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A 

 المؤتمر

 األربعونالدورة 

 2017 تموزيو/ليو  8-3روما، 

  تعيين الرئيس المستقل للمجلس

 
 موجز

 
 (، أ ه طبقاً للمادة2016اخلمسةةةةةةةةةةةةةد بعد املائة )ديسةةةةةةةةةةةةةم   كا و  األو   اخلامسةةةةةةةةةةةةةة و ر اجمللس، يف دورته قر   

يس اجمللس بالرتشةةةةةةةةةةةةةيحات ملنصةةةةةةةةةةةةة  الرئ)ب( من الالئحة العامة للمنظمة، يتعد  إبالغ األمد العام للمؤمتر و 23-1
 .2017أبريل  يسا   5يوم األربعاء من  00.12الساعة املستقل  للمجلس يف مهلة أقصاها 

 
ومع حلو  املوعد احملدد، مت  تلقي سةةةةةةةتة ترشةةةةةةةيحات من ألبا يا، والبوسةةةةةةةنة واارسةةةةةةة ، وق  ، وإ دو يسةةةةةةةيا،  

 وباكستا ، وسلوفاكيا.
 للمرشحد ورسائل اإلحالة اخلاصة هبم يف املرافق على النحو التايل: السرية الذاتيةوترد  سخ من  

 )ألبا يا( Lauresha Grezda: السيدة املرفق ألف
 )البوسنة واارس ( Halil Omanović: السيد املرفق باء

 )ق  ( sSpyridon Ellina: السيد املرفق جيم
 )إ دو يسيا( Suseno Sukoyono: السيد املرفق دا 

 )باكستا ( Khalid Mehboob: السيد هاءاملرفق 
 )سلوفاكيا( Marieta Okenková: السيدة املرفق واو

 
 ميكن توجيه أي استفسارات بشأ  مضمو  هذه الوثيقة إىل:

 Louis Gagnonالسيد 
 شعبة املؤمتر واجمللس وشؤو  املراسم مدير

 53098 06570 39+ اااتف:
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 املرفق ألف
 

 
 

 سفارة
انيا لدى منظمة األغذية جمهورية ألب

  والزراعة
 لألمم المتحدة

 

AMBASADA 

E REPUBLIKES SE 

SHQIPERISE PRANE -

ORGANIZATES SE BUJQESISE 

DHE USHQIMIT TE KOMBEVE TE 

BASHKUARA 

 

 395املرجع رقم: 

 مذكرة شفهية
 

، وتتشةةةةةةةةر   لألمم املتحدة )املنظمة( هتدي سةةةةةةةةفارة لهورية ألبا يا يف روما أطي  ظياهتا ملنظمة األغذية والزراعة 
، مديرة قسم التكامل واملشاريع يف أوروبا Lauresha Grezdaبإبالغها بأ  لهورية ألبا يا قررت أ  تتقدم برتشيح السيدة 

 التابع لوزارة الزراعة والتنمية الريفية وإدارة املياه يف لهورية ألبا يا، ملنص  الرئيس املستقل جمللس املنظمة.
 

، فضةةةةالً Edmond Panaritiرسةةةةالة معايل وزير الزراعة والتنمية الريفية وإدارة املياه رمهورية ألبا يا، السةةةةيد  طي ةً وجتدو   
 .Lauresha Grezdaعن السرية الذاتية للسيدة 

 
عن أمسى  مااألغذية والزراعة يف رو  ملنظمةروما هذه الفرصةةةةةةةة لتعرب من جديد  وتغتنم سةةةةةةةفارة لهورية ألبا يا يف 

 .عبارات التقدير
 

 
 
 

 2017أبريل  يسا   4روما، يف 
 
 

  
 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

 روما
 مكت  املراسم صورة إىل:
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REPUBLIKA E  SHQIPERISE 

 وزارة الزراعة والتنمية الريفية
 وإدارة المياه
 الوزير

 

 2017أبريل   يسا   4تريا ا، يف  Prot. 2785املرجع: 
 
 

 لمنصب الرئيس المستقل لمجلس المنظمة Lauresha Grezdaترشيح السيدة   :املوضوع
 

 Lauresha Grezdaيشةةةةةةةةرفط أ  أحيًكم علماً بأ  حكومة لهورية ألبا يا قد قر رت تقدا ترشةةةةةةةةيح السةةةةةةةةيدة  
 (.2017يوليو متوز  8-3نظمة )ملنص  الرئيس املستقل جمللس املنظمة الذي سيجري تعيينه خال  الدورة األربعد ملؤمتر امل

 
ة اليت ترفق سةةةةةريهتا الذاتية طي ًة، هي مرشةةةةةحة مؤهلة جداً لشةةةةةغل املنصةةةةة  ملا تتمتع به من خ   Grezdaفالسةةةةةيدة  

 مهنية واسعة ومهارات مناسبة.
 

بت كتسعاماً واليت شغلت خالاا مناص  مهمة على املستوى الوطط، ا  20وخال  حياهتا املهنية اليت متتد على  
خ ة واسةةةعة يف تصةةةميم وتنفيذ السةةةياسةةةات الزراعية والغذائية واملشةةةاريع املتعل قة بالزراعة، واألغذية، وإدارة  Grezdaالسةةةيدة 

املياه، والًاقة، وتغري املناخ، والنفايات، والتنوع البيولوجي، واإل تاج والتكنولوجيا النظيفد، والقروض الصغرية واالعتمادات 
 ات الصغرية واملتوسًة احلجم، ومسائل التنمية املستدامة، إخل.لتًوير املؤسس

 
منصةة  مدير قسةةم التكامل واملشةةاريع يف أوروبا التابع لوزارة الزراعة  Grezdaويف الوقت احلايل، تشةةغل السةةيدة  

، قدرهتا على قيادة هذه راعيوالتنمية الريفية وإدارة املياه. وتظهر عملية إ دماج ألبا يا يف االظاد األورويب على املسةةةةةتوى الز 
العملية الصةةةةعبة وتيسةةةةريها، وتسةةةةل م الضةةةةوء على مسةةةةاتتها يف ظقيق أهدا  التكامل وبناء شةةةةبكة تعاو ية مع احلكومات 

دور الوسةةيم يف هذه العملية بوصةةفها الرئيسةةة  Grezdaواملنظمات األخرى بغية تيسةةري تنسةةيق ال امم. كما أد ت السةةيدة 
ات موعشرتكة بد ألبا يا واملفوضية األوروبية املعنية بالزراعة، واعتب ت عنصراً هاماً يف تيسري احلوار بد اجملاملشاركة للجنة امل

 وبناء التوافق يف اآلراء.
 
 

 
Adresa: Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Nr. 2, Tirane  Tel/Fax : 3554  2232796 
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رهتا، وبي نت ع يف عدد من الفعاليات الوطنية كما شةةةةةةاركت  ن والدولية بوصةةةةةةفها املتحدثة الرئيسةةةةةةية فيها أو ميسةةةةةة 
 مهاراهتا يف العمل ارماعي، واال فتاح، والعقال ية، ومشل ارميع.  

 
" 2030اليت تعد "بإحداث ظوالت متضةةةةةةي بعاملنا ضو األفضةةةةةةل  لو  عام  2030وإ  خًة األمم املتحدة لعام  

يتمت عو   Grezdaتقبلنا املسةةتدام، اي فرصةةة فريدة إلشةةراص أشةةخا  مثل السةةيدة من خال  تقاسةةم مسةةؤوليات بناء مسةة
دور الوسةةةةةاطة مع  Grezdaبالدوافع واملهارات الفنية واخل ة املناسةةةةةبة، يف ظقيق أهدا  اخلًة. وميكن أ  تؤدي السةةةةةيدة 

 هتا الواسةةةةةةةةعة يف . وتنبع هذه الثقة هبا من خأعضةةةةةةةةاء املنظمة، وجللسةةةةةةةةها، ورنيت ال  امم واملالية فيها، ومؤمتراهتا اإلقليمية
تًوير بيئات عمل مسةةةةةتدامة على مسةةةةةتويات عد ة، ومن صةةةةةفاهتا اإل سةةةةةا ية املمي زة اليت او اا مواجهة األوضةةةةةاع الصةةةةةعبة 
بشةةةجاعة، ومن قدرهتا على إدارة األفراد على ضو كفوء وفعا  من خال  لعهم ظت سةةةلًة مسةةةًحة ومن خال  إسةةةناد 

 ت وتفويض السلًة لألفراد املناسبد. املهما
 

وتلتزم حكومة ألبا يا التزاماً قوياً بوالية املنظمة وتود املساتة هبا من خال  طرح مرشح فط يتمتع مبؤهالت عالية  
 ملنص  الرئيس املستقل جمللس املنظمة، آملًة أ  ينظر ليع األعضاء بإجيابية يف هذا الرتشيح. 

 
 ى عبارات التقدير واالحرتام.وتفضلوا بقبو  أمس 

 
 2017مارس آذار  28تريا ا، يف  

 
   
  
  
 

 
 

 

 

Adresa: Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Nr. 2, Tirane Tel/Fax : 3554  2232796 
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 الشخصية التفاصيل

 
 LAURESHA GREZDA  :االسم

 Rr. “Abdyl Frasheri”, P.16, Shk.4, Ap.32, Tirana, Albania  :العنوان

رقمممممممممممممممممممم 
 :اهلاتف

 +355 69 20 63 272 

 lgrezda@gmail.com  :الربيد اإللكرتوين

 ألبانية   :اجلنسيمممة
 

 1975-05-08   :تاريخ امليالد

   

 المهنية الخبرات

  حتى اليوم -2015أيار / مايو  (إىل -من)التواريخ 

 ن صمممممممممما   اسممممممممممم و نوا
 العمل

 وزارة الزرا ة والتنمية الريفية وإدارة املياه األلبانية 

 نوع الشركة أو القطاع   

 مديرة قسم التكامل والمشاريع في أوروبا  املهنة أو املنص  املشغول 

   األنشمممممممممطة واملسممممممممم وليا
 الرئيسية

  صمممايد األ ا  ممبا يف ذلك قطاع )لقطاع الزرا ي يف ألبانيا ا سةةةةوسممميا تيجيةإ داد اسمممرتا
 وتنفيذها؛( وتربية األ ياء املائية

   رصمممممد السمممممياسممممما  الزرا ية واالسمممممرتاتي ية املتيبعة يف القطاع الزرا ي وا  ار املرتتبة  نها
  وحتليلها وتقييمها؛

 حتديد اال تياجا  يف هذا القطاع؛ 

 واحمللي؛ تنظيم معارض الت ارة بالسلع الزرا ية واملشاركة فيها  لى املستويني الدويل  

  العمل  لى تشريع متعليق بامل شرا  اجلغرافية وغريها من  الما  اجلودة  ورصد العملية
 بكاملها؛

  األراضي الزرا ية وإ داد معلوما  مفصيلة  ول اإلجراءا  اليت جي   تأجريمس ولة  ن
 تتبعها الشركا  املعنية؛ أن

 ة يف ألبانيا؛متثيل مجيع املنظما  الدولية العاملة يف قطاع الزرا  

  تنظيم االجتما ا  التنسمممممممممممممميقية بني اجلها  املااة يف قطاع الزرا ة والتعاون معها يف
  قطا ا  خمتلفة؛

 االضطالع مبهام مس ول برامج أول لكل مشاريع االحتاد األورويب يف قطاع الزرا ة؛ 

 وضع السياسا  ملشاريع اإل انا  احلكومية يف قطاع الزرا ة يف ألبانيا؛   

 سمم ولة  ن امدما  االسممتشممارية احلكومية يف قطاع الزرا ة ومراكز نقل التكنولوجيا يف م
  ألبانيا؛

  تنسممميق األنشمممطة مع مجيع األقسمممام األزرر يف الوزارة ومع اجلها  املااة العاملة يف هذا
 .القطاع

 
 

mailto:lgrezda@gmail.com
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 2015 أيار/ مايو - 2012 أيار/ مايو

 ياه األلبانيةوزارة الزرا ة والتنمية الريفية وإدارة امل

 مديرة قسم اإلنتاج الزراعي والخدمات التجارية/ مديرة قسم الخدمات التجارية

 أل ا  مبا يف ذلك قطاع مصمممايد ا)لقطاع الزرا ي يف ألبانيا ا سةةةةوسممميا تيجيةإ داد اسمممرتا
 وتنفيذها؛( وتربية األ ياء املائية

  ملرتتبة  نها  الزرا ي وا  ار ارصمممممد السمممممياسممممما  الزرا ية واالسمممممرتاتي ية املتيبعة يف القطاع
 وحتليلها وتقييمها؛

 حتديد اال تياجا  يف هذا القطاع؛ 

 تنظيم معارض الت ارة بالسلع الزرا ية واملشاركة فيها  لى املستويني الدويل واحمللي؛ 

  العمل  لى تشريع متعليق بامل شرا  اجلغرافية وغريها من  الما  اجلودة  ورصد العملية
 بكاملها؛

   األراضي الزرا ية وإ داد معلوما  مفصيلة  ول اإلجراءا  اليت جي   تأجريولة  ن مس
 أن تتبعها الشركا  املعنية؛

 التعاون مع خمتلف اجلها  املااة العاملة يف قطاع الزرا ة؛ 

 وضع السياسا  ملشاريع اإل انا  احلكومية يف قطاع الزرا ة يف ألبانيا؛  

  احلكومية يف قطاع الزرا ة ومراكز نقل التكنولوجيا يف مسمم ولة  ن امدما  االسممتشممارية
 ألبانيا؛

  تنسممميق األنشمممطة مع مجيع األقسمممام األزرر يف الوزارة ومع اجلها  املااة العاملة يف هذا
 .القطاع

 
 (دوام جزئي)حتى اليوم  - 2012 كانون الثاني/ يناير

 جامعة تريانا لأل مال الت ارية  كلية العلوم االقتصادية

 اضرة في التسويق المتقدم وريادة األعمالمح

 
 2014 شباط/ فبراير - 2011 كانون الثاني/ يناير

 (2013-2009) إصالح التعليم العايل يف اجملال االقتصادي يف ألبانيا ،ALBIZ مشروع

 Austrian ) املمول من الوكالة النمسمممممماوية للتعاون اإل ائي Kulturkontakt Austria مركز

Development Cooperation) 

  التسويق واملبيعا  - مدرّبة ومستشارة في تطوير المناهج

 
 2012 أيار/ مايو - 2010 تموز/يوليو

 وزارة الزرا ة  ومحاية األغذية واملستهلك األلبانية

 مديرة التسويق وإدارة األمالك العامة

 
  2010 تموز/ يوليو - 2010 أيار/ مايو

  .International Development Ireland l.t.d شممممممممممممممركة  ياوفد االحتاد األورويب إىل ألبان
 االستشارية

د م امل سممممسمممما  الصممممغرية واملتوسممممطة احل م لزيادة قدر ا  لى املنافسممممة يف سممممو  " :املشممممروع
 "االحتاد األورويب
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 خبيرة قصيرة األجل

 إ داد دراسة استقصائية ملقدمي امدما  الت ارية يف ألبانيا؛ 

 يف قطاع امل سممممممسمممممما  الصممممممغرية العاملة  ن برامج اجلها  املااة  إ داد معلوما  موجزة
 واملتوسطة احل م يف ألبانيا؛

 حتضري دراسة استقصائية  ول توفري التدري ؛ 

 رسم زريطة مبواد التدري  املوجودة يف ألبانيا؛  

   حتضممممري  اذر تدري  لقطاع امل سممممسمممما  الصممممغرية واملتوسممممطة احل م ومقدمي امدما
  ألبانيا؛ الت ارية يف

 إ داد التقرير النهائي الذي يتضمن االقرتا ا  والتوصيا  املناسبة. 

 
 2010 نيسان/أبريل - 2008 أيلول/ سبتمبر

 السفارة اإليطالية يف ألبانيا

 (مليون يورو 30)الربنامج األورويب لتطوير القطاع اماص يف ألبانيا 

 مديرة البرنامج

  ؛نهمتأدية مجيع املهام وحتقيق النتائج املرجوة إدارة وتنسيق أنشطة الربنامج بغية 

  تنظيم الربنامج بطريقة مالئمة واإلشممممممراأ  لى أنشممممممطت  املتيصمممممملة  مبسةةةةةةؤوليةاالضممممممطالع
املسمممممما دة التقنية  والقروض امليسممممممرة  وصممممممندو  : بثال ة من مكوينات  األسمممممماسممممممية  وهي

 الضمانا ؛

 والطاقة   وزارة االقتصمممممممممممممماد والت ارةالعمل بالتعاون الو يق مع مكت  التعاون اإليطايل يف
 بغية حتقيق أهداأ الربنامج؛

    متثيل الربنامج يف احلوار مع الل نة التوجيهية املعنية خبط االئتمان ومع امل سممممممممممممممسمممممممممممممما
   والشركاء ا زرين؛

 االضطالع مبس ولية إ داد التقارير الفصلية. 

 
 2008 أيلول/ سبتمبر-2003 كانون األول/ ديسمبر

 ، تريا ا، ألبا ياIsmail Qemali، شارع  USAID/EDEM مشروع

ير تنمية امل سممممسمممما  وزدما  أسمممموا  التصممممد)مشممممروع تابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
 (األلبانية

  مديرة تطوير األعمال؛ منسقة التدريب

 االسرتاتي يا  اليت تتناول هذه اال تياجا ؛ وضعحتديد ا تياجا  العمالء و 

  مقدمي  من املسةةةةةةةةةةةةةةتمدةتي يا  اارد اليت ميكن اسممممممممممممممتادامها لتنفيذ االسممممممممممممممرتحتديد املو
امدما  الت ارية من القطاع اماص  واملشممممماريع األزرر املشمممممرتكة بني الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية واجلها  املااة  والقدرا  الذاتية  واملنظما  احلكومية وغري احلكومية  

    والعمالء أنفسهم؛

  اال تياجا  إىل املعلوما   ن األسوا  ووضع االسرتاتي يا  املالئمة لتلبية هذه تقييم
 ،والدوريا  ،اإلنرتنت: اال تياجا  من زالل اسمممممممممممممتادام دمو ة من املصمممممممممممممادر مثل

   وزدما  املعلوما   ن األسوا ؛ ،والتقارير
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 بشرية  وامطط ال املسا دة يف استشارا  الشركا  احمللية يف دال التسويق  وإدارة املوارد
املالية  ودراسمممممما  اجلدور  وإجرائها  واملسمممممما دة يف زيادة أو بناء قدرا  التصممممممدير من 

     واملشرتين الدوليني؛ ذات الصلة زالل إقامة الصال  مع الوكاال  احلكومية

  مسا دة الشركا  األجنبية  لى إقامة الصال  مع الوكاال  احلكومية والشركا  احمللية
   السترياد والتصدير أو غري ذلك  س  الطل ؛من أجل ا

 ج  مقدونيا  وصممممممممربيا  وكرواتيا  وهولندا  والنروي: البلدان املعنية مبثل هذه األنشممممممممطة هي
 واململكة املتحدة  وتركيا  وأملانيا  وسويسرا؛

 السيا ة واأل مال الت ارية الزرا ية؛: القطا ا  املعنية هي 

 مالية والتفاوض معها؛مسا دة الشركا  يف إجياد م سسا   

  اإلشممممممراأ  لى الفريق االسممممممتشمممممماري والتدريس  مبا يف ذلك  لى املسممممممتشممممممارين الدوليني
 لفرتا  قصرية  وتوجيه  يف املهام اليومية بغية حتقيق أهداأ املشروع؛

 ة مجع وحتليل ا  ار النو ية والكمي: االضممممممممممممممطالع مبهام الرصممممممممممممممد والتقييم  مبا يف ذلك
  وقصص الن اح  وغري ذلك  س  االقتضاء؛ ألنشطة التسويق 

 املسا دة يف إ داد زطط  مل  EDE،  والتقارير بشأن املشروع  وغري ذلك من الو ائق
 .اليت قد تكون مطلوبة

 
 2003 كانون األول/ ديسمبر-1999 تشرين الثاني/ نوفمبر

  Ismail Qemali ", P 34/1, Kati 2, Tirana, Albania"، شةةةارع وكالة التنمية اإلقليمية
 مؤسسة استشارية وتدريبية )منظمة غري حكومية(

 نائب المدير، مديرة شبكة وكالة التنمية اإلقليمية

   مسمممما دة الشممممركا  احمللية يف تقد  املشممممورة يف داال  مثل التسممممويق  والشمممم ون املالية
  قوإ داد زطة العمل  وأفضمممممل املمارسممممما  اإلدارية؛ والتدري  يف داال  مثل التسممممموي

 وتقنيا  البيع  واحملاسبة واملالية  وإدارة املوارد البشرية  والقيادة؛ وتوفري املعلوما  وتقد 
 املسا دة يف املشاريع التنموية؛

  توفري التممدريمم  يف دممال مهممارا  التواصمممممممممممممممل  وإدارة الوقممت  وتممدريمم  املممدربني  واللغممة
 الت ارية؛اإلنكليزية اماصة باأل مال للمدربني ومستشاري األ مال 

  مل  وزطة أنشممممممطة زطة الع)وضممممممع وتنفيذ امطة االسممممممرتاتي ية لوكالة التنمية اإلقليمية
  ؛.(مجع األموال  وزطة العالقا  العامة  إخل

  التنسممميق مع دتمع األ مال احمللي واملنظما  األجنبية لتيسمممري تطوير األ مال يف املنطقة
 يف املستقبل؛

 مل سمممممممممممممسممممممممممممما  احمللية األزرر يف دال التاطيط للتنمية التنسممممممممممممميق مع احلكومة احمللية وا
 االقتصادية يف املنطقة ومشاريع تنموية حمددة؛

  إ داد حبوث  ن األسممممممممممموا   وزطط العمل  ودراسممممممممممما  اجلدور لقطا ا  الصمممممممممممنا ة
  والشركا  اماصة؛

  التنمية واالسمممممممتدامة امل سمممممممسممممممماتية للمنظما  غري احلكومية"تصمممممممميم املشممممممماريع  ول"  
 وتنفيذها وتقييمها؛ورصدها 

  تصمممموير وتطوير وتسممممويق باقة من امدما  مقابل رسممممم  دأ إىل د م الشممممركا  احمللية
   اإلقليم؛املشاريع يف وتطوير 

 إدارة شبكة وكالة التنمية اإلقليمية  وصوهنا؛ 
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 تقد  املسا دة يف بناء رابطة األ مال وتطويرها وتقويتها؛ 

  ؛املوظفدحتضري تقييم ألداء 

 د التقارير السنوية لوكالة التنمية اإلقليمية وغريها من الو ائق املطلوبةإ دا.  

 
 2003 كانون األول/ ديسمبر-2001 كانون الثاني/ يناير

 (دوام جزئي)توبين ن  أملانيا  ،InWent Magdeburg & Partisan Marketing وكالة

  مدرّبة ومستشارة دولية

 شمممممرية يف بيعا   وختطيط األ مال  وإدارة املوارد البتوفري التدري  يف دال التسمممممويق  وامل
 أملانيا وإيطاليا؛

   رض مواضمممممممممممممميع خمتلفة متعليقة باأل مال الت ارية يف األنشممممممممممممممطة الدولية مثل احللقا 
   الدراسية وامل مترا ؛

 ة واملتوسطة السيما امل سسا  الصغري )برامج تدريبية ملشاريع التعاون بني الشركا   وضع
 إيطاليا وأملانيا؛يف ( احل م

  تيسممممممممممري االجتما ا  وبلورة فهم مشممممممممممرت  للمسممممممممممائل املتناولة بني الشممممممممممركا  اإليطالية
 واألملانية؛

  قمممد  لقممما  دراسمممممممممممممميمممة وم مترا  ودورا  تمممدريبيمممة  وتيسممممممممممممممري االجتمممما ممما   و قمممد 
   .االجتما ا  اليت تربط بني الشركا  من بلدان خمتلفة يف البلقان

 
 (دوام جزئي) 2003 تشرين األول/ كتوبرأ - 2002 أيلول/ سبتمبر

 تريانا  ألبانيا -الدامنركية(السفارة ) Danida Police Project مشروع

 مديرة مالية

 مسك احلسابا ؛ 

 تس يل أنشطة الربنامج بكامل ؛  

 مس ولة  ن إ داد امليزانية وإدار ا؛ 

 إ داد تقارير مالية وسردية شهرية لل ها  املااة. 

 
 1999 تشرين الثاني/ نوفمبر - 1997 حزيران/ يونيو

TRISS ”NDERTIMI l.t.d شارع ،"Sami Frasheri"  

  (شركة زاصة)شركة بناء  

 مديرة مالية

  إقامة اتصمماال  منتظمة مع امل سممسمما  احلكومية مثل مكت  الضممريبة وم سممسممة التأمني
  .االجتما ي  إخل  و ل املشاكل املتصلة هبا

 نشطة االقتصادية للشركة  ورصدهاالتاطيط للتكاليف ومجيع األ.  

 مس ولة  ن اإلدارة االقتصادية واملالية للشركة. 
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 والتدريب التعليم
 

 جار   - 2016أيلول   سبتمرب  (إىل - من)التواريخ 

إسممممممممم ونوع امل سممممممممسممممممممة اليت توفر 
 التعليم والتدري 

 جامعة الزرا ة يف تريانا 

 احملص لة امل هال  األكادميية
تور امل هال  حبسمممممممممممممممممممم  مسمممممممممممممم

 التصنيف الوطين

 ماجستري يف سياسا  التنمية الريفية والبيئة 

 

  
 
 

 2010آذار  مارس 8-12 

Confidi Servizi s.c.r.l.  ،بولونيا  إيطاليا 

  مشروع صندو  الضمانا  - شهادة

 
 2004كانون األول  يسم د 14-16

Training Resource Group، ة األمريكيةواشنطن  الواليا  املتحد 

  املهارا  االستشارية يف شهادة

 
 2004كانون األول  ديسمرب 3-7

Training Resource Group، واشنطن  الواليا  املتحدة األمريكية 

  شهادة تدري  املدربني يف دال قيادة األ مال الت ارية

 
 (أربعة أسابيع) 2003أيار   مايو

 التدريبية  Next Level شبكة

   NxLeveL نامجمدرب معتمد لرب 

 
 2003 زيران   يونيو 16-18

 االستشارية Making Cents International شركة

 مدريبة رئيسة -شهادة إجناز  ميسيرة 

 
 2003نيسان   أبريل 22-25

 من أجل العمل  والبنك الدويل  وامل سسة املالية الدولية SEED شراكة

 إدارة املوارد البشرية يف شهادة

 
 2003آذار  مارس 3-7

الوكمممالمممة  -Chemonics  شممممممممممممممركمممة  Small Business Credit Assistance منظمةةةة 
 األمريكية للتنمية الدولية

 شهادة يف احملاسبة واإلدارة املالية

 
 (برنامج ممتد  لى سنتني) 2002 -2000

  يف إطار ميثا  االستقرار يف جنوب شر  أوروبا ،InWent  وكالة

  مالماجستري يف التدري  يف دال األ
 ماجستير في التدريب في مجال األعمال -دبلوم
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  ضمن برنامج املاجستري يف التدري  يف دال األ مال -مهارا  استشارية إضافية

 مهارا  استشارية إضافية -شهادة

 
 2002 أيار  مايو 9-11

 من أجل العمل  والبنك الدويل  وامل سسة املالية الدولية SEED شراكة

 مدما  االستشارية كعمل جتاريتطوير ايف  شهادة

 
 2002آذار  مارس 4-15

 مركز التدري  الدويل يف منظمة العمل الدولية  تورينو

 "تدري  املدربني  لى  اذر املهارا  القابلة للتوظيف"

 (A45603/19 :رقم الدبلوم) تدري  املدربني -دبلوم

 
 2002آذار  مارس 4-5

 يل  وامل سسة املالية الدوليةمن أجل العمل  والبنك الدو  SEED شراكة

  مهارا  التسويق للمستشارين يف شهادة

 
 2000متوز   يوليو 13 - زيران  يونيو 28اليونان 

  .EOMMEX S.A منظمة

  "تدري  مدراء األلفية الثانية" -شهادة

 
1993- 1997 

 فرع الشؤون المالية -جامعة تيرانا، كلية العلوم االقتصادية
 

 الشخصية اتوالكفاء المهارات

املكتسممممممبة يف سمممممميا  احلياة واملهنة 
واليت مل يُعطى هبممممما شممممممممممممممهمممممادا  

  ودبلوما  ر ية

 األلبانية  األم اللغة
 

 األزرر اللغا 

 اإلنكليزية واإليطالية  

 طليقة  مهارا  القراءة 

 طليقة  مهارا  الكتابة 

 طليقة  املهارا  اللفظية 

   
 مهارا  جييدة  لى مستور التواصل  االجتما ية والكفاءا  املهارا 

 
  التنظيمية والكفاءا  املهارا 

 

  مهارا  التنسيق 

  مهارا  العمل اجلما ي

 منظيمة وقادرة  لى وضع زطة  مل وجدول زمين

   منفتحة  لى فكرة تفويض العمل
   سن الرتكيز والتوجي 
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 التقنية والكفاءا  املهارا 

يف اسممممممممممممممممممتمممممعمممممممممممممال أجمممممهمممممزة 
 أنواع حمممددة منالكومبيوتر  و 

 .الت هيزا   وا ال   إخل

 .الربامج املكتبية للحواسي   وأدوا  االتصال االلكرتونية  و زمة مايكروسوفت أوفيس املكتبية 

   ائزة  لى شهادا  من املقدمني احملليني للدورا  التدريبية  لى احلاسوب يف ألبانيا

 

 يةالفن والكفاءا  املهارا 

 املوسمممممممممممممميقى  والكتمممممممابمممممممة 
 .والتصميم  إخل

 سنوا  ممس تريانا يف الطالب فريق مع الًائرة الكرة رياضة ممارسة 

 

 

 والمممكمممفممممممماءا  املمممهمممممممارا 

 األزرر
كممفممممممماءا  غممري ممممممممذكممورة 

 .أ اله

 الفنون املطالعة  الرياضة  

 

 2003 05 24بتاريخ   9A/3145 رقم  القيادة رزصة
 

 إضافية ومشاريع أعمال  إضافية معلومات

 لغاريا  يف ب) منه ية تصمممممممممممممميم التدري  يف  لقا  دراسمممممممممممممية وم مترا  دولية حماضمممممممممممممرة يف
 تنظيم من (  وأوكرانيا  وأرمينيا  وبصممممممممممورة زاصممممممممممة يف أملانياسةةةةةةةةةةنةورومانيا  ومقدونيا  والبو

InWent gGmbH ؛أملانيا 

 زبرية دولية يف التعليم والتدري   ول امل سسا  الصغرية واملتوسطة احل م وريادة األ مال 
املسمما دة الفنية يف التدري  املهين ملوظفي البنو  "مشممروع )أشممهر  6يف أرمينيا  مشممروع دام 

تقد  د م مسمممممتدام للم سمممممسممممما  الصمممممغرية واملتوسمممممطة احل م وريادة األ مال يف من أجل 
  التابعة لوزارة امارجية اليونانية؛Hellenic Aid  أطلقت "( أرمينيا

  رية مسك الس ال  للم سسا  الصغ"ر وتنفيذها مثل مستشارة يف تطوير تصميم النماذ
  ؛"املشرفني  لى الفناد "  و"واملتوسطة احل م

 ممدريبمة  لى األ ممال يف مركز  Women Center، ومنظممة World Vision ،وشممممممممممممممركمة 

Melrose Investment Group وامل سسة األلبانية حلقو  املعوقني   (ADRF)؛ 

 املستشارين يف ألبانيا؛و  للمدربد السيدات رئيسة نادي  

  يف شبكة املدربني واملستشارين ملنطقة البلقان؛( فرد أساسي ممثل أللبانيا) ضو  

  تعزيز أنشمممممممطة التصمممممممدير يف ألبانيا  وميثا  االسمممممممتقرار يف جنوب شمممممممر  أوروبا  وILTIS 

GmbH   ؛(مديرة مشروع)أملانيا 

  ؛(دمو ة العمل  ضو يف)حتديد وحتليل وإ داد صنا ا  حمددة يف تريانا 

 دراسة جدور لشركا  زاصة كبرية يف ألبانيا  ومقدونيا  وإيطاليا  وأملانيا؛ 

 حتليل اهليكل املايل للم سسا  الصغرية واملتوسطة احل م يف ألبانيا؛ 

  ؛(االبنو  وم سسا  القروض الصغرية جداً يف ألباني" )املقرضون يف ألبانيا"دراسة بعنوان 

 ما  الت ارية يف ألبانيا؛دراسة  ول مقدمي امد 

 دراسة  ول برامج ومشاريع اجلها  املااة يف ألبانيا؛  
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  ة للتعاون الوكالة األملاني املمولة مند م املبادرا  اماصممممممممممممممة يف املناطق الريفية جنوب تريانا
بة  ضممممممممممممممو يف دمو ة العمل  مدر )الدورا  التدريبية واالسممممممممممممممتشممممممممممممممارية  فرتوواليت التقين  

   ؛(كة للم سسا  الصغرية واملتوسطة احل مومستشارة مشار 

 ضو يف الشبكة االستشارية األلبانية؛    

 ضو يف دلس م سسة (Compagnia delle Opera) Bari .  
 

 
قيد ) ةماجستري يف السياسا  املتعليقة بالتنمية الريفية والبيئ: الش ون املالية - بكالوريوس يف العلوم االقتصادية ،Lauresha Grezda السيدة
  .(التحضري

 
 ؛استشاريةوم سسا   ، اماً مع منظما  دولية  وشركا  زاصة 14 عملت 

 سنوا   لى مشاريع خمتلفة ممولة من االحتاد األورويب يف املنطقة؛ 7 عملت  

  قة وطنية تنفيذ  -2؛ (مشممممممممممروع إقليمي)مشممممممممممروع الزرا ة األسممممممممممرية  -1:   وهياألغذية والزراعة لثالثة مشاريع تابعة لمنظمةمنسممممممممممي
وضممممممممممع اإلطار التنظيمي ملنظما  السممممممممممو   -3؛ 2020-2014االسممممممممممرتاتي ية املشممممممممممرتكة بني القطا ا  للزرا ة والتنمية الريفية للفرتة 

 املشرتكة؛

  مس ولة برامج أوىل لكل مشاريع االحتاد األورويب يف قطاع الزرا ة؛ 

 ؛2017لعام  بري الصحة النباتية يف اتفا  الت ارة احلرة ألوروبا الوسطىرئيسة الل نة الفر ية املعنية بالزرا ة والتدابري الصحية وتدا  

 ؛جهة تنسيق يف اهليئة الدولية لصون أ ا  التونة يف احمليط األطلسي 

 زربة  شر سنوا  يف مناص  إدارية؛ 

 ماجستري يف التدري  واالستشارة يف دال األ مال؛   

 يممهارا  جيدة جداً  لى مستور التواصل والتنظ. 
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 املرفق باء

  روما -سفارة البوسنة والهرسك  

 
 
 

 316/17-4-05-2-112 :الرقم

 
 

 مذكرة شفهية

 
تتقدم سةةةةةةفارة البوسةةةةةةنة واارسةةةةةة  يف روما بأطي  التحيات إىل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )املنظمة(  

)احلائز على درجة دكتوراه( ملنصةةةةة   Halil Omanovic بوسةةةةةنة واارسةةةةة  تعتزم ترشةةةةةيح السةةةةةيدغها بأ   الوتتشةةةةةر   بأ  تبل  
 الرئيس املستقل للمجلس يف منظمة األغذية والزراعة. 

 
ستكو  متاحة  Halil Omanovicوتود  سفارة البوسنة واارس  يف روما أ  تبلغ املنظمة بأ   السرية الذاتية للسيد  

 يف وقت قري . 

 
لتؤكد جلدًدا ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة أمسى عبارات وتنتهز سةةةةةفارة البوسةةةةةنة واارسةةةةة  هذه الفرصةةةةةة  

  التقدير واالحرتام. 

  2017مارس آذار  30روما، 

 المدير العام

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

 روما

 المدينة

 
 
it1.19.ciata@ambihambas :mail-39030567 E.tel. 06.39742817 fox 06, Piazzale Clodio 12/III, 00195 Romo 
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 السيرة الذاتية
 

Halil Omanović  
Hamida Beširevića, 5 

 Sarajevo71000 
 213-579 00387 61رقم اااتف احملمو : 

 
 بيانات السيرة الذاتية

  1958يناير كا و  الثاين  1 تاريخ الميالد: 

  كرامري سيلو، روغاتيكا، البوسنة واارس  مكان الميالد: 

 البوسنة واارس  األصلية:  الجنسية

 البوسنة واارس  الجنسية الحالية: 

   :التحصيل العلمي

 دراسات بدوام كامل يف كلية الزراعة التابعة رامعة سراييفو. 1977-1982

 دراسات عليا يف كلية الزراعة التابعة رامعة سراييفو. 1988-1991

ادة املاجسةةةةةةةةةةةةةةتري يف كلية الزراعة التابعة رامعة سةةةةةةةةةةةةةةراييفو وحاز على  اقش أطروحة شةةةةةةةةةةةةةةه  1992ديسم  كا و  األو   23
 "ماجستري يف العلوم الزراعية".

 ةةاقش أطروحةةة الةةدكتوراه يف كليةةة التكنولوجيةةا البيولوجيةةة التةةابعةةة رةةامعةةة بيهةةاص وحةةاز على  2006أكتوبر تشرين األو   28
 "دكتوراه يف علوم التكنولوجيا البيولوجية".

جرى تعيينه كبري احملاضةةةةةةةةةةةةةرين يف كلية التكنولوجيا البيولوجية التابعة رامعة بيهاص ضةةةةةةةةةةةةةمن  2007شباط ف اير  26
اختصةةةةةةا : "علف احليوا ات املسةةةةةةتأ سةةةةةةة" ويف كلية الزراعة والعلوم الغذائية التابعة رامعة 

 .سراييفو ضمن اختصا : "املعار  املتعلقة باملواد اخلام احليوا ية املصدر ومراقبتها"

ة جرى تعيينه كأسةةةةةتاذ مشةةةةةارص يف كلية التكنولوجيا البيولوجية التابعة رامعة بيهاص ويف كلي  2010يو يو حزيرا   30
الزراعة والعلوم الغذائية التابعة رامعة سةةةةةةةةةراييفو ضةةةةةةةةةمن اختصةةةةةةةةةاصةةةةةةةةةي: "علف احليوا ات 

 .لى التوايلعاملستأ سة" و"املعار  املتعلقة باملواد اخلام احليوا ية املصدر ومراقبتها" 

  :اخل ة املهنية

 OOUR؛  APRO "HERCEGOVINA"Mostar مةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  1991إىل  1984من يوليو متوز 
"Planinsko dobro – Kupresيف كةةةةوبةةةةريةةةةس، حةةةةيةةةةةةة  كةةةةةةةا  يةةةةعةةةةمةةةةةةةل كةةةةخةةةةبةةةةري ،" 

 يف التكنولوجيا ومدير للثروة احليوا ية.

 لوزارة الزراعة وإدارة املوارد املائية والغابات الفدرالية، حي وحدة تنفيذ املشةةةةةةةةةةةةةةاريع التابعة   2001إىل  1996من يو يو حزيرا  
  .توىل منص  مساعد املدير لشؤو  الثروة احليوا ية

وحدة تنسةةةةةةيق املشةةةةةةاريع التابعة لوزارة الزراعة وإدارة املوارد املائية والغابات الفدرالية، كمدير   2001اعتبارًا من 
 .لوحد تنسيق املشاريع

 معرفة جي دة للغة اإل كليزية )قراءة وكتابة وحمادثة( ية: اللغات األجنب

 معرفة جي دة للغة الروسية )قراءة وكتابة وحمادثة( 

 .PPP واإل رت ت وAccess وExcel و MS Word معرفة جي دة ب جليات الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات: 
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 النشاط العلمي والمهني
 

  الكتب والكتّيبات
 
1- Omanović Halil et al, (2005)( :Priručnik za farmere .دليل للمزارعين )ISBN 9958-9369-0-9 ،COBISS.BH-

ID 15975686 .Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine  مكتبة البوسةةةةةةةةةةةنة واارسةةةةةةةةةةة  ارامعية  
  وزارة الزراعة وإدارة املوارد املائية والغابات  Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstvaوالوطنية؛ 

 الفدرالية، سراييفو.
 
2- Omanović Halil et al, (2007)( :Proizvodnja kvalitetnog mlijeka.إنتتتتتتتتتتتتتاا جتتتتتتلتتتتتتيتتتتتتب عتتتتتتالتتتتتتي التتتتتتجتتتتتتودة ) 

ISBN 978-9958-9369-1-3 ،COBISS.BH-ID 14557958 .Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i 

Hercegovine  مكتبة البوسةةةةةةةةةةةنة واارسةةةةةةةةةةة  ارامعية والوطنية؛  Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i 

šumarstva .وزارة الزراعة وإدارة املوارد املائية والغابات الفدرالية، سراييفو   
 
3- Omanović Halil et al: (2011)( :Ishrana konja علف ) .األجصنةUniversity book .ISBN 978-99938-93-15-8 ،

COBISS.BH-ID 1884440 .Narodna i Univerzitetska biblioteka Republike Srpske  مكتبة لهورية سةةةةةةةةةةربسةةةةةةةةةةكا  
الزراعة، بنجا   كلية  Poljoprivredni fakultet -   جامعة باجنا لوكا Univerzitet u Banja Luciارامعية والوطنية، باجنا لوكا؛ 

 لوكا.
 
4- Omanović Halil et al, (2012)( :Kozarstvoتربيتتتتتة المتتتتتاعز ) .University book .ISBN 978-9958-597-24-4 ،

COBISS.BH-ID 18860550 .Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine  مكتبةةة البوسةةةةةةةةةةةةةةنةةة  
 Poljoprivredno – prehrambeni fakultet  جامعة سةةراييفو؛  Univerzitet u Sarajevuواارسةة  ارامعية والوطنية، سةةراييفو؛ 

   كلية الزراعة والعلوم الغذائية، سراييفو.
 
5- Omanović Halil et al, (2013) .السلمون :ISBN 978-9958-597-31-2 ،COBISS.BH-ID 20395526 .Nacionalna 

i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine  مكتبة البوسةةةنة واارسةةة  ارامعية والوطنية، سةةةراييفو؛  Univerzitet u 

Sarajevu  جامعة سراييفو؛  Poljoprivredno – prehrambeni fakultet كلية الزراعة والعلوم الغذائية، سراييفو  . 
 
6- Omanović Halil et al, (2013)( :Konjogojstvo.تربية األجصتتتتنة ) University book .ISBN 978-9958-9265-7-0 ،

COBISS.BH-ID 20633094 .Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine  مكتبةةة البوسةةةةةةةةةةةةةةنةةة  
؛ كلية التكنولوجيا البيولوجية يف بيهاص، Univerzitet u Bihaću   University of Bihaćواارسةةةةةةة  ارامعية والوطنية، سةةةةةةةراييفو؛ 

Biotehnički fakultet Bihać . 
 
7- Omanović Halil et al, (2015)( :Objekti za preživare.المرافق الخاصتتتتتتة بالمجترات ) University book .ISBN 

978-9958-597-42-8 ،COBISS.BH-ID 22544390 .Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i 

Hercegovine معيةةة والوطنيةةة، سةةةةةةةةةةةةةةراييفو؛   مكتبةةة البوسةةةةةةةةةةةةةةنةةة واارسةةةةةةةةةةةةةةة  ارةةاUniverzitet u Sarajevu  جةةامعةةة سةةةةةةةةةةةةةةراييفو؛  
Poljoprivredno – prehrambeni fakultet كلية الزراعة والعلوم الغذائية، سراييفو  . 
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8- Omanović Halil et al, (2015)( :Populacijska genetika u stočarstvu.علم الوراثة لمجموعات الثروة الحيوانية ) 
ISBN 978-9958-597-44-2 ؛COBISS.BH-ID 25596358 .Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i 

Hercegovine  مكتبةةة البوسةةةةةةةةةةةةةةنةةة واارسةةةةةةةةةةةةةةة  ارةةامعيةةة والوطنيةةة، سةةةةةةةةةةةةةةراييفو؛  Univerzitet u Sarajevu  جةةامعةةة سةةةةةةةةةةةةةةراييفو؛  
Poljoprivredno – prehrambeni fakultet الغذائية، سراييفو   كلية الزراعة والعلوم. 

 
  األنشطة العلمية والمتخصصة

 
ؤمترات يف العديد من امل دراسةة علمية ومتخصةصةة يف جلال ت ومنشةورات حملية ودولية ةتلفة وشةارص 60حىت اآل  أكثر من  هصةدرت ل

  .العلمية الوطنية والدولية
 

  المشاركة في الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية
 
 .)استتتتتتتراتيجية الصتتتتتتندون الدولي للتنمية الزراعية الخاصتتتتتتة بالبوستتتتتتنة والهرستتتتتتك(" IFAD strategy for BiH" حلقة العمل -1

 .2002الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ووحدة تنسيق املشاريع وحدة تنسيق املشاريع الزراعية،  يوم، 
 
)اإلدارة " Financial Project Management for IFAD-supported Programmes in CEN Countriesحلقة العمل " -2

المالية للمشتتتتتتتتارية بالنستتتتتتتتبة إلم البرامص المدعومة من الصتتتتتتتتندون الدولي للتنمية الزراعية في بلدان اللجنة األوروبية للتوجيد 
 .2002. تبليسي، جورجيا، القياسي(

 
 Regional Planning Workshop on the Technical Assistance Programme for Genderحةةةةلةةةةقةةةةةةةة الةةةةعةةةةمةةةةةةةل " -3

Mainstreaming in CEN Countries: A Community Driven Approach "  جلقتتتتة العمتتتتل اإللليميتتتتة للتخطي(
لبرنامص المستتتتتتاعدة الفنية لمراعاة المنظور الجنستتتتتتاني في بلدان اللجنة األوروبية للتوجيد القياستتتتتتي: نهص لائم علم المجتمة 

 .2002إيًاليا،  –. روما المحلي(
 
 .)جلقة العمل عن إدارة المشتتتارية تبعلا لترثيراتها(" Impact Oriented Project Management Workshopحلقة العمل " -4

 .2003إيًاليا، -معهد باري الزراعي للبحر األبيض املتوسم؛ باري
 
 –. كيشةةةةةةيناو الريفية( )تحليل الشتتتتتؤون الجنستتتتتانية في التنمية" Gender Analysis in Rural Developmentحلقة العمل " -5

 .2004مولدوفا، 
 
ر ةةامم منظمةةة "، بالتتدورة الرابعتتة والثالثون للهيألتتة األوروبيتتة للزراعتتة في منظمتتة األغتتذيتتة والزراعتتةمؤمتر منظمةةة األغةةذيةةة والزراعةةة " -6

 .2006التفيا،  –األغذية والزراعة؛ ريغا 
 
"، بر ةامم منظمةة األغةذيةة لزراعة اإللليمي الخامس والعشتتتتتتتتتترون ألوروبامؤتمر منظمة األغذية وامؤمتر منظمةة األغةذيةة والزراعةة " -7

 .2006التفيا،  –والزراعة؛ ريغا 
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 Challenges and Opportunities for Rural Poverty Reduction in Central and Eastern Europeحلقة العمل " -8

and the Newly Independent States " الفقر في الريف في أوروبا الوستتتتتتتتتتطم والشتتتتتتتتتترلية )التحديات والفرص للحد من
 .2006. حلقة عمل إقليمية ل  امم تنسيق سالسل اإلمداد، سكوبيه، مقدو يا، والدول المستقلة جديثلا(

 
 Gender Mainstreaming Programme in Central and Eastern Europe and the Newlyحةةةلةةةقةةةةةةةة الةةةعةةةمةةةةةةةل " -9

Independent States " سةةراييفو، ، ر اعاة المنظور الجنستتاني في أوروبا الوستتطم والشتترلية والدول المستتتقلة جديثلا()برنامص مر
. حلقة عمل عن )مشتتتتروس تحستتتتين المشتتتتارية الريفية(" Rural Enterprise Enhancement Project. حلقة العمل "2006

بيالسةةةةنيكا،  ملشةةةةاريع وحدة تنسةةةةيق املشةةةةاريع الزراعية،املشةةةةاريع ارديدة مشةةةةرتكة بد الصةةةةندوق الدويل للتنمية الزراعية ووحدة تنسةةةةيق ا
 .2007سراييفو، 

 
 Managing for Development Results: The Practical Role of Monitoring andحةةلةةقةةةةةةةة الةةعةةمةةةةةةةل اإلقةةلةةيةةمةةيةةةةةةةة " -10

Evaluation for the CEN and Turkey " في اللجنتتة)اإلدارة لتحقيق نتتتائص إنمتتائيتتة: التتدور العملي للرصتتتتتتتتتتتتد والتقييم 
 . سراييفو، البوسنة واارس .2008سبتم  أيلو   26إىل  23. مناألوروبية للتوجيد القياسي وتركيا(

 
)اإلدارة المالية والمشتتتتتتريات(. جلقة عمل دولية من تنظيم " Financial Management and Procurementحلقة العمل " -11

 . كيشيناو، لهورية مولدوفا.2010توبر تشرين األو  أك 6إىل  5من  الصندون الدولي للتنمية الزراعية
 

روما، ". ندونفي الصتتتتتتت الدورة الرابعة والثالثون لمجلس المحافظينارمعية العامة السةةةةةةةةةةنوية للصةةةةةةةةةةندوق الدويل للتنمية الزراعية، " -12
 .2011؛ ف اير شباط إيطاليا

 
روما، ". ندونفي الصتتت الدورة الخامستتتة والثالثون لمجلس المحافظينة، "ارمعية العامة السةةةةنوية للصةةةةندوق الدويل للتنمية الزراعي -13

 .2012؛ ف اير شباط إيطاليا
 

روما، ". صتتتتندونفي ال الدورة الستتتتابعة والثالثون لمجلس المحافظينارمعية العامة السةةةةةةنوية للصةةةةةةندوق الدويل للتنمية الزراعية، " -14
 .2014؛ ف اير شباط إيطاليا

 
  يذ المشاريةالمشاركة في تنف

 
)أسةةالي  التكنولوجيا  "Project (JFP) 685 :"Bio-technical Methods in Intensification of Sheep Productionاملشةةروع  -1

 Formation of Meat Sheep Type Suitable for Hilly-mountain البيولوجية لتكثيف إ تاج األغنام(. املشةةةةةةةةةةةةروع الفرعي: "

Region of Bosnia and Herzegovinaيف البوسةةةةةةةةةنة واارسةةةةةةةةة (، ب.د. كوبرس يف   " )أ واع حلوم الغنم املناسةةةةةةةةةبة للمناطق اربلية
 .1991-1986كوبرس، 

 
 :EFRP" )مشةةةةةةروع الًوارة إلعادة بناء املزارع ما بعد الفيضةةةةةةا ات(؛ )Emergency Farm Reconstruction Projectمشةةةةةةروع " -2

IFAD Lo 418 BA1998-1996احليوا ية.  (؛ إعادة تكوين الثروة. 
 
اسةةةةةةةتعادة املخزو ات يف البوسةةةةةةةنة واارسةةةةةةة (.  –لالظاد األورويب  PHARE" )بر امم EU-PHARE - Restocking BiHبر امم " -3

 .1999بر امم مشرتص بد كا توين يو ا سا ا وبوسافينا. 
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 ;SFRDPعادة بناء املزارع الصغرية وتنميتها( )" )مشروع إSmall Farm Reconstruction and Development Projectمشروع " -4

IFAD Lo 492 BA. 2000-1999 (. مشروع استعادة الثروة احليوا ية يف اظاد البوسنة واارس. 
 
" )مشةةةةةةةةةةةروع تنمية التمويل للثروة احليوا ية واملناطق الريفية( Livestock and Rural Finance Development Projectمشةةةةةةةةةةةروع " -5

(LRFDP; IFAD Lo 562 BA. مشروع استعادة الزراعة وتنميتها يف اظاد البوسنة واارس .) 2008-2003. 
 
(. REEP; IFAD Lo 697 BA" )مشةةةةةةروع النهوض باملشةةةةةةاريع الريفية( )Rural Enterprise Enhancement Projectمشةةةةةةروع " -6

 .2012-2008مشروع تنمية املناطق الريفية يف اظاد البوسنة واارس . 
 
 RLDP; IFAD Lo 772) " )مشةةروع النهوض بسةةبل العيش يف الريف(Rural Livelihoods’ Development Projectمشةةروع " -7

BA . 2015-2010(. مشروع تنمية املناطق الريفية يف اظاد البوسنة واارس. 
 
-RBDP; IFAD Lo-I) اطق الريفية(" )مشروع تنمية األعما  التجارية يف املنRural Business Development Projectمشروع " -8

859 BA . 2019-2015(. مشروع جاٍر لتنمية املناطق الريفية يف اظاد البوسنة واارس. 
 

  التدريب المهني
 
 .2006ديسم  كا و  األو   1 – 2006 وفم  تشرين الثاين  3" مكث فة باللغة اإل كليزية. برايتو ، اململكة املتحدة، فرديةدروس " -1
 
 دورة تدريبية عن اإل تاج الزراعي واحليواين، املركز الوطط للبحوث، القاهرة، لهورية مصةةةةةةةر العربية. وزارة اخلارجية )الصةةةةةةةندوق املصةةةةةةةري -2

 .2008أكتوبر تشرين األو   23إىل  14للتعاو  الفط مع دو  الكومنول (؛ القاهرة، لهورية مصر العربية: من 
 
 تاج احليواين. املركز الوطط للبحوث، القاهرة، لهورية مصةةةةةةةةر العربية. وزارة اخلارجية )الصةةةةةةةةندوق املصةةةةةةةةري بر امم التدري  يف جلا  اإل -3

 .2010يناير كا و  الثاين  16إىل  2للتعاو  الفط مع دو  الكومنول (؛ القاهرة، لهورية مصر العربية: من 
 
 
 
 
 

 :من إعداد
 Halil Omanović ال وفيسور الدكتور 
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 املرفق جيم
 
 

 لبرص  جمهورية
 
 
 

 الممثلية الدائمة لجمهورية لبرص لدى وكاالت األغذية والزراعة
 لألمم المتحدة

 
Nr.   29 -2017  ،2017مارس آذار  1روما 

 
 

 مذكرة شفهية
 

 
تعرب املمثلية الدائمة رمهورية ق   لدى وكاالت األغذية والزراعة لألمم املتحدة عن أطي  ظياهتا لألمد  

املؤرخة  C/CF 4/3ملؤمتر وجللس منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )املنظمة(. وباإلشارة إىل مذكرة املنظمة رقم  العام
بشأ  تقدا مرشحد لشغل منص  الرئيس املستقل للمجلس، تتشر  بأ  ظيل رسالة من  2017يناير كا و  الثاين  16

، Louis GAGNONة الريفية والبيئة رمهورية ق   إىل السةةةةةةةةةيد ، وزير الزراعة والتنميNicos KOUYIALISمعايل 
 ملنص  الرئيس املستقل جمللس املنظمة. Spyridon ELLINASاألمد العام ملؤمتر املنظمة، خبصو  ترشيح السيد 

 
وترى لهورية ق   أ  مهام الرئيس املستقل للمجلس تتمثل يف ضما  استمرار التقدم امللحوظ الذي أحرز يف  

وكذل  اتفاق باريس  2030عمل املنظمة على مدى السةةةةةةةنوات املاضةةةةةةةية. وهو عمل يشةةةةةةةمل التزاما قويا بتنفيذ خًة عام 
بشةةةةةةأ  تغري املناخ. وهو عمل ينًوي على ظديات من قبيل القضةةةةةةاء على اروع والقضةةةةةةاء على الفقر واإلدارة املسةةةةةةتدامة 

 للموارد الًبيعية.
 
 
 
 

 

 Louis Gagnon السيد
  العام ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدةاألمد 

Viale delle Terme di Caracalla 00 I53 Rome 



C 2017/9 22 

 

الذي يتمتع خب ة واسةةةعة ومسةةةتفيضةةةة يف جلا  التنمية  Spyridon ELLINASوترفق طياً السةةةرية الذاتية للسةةةيد  
يتميز  Spyridon ELLINASظمة. وبالفعل، فالسيد الدولية، مبا يف ذل  ما أخذه على عاتقه مؤخرا من التزام بعمل املن

باخل ة املسةةةتفيضةةةة الالزمة لتيسةةةري احلوار بد ةتلف اجملموعات ولبناء توافق اآلراء عند االقتضةةةاء.  كما يتفرد بفهم عميق 
لة بالزراعة واإلمدادات الغذائية واألمن الغذائي يف البلدا  املتقد ة والنامية مللميدا  وللصةةةةةةةةةةةةةةعوبات والتحديات املتصةةةةةةةةةةةةةة

 السواء. على
 

وتغتنم املمثلية الدائمة رمهورية ق   لدى وكاالت األغذية والزراعة لألمم املتحدة هذه الفرصةةةةةةةةةةة لتعرب جلددا  
 لألمد العام للمؤمتر واجمللس عن أمسى عبارات التقدير واالحرتام.
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 جمهورية لبرص

 وزارة الزراعة والتنمية الريفية والبيألة
 تب الوزيرمك

 
 4.04.01.07/2ملرجع رقم: ا

 2017ف اير شباط  27 يقوسيا،  
 
 

  Louis Gagnon السيد
 األمد العام ملؤمتر وجللس

 منظمة األغذية والزراعة
 لألمم املتحدة

Viale delle Terme di Caracalla  
00 I53 Rome 

 
 

 السيد األمد العام،
 
 

 الدائم المناوب/الملحق الزراعي، الممثل SPYRIDON ELLINASترشيح السيد 
 لمنصب الرئيس المستقل لمجلس المنظمة

 
امسحوا يل أ  أعرب لكم، ومن خاللكم، عن أصدق ظيايت ملؤمتر وجللس منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  
 )املنظمة(.

 
 2017يناير كا و  الثاين  16اليت وجهتموها إىل أعضةةةةةاء املنظمة بتاريخ  C/CF 4/3وباإلشةةةةةارة إىل املذكرة رقم  

بشأ  تقدا مرشحد لشغل منص  الرئيس املستقل للمجلس، يشرفط أ  أحيًكم علما بأ  حكومة لهورية ق   قد 
يف اال تخابات اليت من  2019-2017اذا املنصةةةةةةةة  للفرتة  SPYRIDON ELLINASقر رت تقدا ترشةةةةةةةةيح السةةةةةةةةيد 

 .2017متوز املقرر عقدها خال  دورة املؤمتر يف يوليو 
 

ومةةا فتئةةت حكومةةة لهوريةةة ق   تتةةابع عن كثةة  وبةةارتيةةاح التقةةدم امللحوظ احملرز يف عمةةل املنظمةةة على مةةدى  
وكذل  اتفاق باريس بشةةةةةأ  تغري املناخ؛ وعمل  2030السةةةةةنوات املاضةةةةةية. وهو عمل يشةةةةةمل التزاما قويا بتنفيذ خًة عام 

لقضةةةةةةةةةةةةاء على الفقر واإلدارة املسةةةةةةةةةةةةتدامة للموارد الًبيعية. ويف هذا نًوي على ظديات من قبيل القضةةةةةةةةةةةةاء على اروع واي
به أ  القرارات اليت ااذها املؤمتر خال  السةةةةنوات املاضةةةةية لًاملا كا ت واضةةةةحة و ف ذت تنفيذا جيدا  املسةةةةل م الصةةةةدد، من

 امليزا ية.وأ  عمل كل من اجمللس واللجا  الفنية واملؤمترات اإلقليمية متاشى مع دورة وضع ال امم و 
 

/ms 
    

  
Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment, 6, Amfipoleos Str., 2025 Strovolos, Nicosia 

Tel.:  22408326127,  Fax.: 22780623, Website 
http://www.moa.gov.cy 

http://www.moa.gov.cy/
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خب ة واسةةةةةةعة ومسةةةةةةتفيضةةةةةةة يف جلا  التنمية الدولية، مبا يف ذل  التزامه  ELLINAS Spyridonويتمتع السةةةةةةيد  
يتميز باخل ة املسةةةةتفيضةةةةة الالزمة لتيسةةةةري احلوار بد ةتلف  ELLINASاألخري والعميق بعمل املنظمة. وبالفعل، فالسةةةةيد 

ورنة الزراعة  ا  الصةةياغة للمؤمتر واجمللساجملموعات ولبناء توافق اآلراء عند االقتضةةاء. وإ  تقل ده بنجاح منصةة  رئيس ر
 أبا  عن قدرته على تعزيز الثقة وتوحيد الصفو  بد الدو  األعضاء، مبا يدفعها إىل العمل معا بروح من الود والتعاو .

 
حريص كل احلر  على مواصةةةةةةةةةةةلة  Spyridon ELLINASوإ  حكومة لهورية ق   على ثقة بأ  السةةةةةةةةةةةيد  

سةةةةةةةةةةةةةةتمرار يف النهوض بةةالزراعةةة واألمن الغةةذائي واإلمةةدادات الغةةذائيةةة، يف البلةةدا  املتقةةدمةةة والنةةاميةةة على التزامةةه القوي بةةاال
 السواء، عن طريق وضع كل ما يتمتع به من خ ة وطاقة يف خدمة املنظمة وأعضائها، بصفته رئيسا مستقال للمجلس.

 
فرد بفهم عميق للميدا ، وما ينًوي عليه يت ELLINASوواقع األمر أ  حكومة لهورية ق   ترى أ  السيد  

" FIAT PA N ISمن صةةةةةةةةعوبات وظديات من أجل املسةةةةةةةةاعدة يف ظقيق هدفنا املشةةةةةةةةرتص املكر س يف شةةةةةةةةعار املنظمة "
 للجميع( ومواصلة النهوض به. )الغذاء

 
سةةةةياسةةةةات الزراعية ، وخ ته الواسةةةةعة يف جلاالت الELLINASوبالنظر إىل مهارات القيادة اليت يتمي ز هبا السةةةةيد  

واإلدارة وعمل وكاالت األمم املتحدة املتعددة األطرا  جنباً إىل جن  مع إميا ه بأ  االحرتام واملسةةةةةةةةةةةةةةاواة مهما  للغاية، 
هو املرشح األمثل لتقل د منص  الرئيس املستقل جمللس املنظمة  ELLINASضن حكومة لهورية ق  ،  عتقد أ  السيد 

اليت  يته األسةةاسةةية املتمثلة يف ظقيق توافق يف اآلراء بد الدو  األعضةةاء، وهتيئة األرضةةية املشةةرتكةوالنهوض مبهمة إجناز وال
 توح د صفوفنا ومتك ننا من املضي قدما.

 
 ، املمثل الدائم املناوب امللحق الزراعي للنظر فيها.Spyridon ELLINASوتبرفق طياً السرية الذاتية للسيد  

 
 ن العام، خالص عبارات التقدير واالجترام.وتقبلوا، السيد األمي

 
 

 
 

 
N icos Kouyialis 

 الوزير
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 SPYRIDON ELLINAS  السيد
 

 السيرة الذاتية
 
 

 التفاصيل الشخصية
 Spyridon ELLINAS االسم: السيد
 1977يو يو حزيرا   5تاريخ امليالد: 

 ارنسيةةةة: ق صي
  saellinas@hotmail.com :ال يد اإللكرتوين

 saellinas@ :تويرت
 

 موجز المسار الوظيفي
 

،  كم تدريبه، خبري زراعي يف علوم الزراعة واقتصةةةةةةةةاديات األغذية والتسةةةةةةةةويق. بدأ مسةةةةةةةةاره Ellinas إ  السةةةةةةةةيد 
 المديرية العامةأشةةةةهر يف  6الوظيفي يف مصةةةةر  كمسةةةةتشةةةةار مايل، وقام بعد ذل  بدورة تدريبية مدفوعة األجر ملدة 

 مدير للمسائلك. وا تقل عق  ذل  إىل اليو ا  حي  عمل يف أثينا مفوضية االتحاد األوروبي يف لشؤون الزراعة
 24مسةةةةاعدين و 4، وقاد فريقا من 2004مللع  كاليمارمارو  الذي احتضةةةةن دورة األلعاب األوملبية لعام  اللوجستتتتية

 كخبيرالوطن وبدأ العمل يف احلكومة إىل  Ellinas عامال. وآ ذاص، ا ضةةةمت ق   إىل االظاد األورويب وعاد السةةةيد
سةةةةةةةةةةةةةةنوات تكل لت  3مسةةةةةةةةةةةةةةؤو  عن منح ترخيص املدفوعات لدى منظمة املدفوعات الزراعية يف ق  . وبعد  مالي

 .اد األورويبوشارص يف عدة را  تابعة لالظ وجدة التصاديات الزراعةبالنجاح، ا تقل إىل العمل يف وزارة الزراعة يف 
 

الموظف منصةةةةةةةةةةةةةة  قيادي يف وزارة الزراعة، بصةةةةةةةةةةةةةةفته  Ellinas زة، عبرض على السةةةةةةةةةةةةةةيدوعق  ذل  بفرتة وجي 
املسةةةةؤوليات امللقاة على  Ellinas سةةةةنوات تقريبا. وتوىل السةةةةيد 5حي  عمل ملدة  المستتتؤول عن مكتب الصتتتحافة

اجلا تليفزيو يا  عاتقه بنجاح، وبرهن على أ ه يتمتع أيضةةةةةةةةةةةةا مبهارات بارزة يف جلايل االتصةةةةةةةةةةةةا  والتنظيم. وكا  يقدم بر 
زراعيا أسةةةبوعيا، ويصةةةدر جللة زراعية كل ثالثة أشةةةهر، وكا ، يف الوقت ذاته، يقوم بإعداد اخلًابات ويتابع عن كث  

 .ليع االجتماعات املتعلقة ببنود جداو  أعما  الوزارات اليت كا  يعىن هبا
 

رمهورية  م مناوب/ ملحق زراعيكممثل دائ، على مدى السةةةةةةةةنوات األربع املاضةةةةةةةةية، Ellinas وعمل السةةةةةةةةيد 
ق   لدى وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما )منظمة األغذية والزراعة والصةةةةةةةةةةندوق الدويل للتنمية الزراعية 

ل لك الصةةةةياغة للجا  كرئيسمناصةةةة  قيادية وأبلى بالًء جيداً   Ellinasوبر امم األغذية العاملي(. ويف روما، تقل د السةةةةيد
خلامسةةةة والعشةةةرين والدورة ا والدورة اخلامسةةةة واخلمسةةةد بعد املائة جمللس املنظمة الدورة التاسةةةعة والثالثد ملؤمتر املنظمةمن 

من هذا وذاص،   عن مدى فعاليته وكفاءته كمنسق وكمفاوض، واألهم   Ellinas. وكرئيس، أبا  السيدللجنة الزراعة
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دة األطرا . وعمل أيضةةةةةةةةةةةا كعضةةةةةةةةةةةو يف را  الصةةةةةةةةةةةياغة لكل من الدورة الرابعة كقائم على بناء توافق اآلراء يف بيئة متعد
 كعضتتتو 2016منذ عام   Ellinasوالعشةةةرين للجنة الزراعة والدورة التاسةةةعة والثالثد للهيئة األوروبية للزراعة. ويعمل السةةةيد

نذ يناير كا و  ، ومت إعال ه باإللاع ميرنة املعاشات التقاعدية ملوظفي منظمة األغذية والزراعة وبر امم األغذية العامليف 
اللجنة التنفيذية للهيئة كعضةةو يف   2015منذ عام   Ellinas. وباإلضةةافة إىل ذل ، يعمل السةةيدللجنة كرئيس 2017الثاين 

يتابع و . وأخريا، مث ل ق   يف را  املنظمة )را  الزراعة والغابات ومصةةةةةةةةةةةةةةايد األمساص واألمن الغذائي(، األوروبية للزراعة
  .عن كث  بشكل منتظم اجتماعات رنيت املالية وال  امم

 
إلاال مبعرفة متعمقة بواليات وطرق عمل وكاالت األمم املتحدة الثالث اليت تتخذ من  Ellinas ويتمتع السةةةةةةةةيد 

لس حمافظي روما مقرا اا، ويعزى ذل  بشةةةةةةةةكل أسةةةةةةةةاسةةةةةةةةي إىل كو ه عمل يف اجمللس التنفيذي ل  امم األغذية العاملي وجل
  .الصندوق الدويل للتنمية الزراعية )بصفته حمافظا مناوبا لق  ( ويف جللس املنظمة

 
 الهدف المهني

 
، هو كما مبد  أعاله، لثالث قضةةايا: الزراعة وسةةياسةةاهتا؛ والنظم املالية الزراعية الدولية؛ Ellinas يتحمس السةةيد 

 جمللس املنظمة يكمن يف صل  القضايا املذكورة أعاله، حي  أ  هناص والتسويق. وواقع األمر أ  منص  الرئيس املستقل
على قدرته على تعزيز  Ellinas حاجة إىل مهارات تواصل ممتازة وخ ة فعالة يف جلا  السياسات الزراعية. وقد برهن السيد

ايا ااامة، بشةةةةةأ  القضةةةةة الثقة وتوحيد الصةةةةةفو  يف ما بد األعضةةةةةاء، وبد األعضةةةةةاء واألما ة، وعلى تشةةةةةجيع املناقشةةةةةات
 .وأحيا ا، الصعبة من خال  إجراء مشاورات غري رمسية

 
وإ  خ ته يف جلاالت السةةةةياسةةةةات الزراعية واإلدارة وعمل الوكاالت املتعددة األطرا ، ووكاالت األمم املتحدة،  

ق زراعي ئم مناوب  ملحمبا يف ذل  حنكته الدبلوماسةةةةةةةية اليت شةةةةةةةك لت أحد أسةةةةةةةباب جناح أدائه خال  واليته كممثل دا
 .لق   يف روما

 
وإ  هذا املزيم من اخل ة العلمية واإلدارية والدبلوماسةةةية املكتسةةةبة، إىل جا   املعرفة العميقة بالعالقات الدولية،  

اروع،  من أ  يكو  على استعداد للعمل من أجل مواصلة الدفع قدماً بالسعي إىل القضاء على Ellinas قد مك ن السيد
 .للمجلس عزيز األمن الغذائي والتغذية، فضال عن القضاء على الفقر ا ًالقا من منص  الرئيس ارديد املستقلوت
 

 التحصيل العلمي
 

 (2002ماجستري يف اقتصاديات األغذية والتسويق، جامعة ريد غ، اململكة املتحدة )
 

 (2001تحدة )بكالوريوس يف الزراعة )مع مرتبة الشر (، جامعة ريد غ، اململكة امل
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 الخبرات المهنية
 

املمثل الدائم املناوب امللحق الزراعي رمهورية ق   لدى وكاالت األغذية  جتم اليوم- 2013نوفمبر/تشرين الثاني 
والزراعةةة التةةابعةةة لألمم املتحةةدة )منظمةةة األغةةذيةةة والزراعةةة وبر ةةامم األغةةذيةةة 

 االعاملي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية( يف روم
  

 :اإلجنازات الرئيسية
 

  ،عضةةةةةةو ومشةةةةةةارص  شةةةةةةم يف األجهزة الرئاسةةةةةةية للوكاالت اليت مقارها روما، مبا يف ذل  عضةةةةةةو يف جللس املنظمة
وعضةةو يف اجمللس التنفيذي ل  امم األغذية العاملي وحمافم مناوب لق   لدى جللس حمافظي الصةةندوق الدويل 

 للتنمية الزراعية
 نظمة كرئيس للجنة الصياغة للدورة اخلامسة واخلمسد بعد املائة جمللس املنظمةا تخابه من قبل جللس امل 
 ا تخابه من قبل مؤمتر املنظمة كرئيس للجنة الصياغة للجنة الرئيسية الثا ية اخلاصة بالدورة التاسعة والثالثد ملؤمتر 

  املنظمة
 لدورة اخلامسة والعشرين للجنةا تخابه من قبل رنة الزراعة يف املنظمة كرئيس للجنة الصياغة ل 
 ا تخابه من قبل رنة الزراعة يف املنظمة كعضو يف رنة الصياغة للدورة الرابعة والعشرين للجنة 
 تعيينه من قبل مؤمتر املنظمة كعضو يف رنة املعاشات التقاعدية ملوظفي املنظمة بر امم األغذية العاملي 
 ندوق املشرتص للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةترشيحه كعضو يف اللجنة الدائمة جمللس الص 
 تعيينه من قبل رنة املعاشات التقاعدية ملوظفي املنظمة  بر امم األغذية العاملي رئيسا للجنة 
 تعيينه من قبل اايئة األوروبية للزراعة كعضو يف اللجنة التنفيذية 

 
ة الزراعة والتنمية الريفية والبيئيف وزارة  الموظف المسؤول عن لسم الدعاية 2009-2013

 يف لهورية ق  
 

 املسؤوليات الرئيسية
 

 إعداد وتقدا براجلة تليفزيو ية وإذاعية أسبوعية من إ تاج الوزارة بالتعاو  مع هيئة اإلذاعة والتلفزيو  الق صية 
 رةظرير و شر اجمللة الزراعية باإلضافة إىل كتيبات زراعية إعالمية صادرة عن الوزا 
 كتابة خًابات الوزارة وإعال اهتا 
 عضو يف رنة الدعاية يف الوزارة 
   حمرر ومنتم أشرطة فيديو قصرية عن الزراعة يف ق 
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بيئة والتنمية الريفية وال مستتتؤول زراعي في شتتتعبة إليألة اإلدارة لوزارة الزراعة 2008-2009
 يف لهورية ق  

 
 املسؤوليات الرئيسية

 
 ات الزراعية للجماعة األوروبيةمعرفة معمقة بالتشريع  
  رصد وإجراء الرقابة على العمليات اليت تضًلع هبا األجهزة املفوضة املسؤولة عن منح تراخيص املدفوعات ذات

 الصلة خبًة التنمية الريفية يف ق  
 املشاركة يف االجتماعات ذات الصلة بالتشريعات الزراعية يف املفوضية األوروبية  

 
يف منظمة املدفوعات الزراعية  ول عن الترخيص للمدفوعات الزراعيةمستتتتتؤ  2005-2008

 يف ق  
 

 املسؤوليات الرئيسية
 

 إدارة ليع التدابري اليت تتعلق بالوحدة 
 املصادقة على املًالبات املتعلقة باملدفوعات والرتخيص اا 
 معرفة معمقة بتشريعات ارماعة األوروبية 
 لف التدابري باالستناد إىل تشريعات ارماعة األوروبيةإعداد كتيبات خاصة بالتنفيذ ملخت 
 رصد العمليات اليت جيريها ارهاز املفوض املسؤو  عن املدفوعات 
  املشةةاركة، كممثل ملنظمة املدفوعات الزراعية يف ق  ، يف اللجا  االسةةتشةةارية الوطنية بالنسةةبة إىل املنتجات اليت

  تنتمي إىل السوق الزراعية املشرتكة
 شاركة يف  ظام الرقابة على ارودةامل. 

 
مللع  كاليمارمارو  وموقع ا ًالق املارثو   مدير المستتتتتتتتتتتائل اللوجستتتتتتتتتتتتية 2004

 2004خال  دورة األلعاب األوملبية لعام 
 

 املسؤوليات الرئيسية
 

  (عامال 24مساعدين و 4شخصا ) 28مسؤو  عن فريق من 
 ملستجيبةترتي  احلسابات الواردة وتوزيعها على الوحدات ا 

 



C 2017/9 30 

 

ؤون لمديرية الشتتمتدرب يف وحدة الفاكهة واخلضةةار الًازجة واجملهزة التابعة  2003
 الزراعية في المفوضية األوروبية

 
 املسؤوليات الرئيسية

 
  منها يف سلسلة ارريدة الرمسية لالظاد األورويب 3مت  شر -تبسيم لوائح املفوضية األوروبية 
  دينامية قًاع الفاكهة واخلضار اجملهزة يف ق  إعداد تقرير عن التقدم احملرز و 
   اقرتاح بر امم جديد ألخذ عينات الفاكهة واخلضار الًازجة ينبغي االضًالع به من قبل الدو  األعضاء طوا

 2003عام 
 املشاركة يف االجتماعات املنتظمة للجا  املعنية باإلدارة 
 املشاركة يف اجتماعات اخل اء الوطنيد 

 
 EUROBANK لدى ر ماليمستشا 2002

  
 املسؤوليات الرئيسية

 
 االضالع بدور استشاري مايل ملؤسسات ةتلفة 
 االضالع بدور استشاري مايل لألفراد 

 
 المطبوعات

 
عدة مقاالت عن موضوع الالئحة اخلاصة بالتنظيم املشرتص لألسواق،  شرت يف اجمللة الزراعية لوزارة  Ellinasكت  السيد 

مقدماً ل  امم  Ellinasوكذل  يف عدد من الصةةةةةةةةةةةةةةحف يف ق  . وعالوة على ذل ، كا  السةةةةةةةةةةةةةةيد  الزراعة يف ق  ،
  تلفزيوين زراعي أسبوعي لعدة سنوات حي  كا  يتناو  يف كل حلقة قضية زراعية ةتلفة.
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 املرفق دا 

 
 

 سفارة جمهورية إندونيسيا

 روما
 

 D-045/0l/IV/2017املرجع رقم: 
 

إ دو يسيا  املمثلية الدائمة رمهورية إ دو يسيا لدى منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة تعرب سفارة لهورية  
طبقا  ،اً رمسي   ح  بأ  ظيم علما بأ  حكومة لهورية إ دو يسةةيا ترشةة  لمنظمة وتتشةةر  ل)املنظمة( يف روما عن أطي  ظياهتا 

ملنصةةةةةةةةة  الرئيس املسةةةةةةةةةتقل للمجلس للفرتة  Suseno Sukoyonoالدكتور )ب( من الالئحة العامة للمنظمة، 1-23للمادة 
 ملمتةةةةدةايف اال تخةةةةابةةةةات اليت من املقرر عقةةةةدهةةةةا خال  الةةةةدورة األربعد ملؤمتر املنظمةةةةة يف رومةةةةا يف الفرتة  ،2017-2019
 .2017يوليو متوز  8إىل  3من 

 
 املسةةةةائل يفومصةةةةايد األمساص املسةةةةتشةةةةار اخلا  لوزير الشةةةةؤو  البحرية  هو يف الوقت احلايل Sukoyonoوالدكتور  

 املشةةةةةرتكة بد الوكاالت واملتعلقة بأصةةةةةحاب املصةةةةةلحة يف وزارة الشةةةةةؤو  البحرية ومصةةةةةايد األمساص يف لهورية إ دو يسةةةةةيا.
سنة من اخل ة يف التعامل مع قضايا مصايد األمساص والزراعة يف إ دو يسيا، ويف  30، تتمتع بأكثر من مرموقةوهو شخصية 

األغذية والذي  ب املتعلق 2012لعام  18ثناء صياغة القا و  اإل دو يسي رقم أ لدولية كذل . وكا  شخصية بارزةاملنتديات ا
 عملية وضع يف للغاية مهم أيضا بدور واضًلعر س ملسألة السيادة الغذائية ضمن سياسة األمن الغذائي يف إ دو يسيا. كب 

 د احمليًات وإدارهتا يف إ دو يسيا.ر اح اإلطار القا وين لتنمية موابشأ  احمليًات الذي أت 2014لعام  32القا و  رقم 
 

حائز على شةةةهادة دكتوراه يف التكنولوجيا البحرية من جامعة بوغور الزراعية وعلى ماجسةةرت  Sukoyono والدكتور 
 ة وحائزد البحرييف إدارة تنمية املوارد البشةةةةةةةةةةةةةةرية من جامعة تريسةةةةةةةةةةةةةةاكيت يف جاكرتا. وهو أيضةةةةةةةةةةةةةةا مهندس يف إدارة املوار 

ة جاوة الشةةةةةةةةةرقية.  غ، يف مقاطعالالبيئة من كلية مصةةةةةةةةةايد األمساص يف جامعة براوجيايا يف ما جلا  على بكالوريوس علوم يف
 .Suseno Sukyonoومرفق طيا السرية الذاتية للدكتور 

 
، ال سةةيما مكافحة 2030عام سةةلم إ دو يسةةيا الضةةوء على أتية ارهود العاملية الرامية إىل ظقيق خًة التنمية لوتب  

 املنظمة، صةةةةةةر التعاو  مع الدو  األعضةةةةةةاء يفاكما تعيد إ دو يسةةةةةةيا التأكيد على التزاماهتا مبواصةةةةةةلة تعزيز أو   الفقر واروع.
سةيا إميا ا راسةخا ؤمن إ دو يوباالسةتمرار يف املسةاتة يف سةياسةات األمن الغذائي على الصةعيد العاملي. ويف هذا السةياق، تب 

 ا. للغاية يف ظقيق هذا ااد  النبيل جد   اً هام لرئيس املستقل للمجلس يؤدي دوراً بأ  ا
 

 األمين العام للمؤتمر والمجلس
 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 روما
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تتشر  سفارة لهورية إ دو يسيا   املمثلية الدائمة رمهورية إ دو يسيا لدى املنظمة يف روما بةةةةةةةةةةةةةةأ  تًل  كما  
وفقا للقواعد  Suseno Sukoyonoلدكتور للهورية إ دو يسةةةةةةةةةةةةةةيا حكومية ىل األمد العام للمؤمتر واجمللس قبو  ترشةةةةةةةةةةةةةةيح إ

 واللوائح املعمو  هبا يف املنظمة.
 

وتغتنم سةةفارة لهورية إ دو يسةةيا   املمثلية الدائمة رمهورية إ دو يسةةيا لدى املنظمة يف روما هذه الفرصةةة لتعرب  
 منظمة عن أمسى عبارات التقدير واالحرتام.ا للدً جلد  
 

 2017أبريل/نيسان  4روما، 
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 Suseno Sukoyonoالدكتور 
 رئيس مؤتمرات دولية

 

 المؤإلالت الرئيسية:
 

إلو المستشار الخاص للوزير اإلندونيسي للشؤون البحرية ومصايد األسماك  Suseno Sukoyonoالدكتور  
 .2015، وهو منصةةةةةة  تقلده منذ أواخر عام كاالت والمتعلقة برصتتتتتحاب المصتتتتتلحةفي المستتتتتائل المشتتتتتتركة بين الو 

ويف العقود الثالثة األخرية، شةةةغل مناصةةة  ةتلفة متزايدة األتية يف وزارة الشةةةؤو  البحرية ومصةةةايد األمساص ووزارة الزراعة، 
راجة واألمن ليمية يف جلاالت الزراعة واحلحي  مشلت مهامه متثيل حكومة إ دو يسةةةةةةةيا يف العديد من املؤمترات الدولية واإلق

 الغذائي ومصايد األمساص والثروة احليوا ية. 
 

يف عدد من االجتماعات الرفيعة املسةةةةةتوى اليت مشلت كبار  رئيس مؤتمرمنصةةةةة   Sukoyonoالدكتور وشةةةةةغل  
رارات ااامة الوطنية  اآلراء واعتماد القاملسةةةةؤولد احلكوميد و أو الشةةةةركاء يف التنمية، وأدى دوراً رئيسةةةةياً يف بناء التوافق يف

واإلقليمية والقرارات ذات األتية العاملية. وهو أيضةةةةةةةةةةةةةةا على درجة عالية من الدراية بوالية منظمة األغذية والزراعة وطرائق 
كممثل لحكومة إندونيستتتتيا في لجان منظمة األغذية والزراعة المعنية بمصتتتتايد األستتتتماك واألمن عملها، وقد عمل 

منظمة  موظفال مهنيال مؤلتال في برنامص التنمية الزراعية التابة لشتتعبة التخطي  في. ويف السةةنوات السةةابقة، كا  لغذائيا
 يف روما، إيًاليا.  األغذية والزراعة

 
شةةةخصةةةية بارزة يف قًاعي مصةةةايد األمساص والزراعة. فقد كا  عنصةةةراً  Sukoyonoالدكتور ويف إ دو يسةةةيا، يعد   
 ، أسةةةةةةهم2010واللوائح التنظيمية املتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي. ويف عام  اً يف صةةةةةةياغة السةةةةةةياسةةةةةةات احلكوميةفاعالً هام

، وهو يوفر منصة حلكومة إ دو يسيا تتيح 2012. وقد ابعتمد القا و  يف عام المتعلق باألغذية 18القانون رلم يف صياغة 
ذية و"السةةةةةيادة الغذائية" على املسةةةةةتوى املؤسةةةةةسةةةةةي باعتبارتا سةةةةةياسةةةةةة األمن اا إرسةةةةةاء مبدأ االكتفاء الذايت يف إ تاج األغ

 . وابعتمةةةد القةةةا و بشتتتتتتتتتتتتترن المحيطتتات 32القتتانون رلم خبريًا يف صةةةةةةةةةةةةةةيةةةاغةةةة  2012الغةةةذائي املهيمنةةةة. وعبد  يف عةةةام 
 ، وهو يوفر اإلطار القا وين لتنمية موارد احمليًات وإدارهتا يف إ دو يسيا. 2014يف عام 

 
 معرو  أيضةةةةةةةةةةةةةاً بدوره يف تعزيز ال امم املشةةةةةةةةةةةةةاريع التعاو ية مع الوكاالت احلكومية األخرى Sukoyonoكتور الد و 

 يف إ دو يسةةةةةةةةيا ويف اإلقليم وكذل  مع القًاع اخلا  واملؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات املالية واملشةةةةةةةةر عد واألوسةةةةةةةةاط األكادميية واملنظمات
يس التنفيذي لمبادرة المثلث المرجاني المتعلقة الرئ، شةةةةةةةةغل منصةةةةةةةة  2013حىت عام  2010غري احلكومية. ومن عام 

 ، وهي شةةةراكة متعددة األطرا  اسةةةتحدثتها حكومة إ دو يسةةةيابالشتتتعاب المرجانية ومصتتتايد األستتتماك واألمن الغذائي
  وجزر سليما  والفلبدليشيت-بد ستة بلدا  يف جنوب شرق آسيا واحمليم ااادة )إ دو يسيا وبابوا غينيا ارديدة وتيمور
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 وماليزيا( ملعارة التهديدات املل حة للموارد السةةةةةةةةةةةةةةاحلية والبحرية يف املثل  املرجاين الذي يبعد  إحدى أكثر املناطق تنوعاً 
شرن شؤون البيألة مبعوثال خاصال إلندونيسيا بمن الناحية البيولوجية وأغناها من الناحية اإليكولوجية يف العامل. وعبد  أيضاً 

لذي رعته الثا ية رمعية األمم املتحدة للبيئة املعقودة يف  ريويب، كينيا. ويف ظل  قيادته، ابعتبمد القرار يف الدورة ا البحرية
(، والذي دعا الدو  األعضةةةةةةاء يف األمم املتحدة إىل إدارة شةةةةةةعاهبا EA/2/12) إ دو يسةةةةةةيا بشةةةةةةأ  إدارة الشةةةةةةعاب املرجا ية

 . 2016ار مايو   أي 27املرجا ية على ضو مستدام، وذل  يف 
 

حائز على شةةةةةةةةةةةةةةهادة دكتوراه يف التكنولوجيا البحرية من جامعة بوغور الزراعية يف بوغور،  Sukoyonoالدكتور و 
إ دو يسةةةةيا؛ وشةةةةهادة ماجسةةةةتري يف إدارة تنمية املوارد البشةةةةرية من جامعة تريسةةةةاكيت يف جاكرتا؛ وشةةةةهادة مهندس يف إدارة 

 ال غ، إ دو يسةةةةةةةةةةةةةةيا؛ وبكالوريوس علوم يف جلا  البيئة من جامعة براوجيايا أيضةةةةةةةةةةةةةةاً.املوارد البحرية من جامعة براوجيايا، ما
 كما أجنز عدة دورات تدريبية يف جلاالت الزراعة واحلراجة واملوارد البحرية يف إ دو يسيا ويف اخلارج.

 
 المؤإلالت األكاديمية:

 
 ؛2004ور، إ دو يسيا، شهادة دكتوراه يف التكنولوجيا البحرية، جامعة بوغور الزراعية، بوغ

 ؛1997شهادة ماجستري يف إدارة تنمية املوارد البشرية من جامعة تريساكيت، إ دو يسيا، 
 ؛1984شهادة مهندس يف إدارة املوارد البحرية من كلي ة مصايد األمساص، جامعة براوجيايا، ماال غ، إ دو يسيا، 

 .1982امعة براوجيايا، ماال غ، إ دو يسيا، بكالوريوس يف العلوم البيئية، كلي ة مصايد األمساص، ج
 

 التدريبات األخرى: 
 

 دورات ةتلفة يف جلاالت الزراعة واحلراجة ومصايد األمساص والثروة احليوا ية عبقدت يف إ دو يسيا ويف اخلارج.
 

 اللغات: 
 

 البهاسا اإل دو يسية )اللغة األم(؛ اللغة اإل كليزية )ممتازة(
 

 البلدان:الخبرة ذات الصلة ب
 

إسةةةةةةةةةبا يا وأسةةةةةةةةةرتاليا وأملا يا وإيًاليا وبابوا غينيا ارديدة وال ازيل وبروين دار السةةةةةةةةةالم وبلجيكا وبنغالديش وتايلند،  
ا ليتشي وسري ال كا وسنغافورة والصد وغوام، وفر سا والفلبد وفيجي وفييت  ام وكمبوديا وكوريا، وكيني-وتايوا  وتيمور

يزيا وملديف واململكة املتحدة والنرويم و ريويب و يوزيلندا وااند وهولندا وهو غ كو غ والواليات والنمسةةةةةةةةةا ولكسةةةةةةةةةم غ ومال
 املتحدة األمريكية واليابا . 
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 :الخبرات المهنية
 

 مستتتتتتتشتتتتتتار الشتتتتتتؤون المشتتتتتتتركة بين الوكاالت وأصتتتتتتحاب المصتتتتتتلحة لوزير الشتتتتتتؤون البحرية ومصتتتتتتايد األستتتتتتماك
. ويبقد م املشةةةورة التقنية واملسةةةاعدة والدعم إىل الوزير يف صةةةياغة السةةةياسةةةات وجّتم اليوم( 2015في إندونيستتيا )منذ عام 

العامة واخلًم وال امم واملشةةةةةةةاريع البحرية والتابعة لقًاع مصةةةةةةةايد األمساص يف إ دو يسةةةةةةةيا، ال سةةةةةةةيما من منظور الوكاالت 
ومية سةةةةةةةسةةةةةةةات األكادميية والبحثية واملنظمات غري احلكاحلكومية وارهات املعنية األخرى، مبا يف ذل  القًاع اخلا  واملؤ 

 والشةةةةةةةةةةةةةةركاء اإلمنائيد، مبا يف ذل  الوكاالت الثنائية واملتعددة األطرا . وميثل الوزير كما يشةةةةةةةةةةةةةةغل منصةةةةةةةةةةةةةة  رئيس مؤمتر
رة الشةةةةةؤو  ايف ةتلف املنتديات واملؤمترات وحلقات العمل الوطنية واإلقليمية والدولية. وحالياً يضةةةةةًلع بدور منسةةةةةق يف وز 

 البحرية ومصايد األمساص فيما يتعلق باحلًام البحري واللدائن واللدائن الدقيقة لصاحل بر امم األمم املتحدة للبيئة. 
 

  شتتتتتتتتغل منصتتتتتتتتب رئيس خطة العمل اإللليمية لمبادرة المثلث المرجاني المتعلقة بالشتتتتتتتتعاب 2017في عام ،
 ،لمنة الصتتتتتتتتتيد غير القانوني دون إبالظ ودون تنظيمالمرجانية ومصتتتتتتتتتايد األستتتتتتتتتماك واألمن الغذائي وذلك 

بلداً يف إقليم آسةةةةةيا واحمليم ااادة  11بوصةةةةةف املبادرة أو  آلية عاملية تنظ م على املسةةةةةتوى اإلقليمي ويبشةةةةةارص فيها 
ييت  ام الفلبد وفليشةةةيت وسةةةنغافورة و -)أسةةةرتاليا وإ دو يسةةةيا وبابوا غينيا ارديدة وبروين دار السةةةالم وتايلند وتيمور

 وكمبوديا وماليزيا(. 

  وفي الولت الحالي، يضتتتطلة بدور منستتتق في وزارة الشتتتؤون البحرية ومصتتتايد األستتتماك فيما يتعلق بالحطام
 البحري واللدائن واللدائن الدليقة لصالح برنامص األمم المتحدة للبيألة.

 
. إذ وضةةع (2015إلم  2000ماك )من ل مناصتتب تنفيذية عليا مختلفة في وزارة الشتتؤون البحرية ومصتتايد األستتغشتتو 

شةةةىت  السةةةياسةةةات واخلًم واإلجراءات واخلًوط التوجيهية املتصةةةلة بإدارة املوارد البحرية والسةةةاحلية يف إ دو يسةةةيا، وتكف ل 
بةةإدارة تنفيةةذهةةا. كمةةا تعةةاو  مع وكةةاالت حكوميةةة ةتلفةةة يف البلةةد على تنفيةةذ املشةةةةةةةةةةةةةةةاريع املمولةةة من الوكةةاالت الثنةةائيةةة 

 األطرا .  ددةواملتع
 
  ،؛2015 -2012كمدير عام يف وكالة املوارد البشرية، وزارة الشؤو  البحرية ومصايد األمساص 
  ،؛2015 –2012كمستشار الشؤو  االقتصادية واالجتماعية والثقافية لوزير الشؤو  البحرية ومصايد األمساص 
 ؛2012–2008صايد األمساص، كمدير يف إدارة موارد مصايد األمساص، وزارة الشؤو  البحرية وم 
  ؛2012بشأ  احمليًات،  32كخبري يف صياغة القا و  رقم 
  ؛2010بشأ  األمن الغذائي،  18كخبري يف صياغة القا و  رقم 
  ،وكمفتش عام بالنيابة 2007–2003كأمد املفتشةةةةةةية العامة التابعة لوزارة وزارة الشةةةةةةؤو  البحرية ومصةةةةةةايد األمساص 

 ؛ 2007–2005 ،رية ومصايد األمساصيف وزارة الشؤو  البح
  ،وكمفتش معط باملنًقة الرابعة والقًاع الرابع يف املفتشةةةةةةةةةية العامة التابعة وزارة الشةةةةةةةةةؤو  البحرية ومصةةةةةةةةةايد األمساص

2000–2003. 
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 وعمل ممثالل لحكومة إندونيسيا و/أو رئيس مؤتمر في المؤتمرات اإللليمية التالية:
 
  ينيا، املعط بشةةةةةةةةؤو  البيئة البحرية، الدورة الثا ية رمعية األمم املتحدة للبيئة،  ريويب، كاملبعوث اخلا  إل دو يسةةةةةةةةيا

 ؛2016
 الرئيس التنفيذي ملبادرة املثل  املرجاين املتعلقة بالشةةةةةةةةةةعاب املرجا ية ومصةةةةةةةةةةايد األمساص واألمن الغذائي إ دو يسةةةةةةةةةةيا 

 ؛2013–2010وماليزيا، ليشيت وجزر سليما  والفلبد -وبابوا غينيا ارديدة وتيمور
 ( األمد العام ملنظمة املشر عد العاملية من أجل تواز  البيئةGLOBE ،إ دو يسيا )؛ 2011–2010 
  ،تعزيز التعاو  بد وكالة الواليات املتحدة األمريكية للتنمية الدولية وإ دو يسةةةةيا بشةةةةأ  إدارة املوارد البحرية اإلقليمية

 ؛2011و 2010
 حرية نائي بد الوكالة اليابا ية للتعاو  الدويل وإ دو يسةةةةةةيا بشةةةةةةأ  تعزيز التعاو  يف جلايل الشةةةةةةؤو  البتعزيز التعاو  الث

 ؛2010و 2009ومصايد األمساص، 
  ،؛ 2009التعاو  بد أسرتاليا وإ دو يسيا يف جلايل الشؤو  البحرية ومصايد األمساص 
 كثرية تدى جنوب احمليم ااادة وإ دو يسةةةةيا بشةةةةأ  األ واع الوالتعاو  اإلقليمي بد وكالة مصةةةةايد األمساص التابعة ملن

 . 2009االرظا ، 
 

  (:2000إلم  1986وشغل مناصب مختلفة في المديرية العامة لمصايد األسماك، وزارة الزراعة، إندونيسيا )من 
 

  ية ض مصةةةةر  التنممدير مشةةةةروع، مشةةةةروع تنمية اجملتمعات السةةةةاحلية وإدارة موارد مصةةةةايد األمساص املمو  من قرو
 ؛2000–1998اآلسيوي، 

  ،؛ 1998–1994رئيس املعو ة املقدمة للمشاريع، مديرية تًوير ال امم، املديرية العامة ملصايد األمساص 
 التعاو  الثنائي، مديرية تًوير ال امم، املديرية العامة ملصةةةةةةةةةةةةةةايد األمساص، –رئيس مشةةةةةةةةةةةةةةاريع املسةةةةةةةةةةةةةةاعدة التقنية 

 ؛ 1990-1994
 ؛ 1990ؤقت، بر امم تنمية الزراعة، شعبة التخًيم، الفاو، روما، إيًاليا )بالتفصيل(، موظف مهط م 
 التعةةاو  الثنةةائي، مةةديريةةة تًوير ال امم، املةةديريةةة العةةامةةة ملصةةةةةةةةةةةةةةةايةةد األمسةةاص، –ورئيس، إعةةداد ال امم واملشةةةةةةةةةةةةةةةاريع 

 ؛ 1986-1989
 

 المعلومات الشخصية:
 

 1959 األو  ديسم    كا و  10 : تاريخ امليالد
 ماال غ، إ دو يسيا : مكا  امليالد

 إ دو يسي : ارنسية
 متزوج وله ولدا  راشدا  : احلالة املد ية
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 معلومات لالتصال:

 
 ,Jl. Gurita Raya A2 No. 1, PJMI, Pondok Aren, Bintaro, Tangerang :  العنوا  املنزيل

15222, Banten, Indonesia 
 +6221 – 735 6637 : رقم اااتف

 +6281-1155 -0025 : رقم اااتف احملمو 
 suseno.sukoyono@gmail.com : عنوا  ال يد اإللكرتوين

 

suseno.sukoyono@gmail.com
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 املرفق هاء
 

 

 سفارة جمهورية
 باكستان اإلسالمية

 
71 1/10/20-FA0 No. 

 
 مذكرة شفهية

 
 تحدةية والزراعة لألمم املتعرب سةةةةةةةةةةةةةفارة لهورية باكسةةةةةةةةةةةةةتا  اإلسةةةةةةةةةةةةةالمية يف روما عن أطي  ظياهتا ملنظمة األغذ 

 بشةةةةأ ، مسةةةةتشةةةةار رئيس وزراء باكسةةةةتا  Sartaj Azizرسةةةةالة موجهة من معايل السةةةةيد    بأ  ترفق طياً تشةةةةر  ت)املنظمة(، و 
ملنصةةةةةة  الرئيس  Khalid Mehboobترشةةةةةةيح السةةةةةةيد صةةةةةةو  نظمة خباملالشةةةةةةؤو  اخلارجية، إىل األمد العام ملؤمتر وجللس 

 (.2017 يوليو متوز 8-3اال تخابات اليت من املقرر عقدها خال  الدورة األربعد ملؤمتر املنظمة )املستقل جمللس املنظمة يف 

 
 واالحرتام. قديرعبارات الت أمسىللمنظمة عن  وتنتهز سفارة لهورية باكستا  اإلسالمية هذه الفرصة لتعرب جلدداً  

 

 2017مارس آذار  9روما،     

 

  ،Louis Gagnon السيد
 ، العام ملؤمتر وجللس املنظمةاألمد 

  روما، إيطاليا

 

Via della Camilluccia n. 682, 00135 Rome - Italy  

Tel:0039 06 36301775 - Fax: 0039 06 36301936 

E-mail:ufficio.ambasciatorepak istan@gma il.com - pareprome@mofa.gov.pk 

 

 

mailto:pareprome@mofa.gov.pk
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 وزارة اخلارجية
 إسالم أباد، باكستا 

 
 مستشار رئيس الوزراء

 بشأ  الشؤو  اخلارجية
 
 No. (UN-IIT)-1 7/1/2017 2017مارس آذار  9

 
 السيد األمد العام،

 
 ، مسةةةةتشةةةةار املمثلKhalid Mehboobبأ  حكومة باكسةةةةتا  قد قر رت تقدا ترشةةةةيح السةةةةيد  يشةةةةرفط أ  أحيًكم علماً  

 ناوب لباكستا  لدى املنظمة ملنص  الرئيس املستقل جمللس املنظمة.الدائم امل
 

من القًاع اخلا  واملنظمة اليت عمل فيها  ، تشةةةةةةةمل كالً عاماً  47يتمتع خب ة كبرية متتد على مدى  Mehboobالسةةةةةةةيد ف 
 .2009إىل عام  1969على مستويات عليا ةتلفة من عام 

 
الوظيفي املتنوع، خ ة يف قضةةةةةةايا احلوكمة، والقيادة اإلدارية، وصةةةةةةياغة  ، خال  مسةةةةةةارهMehboobوقد اكتسةةةةةة  السةةةةةةيد  

السياسات، ووضع االسرتاتيجيات وتنفيذها، وإدارة املوارد البشرية، والشؤو  املالية، واملراجعة، ووضع النظم. وباإلضافة إىل ذل ، 
ة مسةةةةتفيضةةةةة دته مبعرفمنظومة األمم املتحدة زو   فإ  مشةةةةاركته على مسةةةةتوى رفيع يف عدد من اللجا  وجلموعات العمل على  ًاق

 .هابواليات ةتلف منظمات منظومة األمم املتحدة وطرائق عمل
 

رئاسةةةةة رنة املالية يف املنظمة. وقد عمل يف السةةةةابق كعضةةةةو يف رنة الشةةةةؤو   Mehboobويف الوقت احلايل، يتوىل السةةةةيد  
األمم املتحدة  وكاالت، كمسةةتشةةار ممثل دائم مناوب لباكسةةتا  لدى 2010عام الدسةةتورية والقا و ية يف املنظمة. وهو يعمل، منذ 

 الثالث اليت مقارها روما.
 

النسةةةةةبة إىل عمل ب أسةةةةةاسةةةةةياً  عت  أمراً ت يتالو اسةةةةةتمرار التعاو  والثقة يف ما بد البلدا  األعضةةةةةاء، مسةةةةةألة أ  ؤمن بوضن   
سةةةةةةةةةيقدم، بفضةةةةةةةةةل  Mehboobوالقيادة. وضن على ثقة من أ  السةةةةةةةةةيد لثاقبة اعن طريق الرؤية النهوض هبا  املنظمة وجناحها، ميكن

 ظقيق أهدافه. مهاراته وكفاءاته املمتازة، مساتات مهمة يف عمل جللس املنظمة ويف
 لكي تولوها عنايتكم الكرمية. Khalid Mehboobالسرية الذاتية للسيد  وترفق طياً 

 
 عبارات التقدير واالحرتام. خالصبقبو  ، السيد األمد العام، فضلواوت 

 

 

 ، األمد العامالسيد 

 ، ملؤمتر وجللس املنظمة
Viallen delle Terme di Caraca lla, 

00153 R ome, 
Italy 
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 السيرة الذاتية
 

  Khalid Mehboob االسم:
 باكستاني الجنسيتتتة:

 khalid.mehboob.mail@gmail.com البريد اإللكتروني:

 khalidmehboob@libero.it 
 

 معلومات شخصية
 

كمسةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةار ممثل دائم مناوب لباكسةةةةةةةةةتا  لدى منظمة األغذية والزراعة   Khalid Mehboobيعمل السةةةةةةةةةيد  
 وحىت اليوم. 2010ويل للتنمية الزراعية منذ عام )املنظمة( وبر امم األغذية العاملي والصندوق الد

 
( مؤمتر املنظمة، 1وقد شةارص بشةكل  شةم وبا تظام، باعتباره عضةوا يف وفد باكسةتا ، يف اجتماعات كل من: ) 

 ( وجللس احملافظد واجمللس التنفيذي للصةةةةةةةةةةةةندوق الدويل2واجمللس واللجا  التابعة له، وةتلف اللجا  الفنية يف املنظمة؛ )
 ( واجمللس التنفيذي ل  امم األغذية العاملي.3للتنمية الزراعية، واجتماعات جتديد موارد الصندوق؛ )

 
( كعضو يف رنة الشؤو  الدستورية والقا و ية يف املنظمة 1أيضا: ) Mehboobوخال  هذه الفرتة، عمل السيد  

( وكعضةةةةو يف جلموعة العمل املعنية بقضةةةةايا 3؛ )(2015-2013( وعضةةةةو يف رنة املالية يف املنظمة )2(؛ )2011-2013)
( وكعضةةةةةو يف رنة ةصةةةةةصةةةةةات رئيس الصةةةةةندوق الدويل للتنمية الزراعية 4التسةةةةةيري يف الصةةةةةندوق الدويل للتنمية الزراعية؛ )
 للصندوق الدويل للتنمية الزراعية.  2-وكرئيس للدو  األعضاء يف القائمة الفرعية جيم 

 
 (.2017-2015رئاسة رنة املالية يف املنظمة ) Mehboobالسيد ويف الوقت احلايل، يتوىل  

 
عاما وتشةةةةةةمل كال من القًاع اخلا  واملنظمة  54على مدى  Mehboobومتتد اخل ة الًويلة واملتنوعة للسةةةةةةيد  

م ، وآخر منصةةة  تقل ده كا  منصةةة  املدير العا2009إىل عام  1969اليت عمل فيها على مسةةةتويات عليا ةتلفة من عام 
املسةةةاعد للشةةةؤو  املالية واإلدارية وإدارة املوارد البشةةةرية. وقد أكسةةةبه عمله هذا وعمله كممثل دائم مناوب لباكسةةةتا  لدى 

 وكاالت األمم املتحدة الثالث اليت توجد مقارها يف روما، معرفة مستفيضة بوالية هذه الوكاالت وطرائق عملها.
 

ع  ة يف قضايا احلوكمة، والقيادة اإلدارية، وصياغة السياسات، ووضويتضمن مساره الوظيفي الًويل واملتنوع خ 
االسةةةةةةةةةةةرتاتيجيات وتنفيذها، وإقامة الشةةةةةةةةةةةراكات، وظديد األولويات، والتفاوض وبناء توافق اآلراء يف بيئة متعددة األطرا  

 ومتعددة الثقافات. 
 

ثل مزجيا فريدا املالية واملراجعة، وإ شةةةةةاء النظم، مت وإ  خ ته هذه، مقرت ًة خب ته يف إدارة املوارد البشةةةةةرية والشةةةةةؤو  
( يف تفاعل متواتر مع ممثلي احلكومات األعضةةةةةةةاء 1من العمل على املسةةةةةةةتويات التشةةةةةةةغيلية ومسةةةةةةةتويات احلوكمة والدعم )

mailto:khalid.mehboob.mail@gmail.com
mailto:khalidmehboob@libero.it
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ام مل( كما أ  مشةةةةةةةةاركته يف ةتلف اجتماعات را  جلموعات عمل املنظمة وأجهزهتا الرئاسةةةةةةةةية مك نته من اإل2اآلخرين؛ )
 بأ شًة املنظمة وعملية احلوكمة اخلاصة هبا. 

 
وباإلضةةةةةافة إىل ذل ، فإ  مشةةةةةاركته على املسةةةةةتويات العليا يف اللجا  وجلموعات العمل املعنية مبجموعة متنوعة  

من املواضةةةةةةةةةةيع على  ًاق منظومة األمم املتحدة زو دته مبعرفة مسةةةةةةةةةةتفيضةةةةةةةةةةة بوالية ةتلف منظمات منظومة األمم املتحدة 
 املؤسسات الدولية األخرى وبأسالي  عملها.و 
 

 المؤإلالت األكاديمية
 

 )جامعة البنجاب -بكالوريوس )اقتصاد 
 )حماس  قا وين )معهد احملاسبد القا و يد يف إ كلرتا وويلز 
 زميل معهد احملاسبد القا و يد يف إ كلرتا وويلز 

 
 :الخبرات المهنية

 
لباكستتتتتتتتتتتتان لدى وكاالت األمم المتحدة الثاله التي مقارإلا روما خبرة مهنية كمستتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتار/ممثل دائم مناوب 

 وجتم اليوم( 2010 عام )من
 

 كعضو يف وفد باكستا ، يف اجتماعات كل من: شارص بشكل منتظم و شم، 
 

 مؤمتر وجللس املنظمة واللجا  التابعة للمجلس 
 ةتلف اللجا  الفنية للمنظمة  
 لصندوق الدويل للتنمية الزراعيةاجمللس التنفيذي وجللس احملافظد يف ا 
 اجتماعات جتديد موارد الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 
 اجمللس التنفيذي ل  امم األغذية العاملي 

 
 أيضا: Mehboobوخال  هذه الفرتة، عمل السيد  

 
 ( 2013-2011كعضو يف رنة الشؤو  الدستورية والقا و ية) 
 ( 2015-2013كعضو يف رنة املالية يف املنظمة) 
 كعضو يف جلموعة العمل املعنية بقضايا التسيري يف الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 
 كعضو يف رنة ةصصات رئيس الصندوق 
  للصندوق الدويل للتنمية الزراعية 2-كرئيس للدو  األعضاء يف القائمة الفرعية جيم 

 
 (.2017-2015ية يف املنظمة )رئاسة رنة املال Mehboobويف الوقت احلايل، يتوىل السيد  
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 الخبرة المهنية المكتسبة في منظمة األغذية والزراعة:
 

  (2009-2008منظمة األغذية والزراعة )-خبير استشاري رفية المستوى 
 

 إسداء املشورة يف جلا  تنفيذ التوصيات املتعلقة بإصالح املنظمة وجتديدها 
 ارجيد والتفاعل معهم خال  إجراء االستعراض املفص ل للمنظمةإسداء املشورة إىل اخل اء االستشاريد اخل 

 
 المدير العام المساعد

 
 (2007-1991إدارة الشؤون المالية واإلدارية )

 
 مشلت الوظائف املضًلع هبا با تظام ما يلي: 

 
 ية واإلدارية جاالضةةةةةًالع مبسةةةةةؤولية اإلدارة العامة بالنسةةةةةبة إىل ليع أ شةةةةةًة اإلدارة وتوفري القيادة االسةةةةةرتاتي

من املوظفد املسؤولد عن: إدارة املوارد البشرية؛ والعالقات اخلاصة باملوظفد )مبا يف ذل   600جلموعه  ملا
جتديد املنظمة(؛ والشةةؤو  املالية؛ و ظام اًيم موارد املنظمة؛ ومركز اخلدمات املشةةرتكة اخلارجية وإجراءات 

عاقد؛ وخدمات البنية األسةةةةةاسةةةةةية؛ واملسةةةةةائل األمنية؛ واخلدمات العمل اخلاصةةةةةة به؛ ووظيفة املشةةةةةرتيات والت
الًبية؛ ووضةةةةةةع االسةةةةةةرتاتيجيات الرامية إىل تعزيز احلوكمة الداخلية، مبا يف ذل  وضةةةةةةع املعايري التنظيمية من 
أجل ضةةةةما  أ  سةةةةياسةةةةات وممارسةةةةات املنظمة اإلدارية واملالية واخلاصةةةةة باملوارد البشةةةةرية تدعم متاما براجلها 

 لتشغيلية. وترأس رنة االستثمارات يف املنظمة املسؤولة عن اإلشرا  على استثمار فائض األموا  املتاحة.ا
 .متثيل املنظمة يف اجتماعات أجهزهتا الرئاسية بشأ  القضايا ذات الصلة باإلدارة 

 
 تحدةاألمم امل كما مث ل املنظمة، بصفته املدير العام املساعد، يف جلموعات عمل شىت على  ًاق منظومة 

 
 عضو يف اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى اليت تعىن بقضايا اإلدارة ع  منظومة األمم املتحدة ككل  
 عضو يف جللس املديرين لكلية موظفي األمم املتحدة 
 عضو يف جلموعة عمل األمم املتحدة املعنية بتنقل املوظفد داخل منظومة األمم املتحدة 

 
 (1991-1978ة الداخلية والتفتيش والرلابة اإلدارية )مدير مكتب المراجع

 
  إدارة وقيادة املكت  الذي كا  مسةةةةةةةؤوال عن )أ( املراجعة الشةةةةةةةاملة مبا يشةةةةةةةمل االمتثا  املايل ومسات القيمة

مقابل املا ، )ب( واخلدمات االسةةةةةتشةةةةةارية ليدارة العليا عند االقتضةةةةةاء )مع التشةةةةةديد على تقدا املشةةةةةورة 
 ساعدة إىل ليع مستويات اإلدارة يف الوفاء بوالية املنظمة(املستقلة وامل
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  االضةًالع باملسةؤولية عن العمل بشةكل مسةتقل على تصةميم بر امم منسةق للرقابة الداخلية على عمليات
 املنظمة وتنظيمه وتوجيهه، من خال  املراجعة الداخلية والتحقيق. وقد مشل ذل  ما يلي:

 
 ءة النظام املعتمد من قبل املنظمة يف جلاالت الرقابة الداخلية وإدارة رصةةةةةةةةةةةةةةد وتقييم مدى مالءمة وكفا

 املخاطر واإلدارة املالية واستخدام األصو 
 تقييم عمليات املنظمة اخلاصة بإدارة املخاطر والرقابة واحلوكمة الداخلية 
 م املنظمة وعملياهتاماحلفاظ على قدرة املنظمة على التحقيق يف االدعاءات املتعلقة  دوث ةالفات يف برا 

 
 (1978-1976)مكتب المراجعة الداخلية( ) مراجة داخلي رفية المستوى

 
 تقدا إسهامات يف االسرتاتيجيات والسياسات العامة ل  امم املراجعة 
 إجراء مراجعات إدارية واستشارية خاصة ليدارة العليا 
  احملاسبة يف املنظمةتقييم مدى كفاية وفعالية الرقابة الداخلية و ظم اإلدارة و 

 
 (1975-1971)لسم تنمية األراضي والمياه( ) موظف تنفيذي

 
  تقدا الدعم اإلداري إىل أ شةةةةةةةةًة القسةةةةةةةةم املندرجة ظت إطار ليع ال امم ومصةةةةةةةةادر التمويل يف اجملاالت

جهيز والرقابة يف اجملا  تالرئيسةةية التالية: صةةياغة ال امم وامليزا ية، والتنفيذ والرصةةد؛ وإدارة املوارد البشةةرية؛ وال
 املايل؛ واًيم األسفار، وجتهيزها ومراقبتها؛ واإلدارة العامة.

 
 (1970-1969)شعبة الشؤون المالية( ) موظف مالي

 
 االضًالع مبسؤولية منح تراخيص املدفوعات ومراقبة املصروفات بالنسبة إىل املنظمة 

 
 لزراعةالخبرة المكتسبة لبل االلتحان بمنظمة األغذية وا

 
 روما، PRICE WATERHOUSE & CO مؤسسة

 
 (1969-1968خدمات المراجعة والخدمات االستشارية المالية )

 
إجراء املراجعات القا و ية لك ى الشركات املتعددة ارنسيات يف القًاعات املصرفية وقًاعات التصنيع والتأمد  

 خلية املوجودة يف الشةةةةةةةةةةركات للتأكد مما إذا كا ت تؤدي إىل النهوضواألدوية. وتقييم املخاطر وظليل إجراءات الرقابة الدا
 بالكفاءة واحلد من ةاطر فقدا  األصو ، وتساعد على ضما  موثوقية الكشو  املالية واالمتثا  للقوا د واللوائح.
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 (1968-1967لندن )-للترمين الصحي  BUPAشركة 
  

 ملايل وإعداد التقارير املاليةالعمل كمحاس  إداري، وإجراء عمليات التحليل ا 
 

 (1966-1962لندن )-المحاسبة القانونية - Henry Finck & Coمؤسسة 
 

 االضًالع باملسؤولية عن: 
 

 إجراء املراجعات القا و ية للشركات احملدودة العامة 
 تقييم املخاطر والرقابة الداخلية 

 
   
  
 
  

 



49 C 2017/9 

 

 املرفق واو
 

 سفارة 

  ة السلوفاكية في روماالجمهوري 
 

 مذكرة شفهية
 
 

021538/2017-ITW-0035933 
 

تتوج ه سةةةةةةفارة ارمهورية السةةةةةةلوفاكي ة يف إيًاليا بأطي  التحي ات إىل أمد عام املؤمتر واجمللس يف منظمة األغذية  
، وزيرة Gabriela Matecna والزراعة لألمم املتحدة )املنظمة( وتتشةةةةةةةةةةر   بأ  ترفق طي ه الكتاب املوج ه من معايل السةةةةةةةةةةيدة

 الزراعة والتنمية الريفية يف ارمهورية السةةةةةةةةةةلوفاكية، اليت تًلع فيه بقرار حكومة ارمهورية السةةةةةةةةةةلوفاكية ترشةةةةةةةةةةيح السةةةةةةةةةةيدة
Marieta Okenková    منصةةةةةة  الرئيس املسةةةةةةتقل  جمللس املنظمة الذي سةةةةةةيتم  تعيينه خال  الدورة األربعد ملؤمتر املنظمة

 (. 2017ز يوليو متو  3-8)
 

وتنتهز سةةةفارة ارمهورية السةةةلوفاكية يف إيًاليا هذه الفرصةةةة لتعرب جلدًدا ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  
  .عن فائق التقدير واالحرتام

 
 2017مارس آذار  14روما، 

 
 املرفقات

 
  كتاب معايل وزيرة الزراعة والتنمية الريفية يف ارمهورية السلوفاكية

 Marieta Okenková  ةللسيد الذاتية السرية
 
 
 

 Louis Gagnon السيد
 أمد عام املؤمتر واجمللس

 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
 روما
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  وزارة الزراعة والتنمية الريفية يف ارمهورية السلوفاكية 
 
 

  وزيرة الزراعة والتنمية الريفية
 يف ارمهورية السلوفاكية
Gabriela Matecná 

 
 
 

  2017مارس آذار  13براتيسالفا، 
 -2017KM 161املرجع: 

 
 
 

 سعادة السيد األمد العام احملرتم، 
 

 ظي ة طي بة وبعد،
 

، احلائزة على Marieta Okenková يشةر فط أ  أبلغكم بأ   حكومة ارمهورية السةلوفاكية قررت ترشةيح الدكتورة 
 مة يف رومالس املنظمة الذي سةةيتم  تعيينه خال  الدورة األربعد ملؤمتر املنظدرجة دكتوراه، لتويل منصةة  الرئيس املسةةتقل جمل

 (.2017يوليو متوز  3-8)
 

مبهارات قيادية وخب ة مشةةةةةةةةةهود اا ومبهارات وافية يف جلايل اإلدارة والتفاوض. وهي   Okenková وتتمت ع الدكتورة 
 املفاوضةةةةةات بشةةةةةأ  ا ضةةةةةمام ارمهورية السةةةةةلوفاكية إىل كا ت مسةةةةةؤولة عن الشةةةةةقد الزراعي واخلا  مبصةةةةةايد األمساص يف

ا  االظاد األورويب. وعملت من مث  كناطقة رمسية أوىل عن سةةةةةةةلوفاكيا يف اللجنة اخلاصةةةةةةةة للزراعة يف بروكسةةةةةةةل. ولديها أيضةةةةةةةً
رية السةةةلوفاكية، مبا و سةةةج ل حافل بفضةةةل توليها عدًدا من املناصةةة  اإلدارية العليا يف وزارة الزراعة والتنمية الريفية يف ارمه

فيها مناصةةةةة  املديرة العامة لشةةةةةؤو  التنسةةةةةيق الدويل واملديرة العامة ألك  املنظمات يف سةةةةةلوفاكيا املعنية بالعلوم والبحوث 
 .واألغذية اخلاصة بالزراعة

 
عة موهي حائزة على درجة دكتوراه يف القا و  من جامعة كومينيوس يف براتيسةةةةةةةةةةةةةةالفا وعلى درجة دكتوراه من جا 

  .الزراعة السلوفاكية يف  يرتا
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كممثلة دائمة للجمهورية السةةةةةةةةلوفاكية لدى منظمة األغذية والزراعة وبر امم  Okenková وقد مت  تعيد الدكتورة 
. وشةغلت عدة مناصة  طوا  مدة واليتها  2012األغذية العاملي والصةندوق الدويل للتنمية الزراعية يف شةهر سةبتم  أيلو  

  . يف سريهتا الذاتية املرفقة طي هكما هو مبد  
 

 2016وأكملت مؤخرًا بنجاح واليتها يف الرئاسةةةةةة السةةةةةلوفاكية للمجلس األورويب خال  الفصةةةةةل الثاين من سةةةةةنة  
 .الذي كا  حافاًل بالعمل واللته العديد من دورات اللجا  الفنية واألجهزة الرئاسية للمنظمة

 
إىل أقصى احلدود بوالية املنظمة وتود  أ  تساهم فيها من خال  تسمية مرشح وإ   ارمهورية السلوفاكية ملتزمة  

من ذوي املؤهالت املهنية العاملية ملنصةة  الرئيس املسةةتقل  جمللس املنظمة، على أمل أ  هظى هذا الرتشةةيح برتحي  إجيايب 
  .مل مًعا ضمن شراكةلنا ليًعا بالع 2030من األعضاء يف املنظمة ألعد ا ًالقًا من دعوة خًة عام 

 
 .وتفضلوا بقبو  فائق االحرتام والتقدير 

 
 

 Louis Gagnon  السيد
 األمد العام للمؤمتر واجمللس

 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
 روما
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 القانون في الدكتورة
Marieta Okenková، 

 دكتوراه درجة علم جائزة
 

 

 

 

___ 

 
 1973  أيلو  سبتم  24: امليالد تاريخ

   براتيسالفا: امليالد مكا 

 سلوفاكية: ارنسيةةةة

  ولدا  واا متزوجة: العائلي الوضع

رقم اااتف: 
+39 06 3671 5206 

 1028581 327 39رقم اااتف اخللوي: +

marieta.okenkova@mzv.sk  

 MarietaOkenkova@: تويرت على احلساب

 الخبرة المهنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سفارة الجمهورية السلوفاكية في إيطاليا

املستشارة واملمثلة الدائمة للجمهورية السلوفاكية لدى منظمة األغذية والزراعة وبر امم األغذية العاملي 
 زراعيةوالصندوق الدويل للتنمية ال

 روما - 2012اعتبارًا من سبتم  أيلو  

 الرئيسة بالنيابة للهيئة األوروبية للزراعة 2016منذ 

أ شأت وشاركت يف تنظيم االجتماع الرفيع  2016ديسم  كا و  األو  
املستوى عن املرأة الريفية بالتشارص مع منظمة األغذية والزراعة واملفوضية األوروبية 

ع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر امم األغذية العاملي وبالتعاو  الوثيق م
 وهيئة األمم املتحدة للمرأة

 الرئيسة املشاركة جملموعة بلدا  االظاد األورويب 2016ديسم  كا و  األو   -يوليو متوز 

 رئيسة رنة الصياغة يف رنة مشكالت السلع 2016أكتوبر تشرين األو  

 ملساواة بد ارنسد عنهاعضو يف شبكة ا 2012منذ 

 وشاركت يف أعما  اجملموعة األساسية املنبثقة  

 شاركت يف ارناح الوطط من البازار اخلريي الدويل  2015-2016

  لرابًة  ساء األمم املتحدة  

 عضو يف اللجنة العامة ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة 2015يو يو حزيرا  

 الثا يةو ائ  رئيس اللجنة الرئيسية   

 عضو يف اللجنة التنفيذية للهيئة األوروبية للزراعة 2014-2015

 عضو يف مكت  بر امم األغذية العاملي  2014

 مث لت سلوفاكيا يف اجمللس التنفيذي ل  امم األغذية العاملي 2012-2014

 عضو يف اللجنة التوجيهية الدولية للسنة الدولية للزراعة األسرية 2012-2014

 و مناوب يف مكت  بر امم األغذية العامليعض  2013
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 مقرر الدورة العادية الثا ية للمجلس التنفيذي ل  امم األغذية العاملي  2013

 عضو يف اللجنة العامة ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة 2013يو يو حزيرا  

 إجازة األمومة الثانية

 2012أغسًس آب  - 2009يوليو متوز 

 مهورية السلوفاكيةوزارة الزراعة في الج

 ، براتيسالفا، سلوفاكيا2009يو يو حزيرا   - 2007أغسًس آب 

 قسم التعاو  اخلارجي والسياسات التجارية المديرة العامة

 اللجنة اخلاصة للزراعة يف بروكسل الناطقة الرسمية

 جلموعة التنسيق يف االظاد األورويب التابعة للوزارة للموافقة الرئيسة

 ات الوطنية للمفاوضات مع االظاد األورويبعلى التفويض 

 المنسقة الوطنية لمنظمة األغذية والزراعة

 المركز السلوفاكي للبحوه الزراعية

 املديرة العامة

 ،  يرتا، سلوفاكيا2007ف اير شباط  - 2006يناير كا و  الثاين 

 وزارة الزراعة في الجمهورية السلوفاكية

 مستشارة الوزير

 ، براتيسالفا، سلوفاكيا2005ديسم  كا و  األو   - 2005ألو  أكتوبر تشرين ا

 أعمال جرّة خاصة )خالل إجازة األمومة األولم(

 2005سبتم  أيلو   - 2005أغسًس  آب 

 وزارة الزراعة في الجمهورية السلوفاكية

 ، براتيسالفا، سلوفاكيا2004يوليو متوز  - 2001يوليو متوز 

 ويب و ائ  املدير العام لقسم التكامل األورويب بد الزراعة واألغذية والتجارةمنسقة القسم لالظاد األور 

 املديرة العامة بالوكالة لقسم التكامل األورويب 2002-2003

 الناطقة الرمسية للجنة اخلاصة للزراعة يف بروكسل 2003-2004

 جلموعة التنسيق لشؤو  االظاد األورويب يف الوزارة للموافقة نائب رئيس

 على التفويضات الوطنية للمفاوضات مع االظاد األورويب  

 .AD/ART Slovakia Ltd مؤسسة

 املستشارة القا و ية

 ، سلوفاكيا2001يوليو متوز  - 2000يوليو متوز 

 مكتب جكومة الجمهوريّة السلوفاكية، معهد التقريب بين القوانين

 المستشارة القانونية للتقريب بين القوانين

 ، براتيسالفا، سلوفاكيا2000يو يو حزيرا   - 2000  أبريل  يسا

 .ASTRAN Ltd مؤسسة

 املديرة

 ، براتيسالفا، سلوفاكيا2000مارس آذار  - 1999سبتم  أيلو  
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 األنشطة المهنية األخرى

 وزارة الخارجية في الجمهورية السلوفاكية،

 متدر بة - إدارة كبير المفاوضين

 يا، براتيسالفا، سلوفاك1999أغسًس آب  - 1998سبتم  أيلو  

املسؤوليات: مشاورات بد الوزارات وصياغة ميثاق كبري املفاوضد يف ارمهورية السلوفاكية مع االظاد 
 األورويب وميثاق جلموعات العمل املعنية باملفاوضات

 االستشارية Ernst & Young مؤسسة

 مساعدة املدير

 يا، براتيسالفا، سلوفاك1993سبتم  أيلو   - 1993يناير كا و  الثاين 

 املدرسة الدولية يف روما 

 قائدة مشروع املواطنية األوروبية والعاملية

 ، روما، إيًاليا2011-2012

 المعهد الزراعي

 مدر بة للمستشارين الزراعيد يف جلا  السياسة الزراعية املشرتكة لالظاد األورويب

 ،  يرتا، سلوفاكيا2007-2009

 االتحاد السلوفاكي للسياسة الخارجية،
 ؤتمر الوطني عن االتحاد األوروبيالم

 خبرية يف التنمية الزراعية

 ، براتيسالفا، سلوفاكيا2004-2005

 جامعة الزراعة في سلوفاكيا، كلية االلتصاد واإلدارة، لسم الحقون

 مسؤولة عن استحداث اختصا  "القا و  األورويب" ارديد وتعليمه

  يرتا، سلوفاكيا ،2000-2001

___ 

 يالتحصيل العلم

 
 جامعة الزراعة يف سلوفاكيا يف  يرتا، كلية الدراسات األوروبية والتنمية اإلقليمية

 ،  يرتا، سلوفاكيا2012ف اير شباط  - 2004سبتم  أيلو  
 دراسات خارجية من درجة دكتوراه  وع الدراسات:

تنمية االقتصادية هتا على التًبيق السياسة الزراعية املشرتكة ارديدة لالظاد األورويب وا عكاسا األطروحة:
 .يف املناطق السلوفاكية

 جامعة كومنيوس، كلية احلقوق
 ، براتيسالفا، سلوفاكيا2000مايو أيار  - 1999سبتم  أيلو  

 دراسات دقيقة  وع الدراسات:
  القا و  الدويل والقا و  التجاري جلا  الدراسة:

 جملموعات األوروبيةالتقري  بد القا و  السلوفاكي وقا و  ا األطروحة:
 جامعة ساسكس، معهد ساسكس األورويب

 ، برايتو ، اململكة املتحدة1999مارس آذار  -يناير كا و  الثاين 
 دراسات عليا  وع الدراسات: 
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 دراسات أوروبية معاصرة جلا  الدراسة: 
 جامعة كومنيوس، كلية احلقوق

 1998يو يو حزيرا   - 1993سبتم  أيلو  
 دراسات من درجة ماجستري   وع الدراسات:
 القا و  جلا  الدراسة: 

___ 
 الجوائز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ㅡ 

  اللغتتات

 
 

 رسالة تذكارية من  ائ  رئيس وزراء ارمهوري ة السلوفاكية
مبناسبة ا ضمام ارمهوري ة السلوفاكية إىل االظاد األورويب للمساتة والدعم يف عملية توحيد أوروبا 

   .ة السلوفاكية يف االظاد األورويبواخنراط ارمهوري  
 2004مايو أيار  7

 اللوحة الفضية من وزارة اخلارجية يف ارمهوري ة السلوفاكية
ملساتتها الشخصية الالمعة وجلهودها يف العمل وتعاوهنا مع وزارة اخلارجية يف عملية التحضري ال ضمام 

 .ارمهورية السلوفاكية إىل االظاد األورويب
 2002  كا و  األو  ديسم 17
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