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 . لبيئةل مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرها من حد أدىن إىل للتقليل والزراعة األغذية منظمة من مبادرة هي وهذه
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 العالمي الغذائي األمن لجنة
 واألربعون الرابعة الدورة

 "والتغذية الغذائي األمن في فارق إحداث"

 2017أكتوبر/تشرين األول  13-9روما، إيطاليا، 

 انتخاب رئيس لجنة األمن الغذائي العالمي
 

  بيان من أمينة لجنة األمن الغذائي العالمي -أوًل 
 شر على البوابة الخاصة باألعضاء في منظمة األغذية والزراعة()ن  

 
     من لددددو  إطدددار البندددد الثدددامن يفينددددرن ااتخدددا  رئي  لدددديدددد للجندددة األمن اللدددذائي العددداملي  اللجندددة   -1

 2017أكتوبر/تشددددددددددددددرين األو   13إىل  9ُتعقد خال  الفرتة من سدددددددددددددداألعما  املؤقت للدورة الرابعة واألربعني للجنة اليت 
 روما.  يف
 
من املادة الثااية من الالئحة الداخلية للجنة، توّد أمينة اللجنة إبالغ األعضددددددددددددددا  عن  4وعماًل بأحكام الفقرة  -2

 استالم الرتشيح التايل الاتخا  رئي  للجنة:
 

  يد جمهورية الدومينيكية لدى منظمة األغذية والزراعة املمثل الدائم لل ،Mario Arveloسددددددددددددددعادة السدددددددددددددد
 والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبراامج األغذية العاملي

 
من املادة الثااية من الالئحة الداخلية للجنة، ال يُعترب صدداًاً أت ترشدديح للمرشددحني يرد  4وعماًل بأحكام الفقرة  -3

يوماً تقوميياً قبل موعد افتتاح دورة جلنة  30  املمتدة على 2017سددددددددددددبتمرب/أيلو   9إىل أمينة اللجنة بعد ااقضددددددددددددا  املهلة  
 األمن اللذائي العاملي اليت جترت فيها عملية ااتخا  الرئي .
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 رسالة التقديم والسيرة الذاتية -ثانًيا
 ،MARIO ARVELOلسعادة السيد 

لزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الممثل الدائم للجمهورية الدومينيكية لدى منظمة األغذية وا
 وبرنامج األغذية العالمي

 
 احملرتمة حضرة السيدة

 
Deborah Fulton  

 أمينة جلنة األمن اللذائي العاملي
 حتّية طّيبة وبعد،

 
دمي ترشدددديح سددددعادة تقبيشدددّرفن أت أتوّلىل إىل حضددددرتكم اناسددددبة ارعالت عن قرار حكومة اجلمهوريّة الدومينيكّية  
، املمثل الدائم لدى منظمة األغذية والزراعة والصدددددددندوق الدويل للتنمية الزراعية وبراامج األغذية Mario Arveloالسدددددددف  

، خال  االاتخابات اليت 2019إىل عام  2017 املمتدة من عاموالية لالعاملي، ملنصدددددددددة رئي  جلنة األمن اللذائي العاملي ل
 .2017رة الرابعة واألربعني للجنة يف أكتوبر/تشرين األّو  الدو  أثنا ستنّظم 

 
ويعك  القرار هذا التزام اجلمهوريّة الدومينيكّية بتحقيق األمن اللذائي والتلذية جلميع املواطنني يف البلدات كافة.  

ذائي تبدار أت األمن اللدوإاندا اتقداسددددددددددددددم أهدداد الوكداالت اليت تولدد مقدارهدا يف رومدا وجلندة األمن اللدذائي العداملي على اع
والتلذوت يشدددددّكل هدفًا قاباًل للتحقيق عن طريق التنمية املسدددددتدامة لالقتصددددداد الريفي، اشددددداركة ا تمع الدويل واًكومات 

 وا تمع املدين والقطاع اخلاص.
 

 Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra، حمام متخرّن من لامعة Arveloوإت سعادة السف   
أكثر من ة منذ دبلوماسددددديويتوىّل مهاًما يف بوسدددددطن،   Northeasternيف سدددددااتو دومينلو، وهو عاس سدددددياسدددددي من لامعة 

عشدددددددددرين عاما. وخال  مدة واليتىل يف روما، ترأر جلنة الزراعة والشدددددددددراكة العاملية من ألل الرتبة وتوىل مهام القائم بأعما  
الكارييب، من مجلة مسؤوليات البحر وجمموعة دو  أمريكا الالتينية و  77جمموعة الدددددددددد  كما ترأررئي  جلنة الرباامج واائبىل،  

أخرى أظهر من خالهلا قدرتىل على تشييد اجلسور وحتقيق اتائج ملموسة. ويتوىّل حالًيا وظيفة الرئي  األّو  باراابة للجنة 
لدويل ي وهو عضددددددددو يف ا ل  التنفيذت للصددددددددندوق االطعوت املشددددددددرتكة بني منظمة األغذية والزراعة وبراامج األغذية العامل

 للتنمية الزراعية. وجتدوت طيىل س تىل الذاتية يف الللتني األسبااية واراكليزية.
 

وخربتىل سددتسدداهم مسددااة فّعالة يف  Arveloوإت اجلمهورية الدومينيكية على ثقة تامة بأت معارد سددعادة السددف   
نصددة األكثر لولية على املسددتوى الدويل واًكومي الدويل للعمل مًعا على  ددمات األمن حتقيق أهداد اللجنة باعتبارها امل

 اللذائي والتلذية للجميع.
 

 .فائق االحرتام والتقديرالفرصة ألعر  جمدداً عن هذه وااتهز  
 

 MIGUEL VARGAS معايل السيد
 وزير الشؤوت اخلارلية

 Mario Arveloالسيد 
  1970يناير/كااوت الثاين  1سااتو دومينلو، 
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 الدبلوماسية المناصب
 

 روما تحدة اليت تولد مقارها يفالدائم للجمهورية الدومينيكية لدى وكاالت األمم امل سدددددددددف  واملمثلال 2004منذ 
 العاملي  والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبراامج األغذية منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

والصددددددددددددددندوق الدويل للتنمية الزراعية وبراامج  منظمة األغذية والزراعةسددددددددددددددف  واملمثل املناو  لدى ال 2004 – 2002
 الدومينيكية يف إيطاليا  األغذية العاملي  السفارة

 يف شيليواائة رئي  بعثة السفارة الدومينيكية  الوزير املستشار 2002 – 2001
 يف السفارة الدومينيكية يف اليابات النيابةبستشار والقائم باألعما  امل 2000 – 1999
املمثددددددل املندددددداو  للجمهوريددددددة الدددددددومينيكيددددددة لدددددددى منظمددددددة الدددددددو  األمريكيددددددة و  السدددددددددددددكرت  األو  1998 – 1997

 العاصمة واشنطن يف
 

 المهام الحالية
 

 عضو يف ا ل  التنفيذت للصندوق الدويل للتنمية الزراعية 2015منذ 
 ية العامليوبراامج األغذ منظمة األغذية والزراعةرتكة بني شاألّو  يف جلنة الطعوت املالرئي  املناو   2014منذ 
 يف جمل  احملافظني للصندوق الدويل للتنمية الزراعية عضو 2003منذ 
 مراقة يف ا ل  التنفيذت لرباامج األغذية العاملي 2002منذ 
  2014-2012 رئي  اللجنة خال  الفرتة  ةمنظمة األغذية والزراععضو يف جلنة الزراعة يف  2002منذ 
 منظمة األغذية والزراعةعضو يف جلنة مشكالت السلع يف  2002منذ 
 منظمة األغذية والزراعةعضو يف جلنة مصايد األمساك يف  2002منذ 
 منظمة األغذية والزراعةعضو يف جلنة اللابات يف  2002منذ 
 عضو يف جلنة األمن اللذائي العاملي 2002منذ 
 
 األخرى )في روما، ما لم ي شر إلى خالل ذلك( ةدبلوماسيال مهامال
 

 دو  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب جمموعةرئي   2016
 2015ميالاو الدويل  EXPOمعرض  يفاملفّوض العام للجمهورية الدومينيكية  2015 – 2014
 والزراعةمنظمة األغذية رئي  جلنة الزراعة يف  2014- 2012
التينيدددة ألمريكدددا ال ملنظمدددة األغدددذيدددة والزراعدددةادددائدددة رئي  الددددورة الثددداايدددة والثالثني للمؤ ر ارقليمي  2014- 2012

 البحر الكارييب  بوين  آيرر  ومنطقة
 عضو يف اللجنة التوليهية الدولية املعنية بالزراعة األسرية 2013
 املعنية بالزراعة اًضرية وشبىل اًضريةعضو يف جمموعة العمل اًكومية الدولية  2013
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 عضو يف جمموعة العمل اًكومية الدولية املعنية بارحصا ات العاملية من ألل الزراعة 2013-2014
 رئي  منظومة التكامل ألمريكا الالتينية 2014
 رئي  الشراكة العاملية من ألل الرتبة 2013
 ة ردارة مبيدات اآلفاتمدواة السلوك الدوليئي  املفاو ات بشأت ر  2012
 رئي  جمموعة بلدات أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 2011
الددددددورة اًددددداديدددددة والثالثني للمؤ ر ارقليمي ألمريكدددددا الالتينيدددددة ومنطقدددددة البحر الكدددددارييب  إىلمنددددددو   2010

  سييت بنما  يف
 ازيليا تينية ومنطقة البحر الكارييب  بر اائة رئي  الدورة الثالثني للمؤ ر ارقليمي ألمريكا الال 2008-2010
 77الدرئي  جمموعة  2009
 والربامج ةاملعنية بامليزااي ملنظمة األغذية والزراعةاهليئة العامة من البلدات النامية،  132 لد نياملفاو كب   2009
تعاوت والتنمية ومنظمة ال منظمة األغذية والزراعةشارك لاللتماع الرفيع املستوى املشرتك بني املرئي  ال  2009

 يف امليدات االقتصادت: االستثمار يف األمن اللذائي يف سياق االقتصاد العاملي  باري  
 حو  األمن اللذائيالثالث مؤ ر القمة العاملي  إىلمندو   2009
 الدورة اخلامسة عشرة للمؤ ر العام ًركة بلدات عدم االحنياز  شرم الشيخ  إىلمندو   2009
سدددداعد ورئي  اجللسددددة اخلتامية يف املؤ ر الرفيع املسددددتوى بشددددأت األمن اللذائي العاملي: املرئي  الاائة  2008

 حتديات تل  املناخ والطاقة اًيوية
 77الداائة رئي  جمموعة  2008
 املعنية بامليزااية والربامج ملنظمة األغذية والزراعةاهليئة العامة رئي   2007
 الفنية الدولية بشأت الزراعة ارلكرتواية واملعلومات الزراعية وإدارة املعارد رئي  املشاورة 2007
 منظمة األغذية والزراعةللجنة الرباامج يف  بالنيابة رئي ال 2006
 منظمة األغذية والزراعةيف اائة رئي  جلنة الرباامج  2004-2007
 اللجنة املشرتكة املعنية بالربامج والشؤوت املالية يف منظمة األغذية والزراعةعضو يف  2004-2007
ق جمموعة الددددددددددددددددد 2004-2007  منظمة األغذيةوجمموعة دو  أمريكا الالتينية والكارييب، عملية ارصدددالح يف  77منسدددّ

  والزراعة
 مريكية  سااتو دومينلو الدورة السادسة والثالثني للجمعية العامة ملنظمة الدو  األ إىل مندو  2006
منطقة ارقليمي ألمريكا الالتينية و  منظمة األغذية والزراعةالدورة التاسددددددعة والعشددددددرين ملؤ ر  إىلمندو   2006

 البحر الكارييب  كراكار 
 الدورة التاسعة واخلمسني للجمعية العامة لألمم املتحدة  ايويورك  إىلمندو   2005
 والربامج ةاملعنية بامليزااي ملنظمة األغذية والزراعةة العامالبلدات النامية، اهليئة  من 132املفاو ني لد كب   2005
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 املفاو ددددددددددني  موعة دو  أمريكا الالتينية والكارييب بشددددددددددأت اخلطون التوليهية الطوعية من ألل  كب 2003-2004
 ارعما  املطرد للحق يف غذا  كاد

 والبحر الكارييب رئي  جمموعة بلدات أمريكا الالتينية 2003
 والربامج ةاملعنية بامليزااي ملنظمة األغذية والزراعةة اهليئة العامالبلدات النامية،  من 132لد  املفاو نيكب   2003
 حو  األمن اللذائيالثاين مؤ ر القمة العاملي  إىلمندو   2002
 الدو  األمريكية اائة رئي  هيئة الشؤوت القااواية والسياسية التابعة ملنظمة 1997-1998
 اائة رئي  ا ل  الدائم ملنظمة الدو  األمريكية 1997
 
 خرىاألمهام ال
 

 منظمة فخرية للعلما  الدوليني البارعني يف الواليات  Phi Beta Delta/Alpha Nuعضدددددددو يف أخوية  1996منذ 
 املتحدة األمريكية 

 كاتة عد   اجلمهوريّة الدومينيكّية  1996منذ 
 ومرتلم حتريرت رمسي  اجلمهوريّة الدومينيكّية  القضائيمرتلم فورت يف ا ا   1992منذ 

  سااتو دومينلو  Hoyحمرر عمود يف صحيفة  1989-2008
غ  اًكومية املعنية  Fundación Institucionalidad y Justiciaمنّسق مشروع الدفاع العام، منظمة  1996-1997

 تو دومينلو  ساا باجلوااة املؤسسية والعدالة
 أسددددددددددددددتدددداة يف العالقددددات الدددددوليددددة وقددددااوت العمددددل يف قسددددددددددددددم الدددددراسدددددددددددددددددات القددددااوايددددة يف لددددامعددددة 1996-1997

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM سااتو دومينلو ، 
  بوسطن  Northeasternمدّرر مساعد، قسم العلوم السياسية يف لامعة  1994-1996
  شركات، الشركة الدومينيكية لالتصاالت  سااتو دومينلو حمامي  1993-1994
 حمامي شركات، البنك الدومينيكي الشعيب  سااتو دومينلو  1991-1992
 PUCMMحمرر مشارك  لة االستعراض القااوين، لامعة  1988-1991
 PUCMMقائد منتخة الشطراج يف لامعة  1987-1991
 للمحاماة  سااتو دومينلو  Pellerano & Herrera، مكتة مساعد حمام   1989-1990
 PUCMMمدّرر مساعد، لامعة  1987-1988
الثددددددااويددددددة  Loyola  واًوار يف مدددددددرسدددددددددددددددددددة ادلآل Max Henríquez Ureñaرئي  أكددددددادمييددددددة  1985-1986

 دومينلو   سااتو
 الثااوية Loyolaرئي  اادت السينما يف مدرسة  1984-1986
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 التحصيل العلمي
 

شددددددهادة مالسددددددت  يف اآلدا   علوم سددددددياسددددددية مع لصددددددس يف العالقات الدولية والعلوم السددددددياسددددددية  1996
  .كمو وع ثااوت، ويف النظرية السياسية  كمو وع رئيسيواًكومية املقاراة  

 ، بوسطنNortheasternلامعة 
 Fulbrightمنحة من مؤسسة  حائز علىعاس 

 شهادة لامعية يف اًقوق 1991
 ، سااتو دومينلوPontificia Universidad Católica Madre y Maestraلامعة  
 1991-1986األّو  يف دفعة الفرتة  

 شهادة ثااوية يف العلوم واآلدا  1986
 الثااوية، سااتو دومينلو Loyolaمدرسة 

 
 خرىاألدراسات ال
 

 ، واشنطن العاصمةGeorgetownيف لامعة العاملية االجتاهات االقتصادية 
 ، طوكيوSophiaالعالقات الدولية يف لامعة 
 ، سااتو دومينلوAPECالتجارة الدولية يف لامعة 

 دومينلوسااتو املفاو ات الدولية يف املعهد التكنولولي يف 
 

 المطبوعات والمؤتمرات
 

A Chronicle of Food and Hunger (ألغذية واجلوععن ا سرد  

 األاثروبولوليا الثقافية
A Lost Seagull  البطريق الضائع  
 قصائد وصور

 برازيليا
 صور وخواطر عن اهلندسة املعمارية والتاريخ

ChileNorthSouth 
 لرافيا والتاريخصور وخواطر عن اجل

El modelo  de desarrollo agroalimentario del Presidente Danilo Medina   منوةن الرئي[Danilo Medina 
 لتنمية الزراعة وإاتان األغذية [
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 حمرر ا ّلد ومؤلف املقا  التمهيدت
El Palacio Nacional: cincuenta años de historia y arquitectura  القصدددددددددر الوطن: مسدددددددددوت سدددددددددنة من التاريخ[

 [ةاملعماري ندسةواهل
 José Chez Checoمساعد، كتا  من تأليف باحث/حمرر 

El segundo desafío ]التحدت الثاين[ 
الشددداعر:  تفصددديل] Anatomía de un poeta: aproximaciones críticas a José Mármolمقا  عن الشدددعر يف كتا  

 Carlos Ardavínحترير من [ José Mármolاملقاربات النقدية لد 
 األغذية واجلوع يف الكتا  املقّدر

 ةالالهوت اليهودت املسيحي واألاثروبولوليا الثقافيعلم 
Hay un país en el mundo | There Is A Country in the World  مثة بلد يف العاس  

 Pedro Mirقصيدة من تأليف ل  بللتنية اراكليزية  طبعة الرتمج
Judas redeemed  يهوةا واللفرات  

 حتليل لألفعا  املنسوبة إىل يهوةا ارسخريوطي
Kínwa 

 املتصلة هبا فيةتاريخ الكينوا واألاثروبولوليا الثقا
La primera tierra ]األرض األوىل[ 

 مقاالت عن التاريخ املعاصر واًديث
 يف اجلمهورية الدومينيكية ، وزارة الثقافة2000  العام لسنة متأهل للتصفيات النهائية جلائزة كتا

Las teologías del hambre الالهوتية بشأت اجلوع[ ات]النظري 
 León Félix Batista[، حررهددا كددل من 2011لعددام ] والالهوت يف احملددا ددددددددددددددرات الدددراسدددددددددددددديددةمقددا  عن األاثروبولوليددا 

 Eulogio Javierو
 االلتماع الوزارت بشأت تقلة أسعار األغذية جمريات

 اًسنن بوالسيد بوبكر ب David Hallamكل من السيد   من حتريركتا  ساهم يف  
Sobre la libertad ]عن اًرية[ 
 عن اًرية John Stuart Mill الكاتة فالسبااية وحتليل تفس ت ملؤل  ترمجة إىل الللة ا
Soils of Life  تربة اًياة  

 ت االستخدام املستدام للرتبة كسبيل لتحقيق األمن اللذائيأبش
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Testimonios del Ozama شهادات من[ Ozama] 
 يف سااتو دومينلو، مع صور للمؤلف Ozamaمقا  عن الشعر الذت أهلمىل هنر 

Todas las luces ] كل األ وا[ 
 مقاالت عن السياسة اجللرافية والسفر، مع صور للمؤلف

 يف اجلمهورية الدومينيكية ، وزارة الثقافة2003  العام لسنة متأهل للتصفيات النهائية جلائزة كتا
Un relato casual  [عابرة]قصة 

 قصس قص ة
Volatilidad en los precios de los alimentos y el papel de la especulación  ة أسددددددددددددددعددددددار األغددددددذيددددددة ]تقلددددددّ

 [ةاملضارب ودور
 حمرر ا ّلد ومؤلف املقا  عن تقّلة األسعار واملضاربات يف زمن اجلوع

You Shall Not Waste Food  ال ينبلي أت يُهدر الطعام  
 هدرهاعن ية و حتليل عن العمليات املستدامة راتان األغذ

Young Japan?! 
 Ryutaro Hashimotoو Pierre Gramegnaكتا  حرره كل من 

 
 اللغــات

 
 سبااية  الللة األم ار

 اراكليزية  الللة الثااية 
 اريطالية  معرفة معّمقة 
 الفراسية  معرفة أساسية 

 به معلومات لالتصال
Mario@MarioArvelo.com 

 حممو  وواتسا  وتللرام  هاتف  4006 250 380 39+


