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Aِ 

 اجمللس

 بعد املائة الثانية واخلمسونالدورة 

 1051 يونيو/حزيران 51 روما،

 األعضاء يف جلنة الشؤون الدستورية والقانونيةو الرئيس انتخاب

 

من الالئحة العامة للمنظمة، تتألف جلنة الشؤون الدستورية والقانونية من رئيس وسبعة أعضاء  43وفقًا للمادة  -1

)عضو واحد من كّل من األقاليم التالية: أفريقيا، آسيا واحمليط اهلادئ، أوروباا، أمريكاا الالتينياة والبحار الكااري ،      

انتخابهاا   يفكّل دولة مان الادول األعضااء الراغباة     الشرق األدنى، مشال أفريقيا وجنوب غرب احمليط اهلادئ(. وتقوم 

عضوًا يف اللجنة بإبالغ أمني عام املؤمتر واجمللس باسم املمثل الذي ستعّينه يف حاال انتخابهاا وبتصالايل عان مؤهالتاه      

   (.للمنظمة من الالئحة العامة 2-43وخربته )املادة 

 

معّين  لتمثيل إقليمح الدول األعضاء يف املنظمة لالنتخاب وتقتضي إجراءات انتخاب األعضاء يف اللجنة أن ترتّش -2

على حنو ما حيدده املؤمتر ألغراض االنتخابات يف اجمللس، وأن ينتخب اجمللاس أواًل رئيساًا مان باني  ثلاي الادول       

 األعضاء املرشحني. وُينتخب الرئيس على أساس مؤهالته الصردية وال يكون  ثاًل إلقليم أو لبلد معّين.

 

 املرشااحني لكاّل ماان معلوماات عان مااؤهالت وخاربات    فيماا تاارد  وتارد يف ماا يلااي الرتشايحات الاا  وردت     -4

   .املرفق باء( عضوية اللجنة يف 2)و املرفق ألفيف  ( منصب الرئيس1)

(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة QRيمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. ويمكن 

 www.fao.orgاالطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة 
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 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية: رئيسملنصب  ةالتالي اتالرتشيح توقد ورد -3

 

 (بلغاريا) Lubomir Ivanovالسيد 

 (ليبرييا) Mohammed S. Sheriffد السي

 

 الدستورية والقانونية: نيف جلنة الشؤو عضاءاألالرتشيحات التالية النتخاب  توورد -5

 

 (Mohammed S. Sheriff)السيد  ليبرييا أفريقيا

 (Royhan Nevy Wahab)السيد  إندونيسيا آسيا واحمليط اهلادئ

 (Daniela Rotondaro)السيدة  سان مارينو أوروبا

 (Rawell Salomón Taveras Arbaje)السيد  اجلمهورية الدومينيكية أمريكا الالتينية والبحر الكاري 

 (السيد أسامة حممود محيدة) السودان الشرق األدنى

 (April Cohen)السيدة  الواليات املتحدة األمريكية أمريكا الشمالية

 (Lawrence Kalinoe)السيد  غينيا اجلديدةبابوا  جنوب غرب احمليط اهلادئ

 

جياو    )أ( منهاا، 11مان الالئحاة العاماة للمنظماة. فًبقاًا للصقارة        12وختضع هذه االنتخابات ألحكام املادة  -6

مل يكان  دون اللجوء إىل اقرتاع سّري يف حاال   منللرئيس أن يعرض على اجمللس البّت يف التعيني بالتوافق العام الواضح 

 .ال  يتعّين ملؤهاعدد املقاعد  املرشحني يصوقعدد 
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 املرفق ألف

 

 بلغاريا

 

 LUBOMIR IVANOVالسيد  :االسم
  

 ائفالوظاااااااااا

 :احلالية

 السصري واملمثل الدائم جلمهورية بلغاريا لدى وكاالت األمم املتحدة يف روما

 (2114عضو يف جلنة الشؤون الدستورية والقانونية ونائب رئيسها )منذ سنة 
  

 :الوظائف الرئيسية السابقة

 ، بلغاريامدير عام الشؤون العاملية يف و ارة اخلارجية 2112-2112

 لبروكسي، حلف مشال األطلسي )ناتو(السصري واملمثل الدائم لبلغاريا لدى  2113-2112

 ، بلغاريانائب و ير اخلارجية، و ارة اخلارجيةالسصري و 2112-2113

 يف الرئاسااة البلغاريااة ملكتااب منظمااة التعاااون والتنميااة يف املياادان االقتصااادي       كاابري املصاوضااني 

(2114-2113) 

 ، بلغاريا، و ارة اخلارجيةوالقضايا األمنيةحلف مشال األطلسي )ناتو( مدير، مديرية شؤون  1222-2112

إىل حلف مشال األطلسي )ناتو( نائب رئيس بعثة، سصارة بلغاريا يف بلجيكا ولكسمربغ، وبعثة بلغاريا  1225-1221

 وإىل احتاد غرب أوروبا

 (1225املبعوث اخلاص لو ير اخلارجية يف الرئاسة البلغارية للمجلس األوروبي، سرتاسبورغ )

 مستشار لدى مديرية املنظمات الدولية، و ارة اخلارجية، بلغاريا 1224-1225

 لدفاعمستشار السياسات اخلارجية لدى نائب و ير ا 1222-1224

 السكرتري الثالث والثاني، اإلدارة اخلامسة )لشؤون آسيا(، و ارة اخلارجية، بلغاريا 1221-1222

 السكرتري الثالث، سصارة بلغاريا يف بيجني، الصني 1216-1221

 امللحق باإلدارة اخلامسة )لشؤون آسيا(، و ارة اخلارجية، بلغاريا 1214-1216
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 ليبرييا

 

 MOHAMMED S. SHERIFFالسيد  :االسم

 الزراعياة املمثل الدائم لليبرييا لدى منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمياة   احلالية: ائفالوظ

 وبرنامج األغذية العاملي، روما

 عضو يف جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف منظمة األغذية والزراعة

االجتماعاات األخارى للوكااالت الا      عضو فاعل يف اجتماعات األجهازة الرئاساية و  

 توجد مقارها يف روما

 (2112-2115النائب الثاني لرئيس مجعية اجلراحني يف أفريقيا الغربية )

  :الوظائف الرئيسية السابقة

جمموعة الساصراء واملماثلني الادائمني األفارقاة لادى منظماة األغذياة والزراعاة          رئيس 2113

 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي

 حماٍم  ارس 

 طبيب  ارس 

 طبيب أشّعة  ارس )أخصائي( 

 عضو يف نقابة احملامني الوطنية يف ليبرييا 

 سصري متجّول 

 والرعاية االجتماعية بالوكالةو ير الصحة  

 نائب و ير النقل والتأمني 

 نائب و ير الصحة والرعاية االجتماعية 

 لةارئيس الربملان يف ليبرييا بالوك 

 عضو يف الربملان يف ليبرييا )اجلمعية التشريعية( 

 رئيس عدد من اللجان الربملانية يف ليبرييا 

 أستاذ مساعد يف جامعة ليبرييا وجامعة ليبرييا األسقصية امليثودية  

 (A.M.D. Medical Collegeعميد مساعد جلامعة ليبرييا ) 

 رئيس األطباء، مركز جون ف. كندي الً  )مستشصى جامعي(، مونروفيا، ليبرييا 
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 املرفق باء

 اجلمهورية الدومينيكية

 

 RAWELL SALOMÓN TAVERAS ARBAJEالسيد  :االسم
  

املتحادة  األمم وكاالت لدى  للجمهورية الدومينيكية، البعثة الدائمة املستشار واملمثل املناوب :الوظائف احلالية

 (2112ال  توجد مقارها يف روما )منذ أبريل/نيسان 

  
 

   :الوظائف الرئيسية السابقة

 الكرسي الرسولي مستشار يف سصارة اجلمهورية الدومينيكية لدى 2112-2112

 للمحاماة Catrain and Vegaحمام مساعد يف مكتب  2113-2112

 أمااني سااّر حمكمااة القضااايا املدنيااة والتجاريااة يف احملافظااة الوطنيااة، الغرفااة اخلامسااة، 2112-2113

 سانتو دومينغو

 الدولية، سانتو دومينغو Carol Morganأستاذ يف مدرسة  2111-2112

 العامة، كونكتيكوت، الواليات املتحدة األمريكية Cheshireأمني املكتبة، مكتبة  1222
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 إندونيسيا

 

 ROYHAN NEVY WAHABالسيد  :االسم
  

السكرتري األول للشؤون املتعاددة األطاراف، ساصارة مجهورياة إندونيسايا لادى اجلمهورياة         :الوظائف احلالية

 وسان مارينو ةومعتمد لدى مجهورية قربص ومجهورية مالً اإليًالية

املمثل الدائم املناوب جلمهورية إندونيسيا لدى منظمة األغذية والزراعاة والصاندوق الادولي     

 للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي

  ثل مجهورية إندونيسيا لدى املعهد الدولي لتوحيد القانون اخلاص 
  

   :الرئيسية السابقة الوظائف

 2115يناير/كانون الثااني  

 2115أبريل/نيسان  -  

ساصارة مجهورياة إندونيسايا لادى اجلمهورياة      ، فالسكرتري الثاني للشاؤون املتعاددة األطارا   

وسان مارينو ووكاالت األمم املتحادة   ةاإليًالية ومعتمد لدى مجهورية قربص ومجهورية مالً

 ال  توجد مقارها يف روما واملعهد الدولي لتوحيد القانون اخلاص

 رئيس املوظصني / سكرتري نائب و ير اخلارجية، جاكارتا   بنائ 2111-2113

مكتاب   رئيس قسم املنظمات املتعددة األطراف املعين بالشؤون االقتصادية واملالية واإلمنائياة،  2112-2113

 الو ير، و ارة اخلارجية، جاكارتا

رئيس املوظصني/سكرتري املدير العام لشؤون التعاون يف رابًاة أمام جناوب شارق آسايا، و ارة       2111

 اخلارجية، جاكارتا

 السكرتري الثالث، سصارة مجهورية إندونيسيا يف بلجيكا، ومعتمد لدى لكسمربغ واالحتاد األوروبي 2112-2111

 سؤول عن شؤون املوظصني والشؤون القانونية، مكتب شؤون املوظصني، و ارة اخلارجية، جاكارتام 2115-2112

شارك يف عدد مان االجتماعاات الدولياة     –مسؤول شؤون املراسم، و ارة اخلارجية، جاكارتا  2113-2115

 واملتعددة األطراف واإلقليمية

 ارية( يف و ارة اخلارجية يف مجهورية إندونيسياشارك بشكل فاعل يف عملية سّن القوانني )املراسيم الو 

 القانونية، إندونيسيا Ihza and Ihzaكبري املستشارين املساعدين/القانونيني، مؤسسة  2111-2113
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 ليبرييا

 

 MOHAMMED S. SHERIFFالسيد  :االسم

والصااندوق الاادولي للتنميااة  املمثاال الاادائم لليبرييااا لاادى منظمااة األغذيااة والزراعااة احلالية: ائفالوظ

 وبرنامج األغذية العاملي، روما الزراعية

 عضو يف جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف منظمة األغذية والزراعة

عضو فاعل يف اجتماعات األجهزة الرئاسية واالجتماعاات األخارى للوكااالت الا      

 توجد مقارها يف روما

 (2112-2115يف أفريقيا الغربية )النائب الثاني لرئيس مجعية اجلراحني 

  :الوظائف الرئيسية السابقة

رئيس جمموعة السصراء واملمثلني الادائمني األفارقاة لادى منظماة األغذياة والزراعاة        2113

 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي

 حماٍم  ارس 

 طبيب  ارس 

 طبيب أشّعة  ارس )أخصائي( 

 عضو يف نقابة احملامني الوطنية يف ليبرييا 

 سصري متجّول 

 و ير الصحة والرعاية االجتماعية بالوكالة 

 نائب و ير النقل والتأمني 

 نائب و ير الصحة والرعاية االجتماعية 

 لةارئيس الربملان يف ليبرييا بالوك 

 عضو يف الربملان يف ليبرييا )اجلمعية التشريعية( 

 عدد من اللجان الربملانية يف ليبرييا رئيس 

 أستاذ مساعد يف جامعة ليبرييا وجامعة ليبرييا األسقصية امليثودية  

 (A.M.D. Medical Collegeعميد مساعد جلامعة ليبرييا ) 

 رئيس األطباء، مركز جون ف. كندي الً  )مستشصى جامعي(، مونروفيا، ليبرييا 
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 بابوا غينيا اجلديدة

 

 LAWRENCE KUNA KALINOEالسيد  :االسم

  
 أمني و ارة العدل واملدعي العام يف بابوا غينيا اجلديدة :الوظائف احلالية

 (2111عضو يف جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف منظمة األغذية والزراعة )منذ سنة 

  
 :الوظائف الرئيسية السابقة

وعن اإلشراف على تاوفري اخلادمات القانونياااااة لدولاة باابوا      مسؤول عن اإلدارة العامة للو ارة  

 غينيا اجلديدة

 مستشار الو ير واملدعي العام يف مجيع الشؤون القانونية املتصلة بدولة بابوا غينيا اجلديدة وأجهزتها 

 متابعة التزامات بابوا غينيا اجلديدة واإلشراف عليها يف ما يتعلق مبسائل القانون الدولي 
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 سان مارينو

 

 DANIELA ROTONDAROالسيدة  االسم:

 (2111السصرية املصوضة فوق العادة جلمهورية سان مارينو لدى إيًاليا )منذ سنة  الوظائف احلالية:

السصرية واملمثلة الدائمة جلمهورية سان مارينو لدى الوكاالت الا  توجاد مقارهاا    

 (2111يف روما )منذ سنة 

  الرئيسية السابقة: الوظائف

( يف اجتماعاات األجهازة الرئاساية    2115عضو فاعل ورئيساة الوفاد )مناذ سانة      

 واالجتماعات األخرى للوكاالت ال  توجد مقارها يف روما.

الرئيسااة املنتخبااة للجنااة أوراق التصااوي  يف مااؤمتر منظمااة األغذيااة والزراعااة    

 (2111( ورئيسة جلنة الًعون )2112-2111)

الوفد املشارك يف اجلمعية العامة للمعهاد الادولي لتوحياد القاانون اخلااص      رئيسة 

 (2111سنة  ذ)من

 للمصوضية األوروبية للزراعة ةالتنصيذياللجنة  سنائب رئي 2111-2112

 مستشارة لدى إيًاليا 2111-2111

 رئيسااة إدارة الشااؤون الدوليااة، و ارة الصااحة العامااة والرعايااة االجتماعيااة،      1226-1222

 مجهورية سان مارينو

 ، رومامعهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة 1225-1226

 برنامج األمم املتحدة ملكافحة املخدرات، فيينا 1224-1225

رئيسة مكتب و ير الصحة والرعاية االجتماعية واملاديرة التنصيذياة لاا متماؤمترات      1212-1224

 الدولية عن علم املناعة وعلم األورام وفريوس اإليد (سان مارينومت )املؤمترات 

 السكرترية اإلدارية للمركز األوروبي لًوارئ الكوارث

املمثلة الدائمة لسان مارينو لدى اجمللس األوروبي )يف إطار االتصاق اجلزئي املصتوح 

 حول الكوارث الًبيعية والتكنولوجية(
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 السودان

 

 يدةالسيد أسامة حممود مح االسم:

 العام، إدارة املعاهدات الدولية، و ارة العدل املدير الوظائف احلالية:

  الوظائف الرئيسية السابقة:

 املستشار القانوني، البنك الزراعي السوداني

 املستشار القانوني، إدارة القانون املدني، و ارة العدل

 املستشار القانوني، إدارة التصديق، و ارة العدل

 القانوني، إدارة القانون العام والعقود واالتصاقات الدولية املستشار
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 الواليات املتحدة األمريكية

 

 APRIL COHEN ةالسيد :االسم

  
لوالياات  ة، بعثاة ا املناوبا  ةالدائما  ةاملمثلا كبرية املسؤولني عن الشؤون السياساية واالقتصاادية و   :الوظائف احلالية

 (2113)منذ يوليو/متو   ال  توجد مقارها يف روماوكاالت الاملتحدة األمريكية لدى 

 (2113 منذ يوليو/متو عضو يف جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )

  
 :الوظائف الرئيسية السابقة

 ن العالمةًقسم حقوق اإلنسان، مكتب املنظمات الدولية يف و ارة اخلارجية، واشنة رئيس 2112-2113

 التجارة واالقتصاد، سصارة الواليات املتحدة األمريكية، مكسيكو سي ، املكسيكمسؤولة شؤون  2111-2112

 مسؤولة شؤون التجارة واالقتصاد، سصارة الواليات املتحدة األمريكية، تل أبيب، إسرائيل 2112-2111

  
 


