام  .1991وعمل بعد ذلك في عدة وظائف في
الميدان وفي المقر .وبين عامي  2000و ،2001وبصفته مدير مشروع النظام المؤسسي إلدارة المعلومات في
البرنامج ،قاد بنجاح تنفيذ حل متكامل لتخطيط الموارد المؤسسية باستخدام برنامج “ساب”.
وبين عامي  2001و ،2004عمل مديراً للميزانية ،وعُين في عام  2004مديراً للمكتب اإلقليمي للشرق األوسط وآسيا
الوسطى وأوروبا الشرقية .وقد شغل ذلك المنصب حتى يوليو/تموز  2006عندما أصبح مديراً للمكتب اإلقليمي
للجنوب األفريقي حتى عودته إلى مقر البرنامج في روما في عام  2008ليصبح رئيسا ً للشؤون المالية .وتولى أثناء
شغله ذلك المنصب تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بنجاح ليكون بذلك أول من يطبق تلك المعايير على
نطاق واسع داخل منظومة األمم المتحدة.
وعمل السيد عبد الله ،قبل التحاقه بالبرنامج ،مديراً لفرع شركة  Transintraللنقل والشحن البحري في جوبا
وبورتسودان ،ومساعد مدير منطقة في شركة المقاوالت الهندسية Burmeister & Wain Scandinavian
 Contractorفي السودان .كما درَّس في المدرسة األمريكية وفي كلية كمبوني للعلوم والتكنولوجيا في الخرطوم.
والسيد عبد الله خريج الكلية الملكية للعلوم والتكنولوجيا بجامعة لندن ،حيث تخصص في الهندسة الكهربائية وتخرج
منها في يونيو/حزيران عام  1978وحصل على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف .وهو زميل في معهد لندن
للحرف والصناعات (.)City & Guilds of London Institute
والسيد عبد الله من مواطني السودان والمملكة المتحدة ،وقد ولد في الخرطوم في عام  .1957وهو متزوج وله ثالثة
أبناء كبار وحفيدان.
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