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 على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة؛ ميكن االطالع
 .وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
 

A 

 المجلس

 المائة بعد والخمسون السابعة الدورة

 2017 تموز/يوليو 10 روما،

 فيها ضعاا األو  المالية لجنة رئيس نتخابا

 
 
يم ا )عضوووام من كل إقلعضووو   12من رئيس و من الالئحة العامة للمنظمة، 27مبوجب املادة  ،تتألف جلنة املالية  -1

 وعضوووووووووو واحد  والبحر الكارييب والشووووووووور  األدىن وأمريكا الالتينية اد  وأوروباوآسووووووووويا وا ي  اه من األقاليم التالية: أفريقيا
 إقليم جنوب غرب ا ي  اهاد (. وعلى كل دولة عضوووووووو تسوووووووعى إىل اال تخاب من أمريكا الشووووووومالية و من إقليم  كل  من  
 مؤهالت  نع غ األمني العام للمؤمتر واجمللس باسوووووووووووم املمثل الذح سوووووووووووتعينل يف حا  ا تخا ا وت ا ووووووووووويلأم تبل   اللجنة، يف

 من الالئحة العامة للمنظمة(. 2 - 27هذا املمثل وخرباتل )املادة 
 
 تنص إجراءات ا تخاب أعضووواء اللجنة على أم تراووول الدو  األعضووواء يف املنظمة   سووونا لال تخاب عن إقليمو  -2

معني  طبقا  ملا حيدده املؤمتر ألغراض ا تخابات اجمللس، وأم ينتخب اجمللس أوال  رئيسا  من بني املمثلني املراحني من الدو  
 األعضاء يف املنظمة. ويُنتخب الرئيس على أساس مؤهالتل الشخصية وال ميثل إقليما  أو بلدا  بعينل.

 
 ( منصوووب الرئيس 1ومعلومات عن مؤهالت وخربات املراوووحني لووووووووووووووووو )ترد أد اه قائمة بالرتاووويحات الُ تُلقي  و  -3

  . املرفق باء( عضوية اللجنة يف 2ولو ) املرفق ألفيف 
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 :جلنة املالية رئيس ملنصب الرتايحام التاليام وردو  -4
 

 )بنغالديش( Mafizur Rahmanالسيد   

 )ال لبني( .Lupiño Lazaro, Jrالسيد   

 
 :للجنة املالية التالية الرتايحات وردتو  -5
 

 (Carlos Alberto Amaral)السيد  أ غوال أفريقيا

 (Mateo Nsogo Nguere Micue)السيد  االستوائية غينيا

 (Mafizur Rahman)السيد  بنغالديش اهاد  وا ي  آسيا

 (Xie Jianmin السيد)  الصني

 (Lupiño Lazaro, Jr السيد) ال لبني

 (Heiner Thofern السيد)  أملا يا أوروبا

 (Vladimir V. Kuznetsov)السيد  الروسي االحتاد

 والبحر الالتينيوووووووة أمريكوووووووا

 الكارييب

 (Antonio Otávio Sá Ricarte)السيد  الربازيل

 (Benito Santiago Jiménez Sauma)السيد  املكسيك

 الطويل( خالد السيد) مجنورية مصر العربية األدىن الشر 

 سيد أمحد األمني محيد األمني( )السيد السودام

 (Thomas M. Duffy)السيد  األمريكية املتحدة الواليات الشمالية أمريكا

 (Cathrine Stephenson)السيدة  أسرتاليا اهاد  ا ي  غرب جنوب

 
مننا، جيوز للرئيس  10من الالئحة العامة للمنظمة. ومبوجب ال قرة  12ختضوووووع هذه اال تخابات ألحكام املادة و  -6

دد املراحني دوم اللجوء إىل اقرتاع سر ح عندما ال ي و  ع ،أم يعرض على اجمللس الب   يف التعيني بالتوافق العام الواضل
 .عدد املقاعد الُ يتعني  ملؤها
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 ألف المرفق

 بنغالديش

  MAFIZUR RAHMAN السيد :االسم

 : الوظائف/األ شطة احلالية

 حىت 2012 أغسووووووووووووووطس/آب

 اآلم

كمسووووووتشووووووار اقتصووووووادح لسوووووو ارة بنغالديش لتغطية الشووووووؤوم   Rahmanيعمل الدكتور 
عضووو يف  وهحاليا ، و . الُ توجد مقارها يف روما للمنظمات الثالثاملتعددة األطراف 

 مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي ويرأس بر امج العمل املتعدد السنوات للجنة.
يف الصووووووندو  الدو   امناوب   ا، وعضووووووو  2013عام  يف جيف جلنة الرب ام اعضووووووو   وقد كام

كة عالوة  على ذلك، هو حاليا  عضوووووو يف اللجنة املشووووورت و للتنمية الزراعية يف العام ذاتل. 
بني منظمة األغذية والزراعة وبر امج األغذية العاملي للمعااووووووات التقاعدية للموظ ني، 

 العاملي.وعضو يف اجمللس التن يذح لرب امج األغذية 

 :السابقةالوظائف/األ شطة الرئيسية 

 - 1988 فوووووووربايووووووور/اووووووووووووووووووووبوووووووا 
 2012 يوليو/متوز

يف حكومووة بنغالديش.  عووامووا   28كموظف عووام ألكثر من   Rahmanعموول الوودكتور 
شوووار لشوووؤوم توىل  منصوووب مسوووتو كبرية يف البالد.   يةالتن يذح لوحدة إدار  وكام الرئيس

 .ملدة ثالث سنوات ،العربية السعودية احلج  يف بنغالديش يف جد ة، اململكة
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 الفلبين

  ..LUPIÑO LAZARO, JR لسيدا :االسم

  :األ شطة احلاليةالوظائف/

لدى املنظمات  الدائمة لل لبني املمثلية الزراعي، وامللحق الدائم املمثل  ائب حىت اآلم 2012 يناير/كا وم الثاين
 الُ توجد مقارها يف روما

 السابقة: الرئيسيةالوظائف/األ شطة 

 يووو وويووو/حووزيوورام - 2015 يووولوويووو/متوووز

2017 
 والزراعة األغذية جلنة املالية ملنظمة ممثل ال لبني،

 - 2012يوووووونوووووووايوووووور/ كوووووووا وووووووم الووووووثووووووواين 
 2015ديسمرب/كا وم األو  

 يوليو/متوز - 2017ينوواير/كووا وم الثوواين

2018 

 منظمة األغذية والزراعة جملس ممثل ال لبني،

م بعد املائة جمللس منظمة و الدورة الوسادسة واخلمس ال لبني، ممثال رئيسال  ائب  2017 أبريل
 األغذية والزراعة

ديسوووووووووووووومرب/كا وم  - 2013مارس/آذار
  2014 األو 

 2014األسرية عام  للزراعة الدولية للسنة الدولية التوجيل جلنة رئيس

 - 2013 أكوووووتووووووبووووور/تشووووووووووووووووووريووووون األو 
  2015 أكتوبر/تشرين األو 

العاملي  الغذائي األمن جلنة مكتب ال لبني، ميثل وعضووووو )املؤق ( الرئيس  ائب
 يف منظمة األغذية والزراعة

العاملي  الغذائي األمن للجنة األربعني للدورة الصووووووياغة جلنة ال لبني، ميثل رئيس  2013 أكتوبر/تشرين األو 
  والزراعة األغذية يف منظمة

 فرباير/اوووووووووووبا  - 2013فرباير/اوووووووووووبا 

2014 
ق القائمة  لرب امج التن يذح اجمللس يف مكتب ال لبني ميثل وعضووووووووو باء منسوووووووو 

 العاملي األغذية

ار موووووايو/ أكتوبر/تشوووووووووووووورين  -2012 أيووووو 
  2014 األو 

  والزراعة األغذية السلع يف منظمة مشكالت جلنة مكتب ممثل ال لبني،

 - 2012  ووووفووومووورب/تشوووووووووووووووووريووون الوووثووووووواين
  2013  يو يو/حزيرام

 اللجنة الدولية لألرز  مبستقبل املعنية العمل جمموعة رئيس

 - 2012 يووووووونوووووووايووووووور/كوووووووا ووووووووم الوووووووثووووووواين
 2015  ديسمرب/كا وم األو 

 العاملي األغذية لرب امج التن يذح اجمللس ممثل ال لبني،
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 با  المرفق

 أنغوال

 CARLOS ALBERTO AMARALالسيد  االسم:
 :احلاليةالوظائف/األ شطة 

 األغذية أل غوال لدى منظمة الدائم املمثل  ائب إيطاليا، يف أ غوال سوووووووو ارة يف الوزير مسووووووووتشووووووووار 

 روما العاملي، األغذية وبر امج والصندو  الدو  للتنمية الزراعية والزراعة

 السابقة: الرئيسيةالوظائف/األ شطة 

الُ  املتحدة األمم وكاالت اجتماعاتاجلناز الرئاسوووي وغري ذلك من  دورات يف فعالة مشووواركة 
 املعنية املؤمتر وجلنة وجملس منظمة األغذية والزراعة مؤمتر ذلك يف مبا ،توجد مقارها يف روما

واللجنة ال رعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة  املستقل للمنظمة اخلارجي التقييم مبتابعة
 التن يذح واجمللس العاملي األغذية لرب امج ن يذحالت واجمللس الرئيس( ) ائب مصوووووووووايد األمساك

 للصندو  الدو  للتنمية الزراعية

 إيطاليا أ غوال، س ارة مستشار، 2014 - 1998

 منظمة األغذية والزراعة يف الرب امج جلنةيف  عضو 2011 - 2007

  أ غوال، السمكية الثروة وزارة ،السمكية الثروة لوزير اقتصادح مستشار 1998 - 1996

  يف أ غوال األمساك مصايد تنمية لصندو  اإلدارح اجمللسيف  عضو 1996 - 1992

 بلجيكا أ غوال، س ارة ،اقتصادح مستشار 1992

 أ غوال، يةالسمك لثروةا وزارة واإلحصاء، والتخطي  التحليل مكتب وطين، مدير 1996 - 1980

 واملناجم اجليولوجيا إدارةدائرة يف  رئيس 1977 - 1976

  الوطينإعادة التعمري  إدارة أمني 1976 - 1975

 وحماسبة مدرس رياضيات 1974 - 1972
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  أستراليا

  CATHRINE STEPHENSON ةالسيد االسم:

 :الوظائف/األ شطة احلالية

 - 2016يوووووووووولووووووووويوووووووووو/متووووووووووز
 2017 يوليو/متوز

 والزراعة األغذية منظمة لدى ألسوووووورتاليا الدائم املمثل و ائب لزراعة(ل) ةمسووووووتشووووووار  -وزيرة

 منظمة التعاوم والتنمية يف امليدام االقتصادح لدى األسرتا  الوفديف  وعضو

 :الوظائف/األ شطة الرئيسية السابقة

 يوووو ووويوووو/حوووزيووورام - 2015

2016  
 سووووياسووووة عنة املائية األسوووورتالية، مسووووؤول واملوارد الزراعة وزارة ،كبرية املسووووؤولني التن يذيني

  الري ية والتطوير اخلا ة باملناطق البحوث

 وعمليات املوارد املالية العمليات الُ تشووووورف على للوزارة التن يذية اإلدارة جلنةيف  عضوووووو

 الوزارة يف البشرية

ن اووووووووونادات ع ةتن يذية كبرية، وزارة الزراعة واملوارد املائية األسووووووووورتالية، مسوووووووووؤول مسوووووووووؤولة 2014 - 2013
 والبيض واألمساك األلبام منتجات تصدير

 صاالت، وزارة الزراعة واملوارد املائية األسرتالية، مسؤو  عن االتكبرية املسؤولني التن يذيني 2012 - 2009

 السياسات وتنسيق الربملا ية

 بشووووأم املشووووورة تقدمي عن مسووووؤو  الوزراء، وجملس الوزراء رئيس وزارة ،كبرية املسووووتشووووارين 2009 - 2002

 واملائية والبيئة السياسات الري ية
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 بنغالديش

  MAFIZUR RAHMAN السيد :االسم

 : الوظائف/األ شطة احلالية

 حىت 2012 أغسووووووووووووووطس/آب

 اآلم

كمسووووووتشووووووار اقتصووووووادح لسوووووو ارة بنغالديش لتغطية الشووووووؤوم   Rahmanيعمل الدكتور 
عضووو يف  وهحاليا ، و . الُ توجد مقارها يف روما للمنظمات الثالثاملتعددة األطراف 

 مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي ويرأس بر امج العمل املتعدد السنوات للجنة.
يف الصووووووندو  الدو   امناوب   ا، وعضووووووو  2013عام  يف يف جلنة الرب امج اعضووووووو   وقد كام

كة عالوة  على ذلك، هو حاليا  عضوووووو يف اللجنة املشووووورت و للتنمية الزراعية يف العام ذاتل. 
األغذية والزراعة وبر امج األغذية العاملي للمعااووووووات التقاعدية للموظ ني، بني منظمة 

 وعضو يف اجمللس التن يذح لرب امج األغذية العاملي.

 الوظائف/األ شطة الرئيسية السابقة:

 - 1988 فووووووربايوووووور/اوووووووووووووووووووبوووووووا 
 2012  يوليو/متوز

يف حكومووة بنغالديش.  عووامووا   28كموظف عووام ألكثر من   Rahmanعموول الوودكتور 
شوووار لشوووؤوم توىل  منصوووب مسوووتو كبرية يف البالد.   يةالتن يذح لوحدة إدار  وكام الرئيس

 .ملدة ثالث سنوات ،احلج  يف بنغالديش يف جد ة، اململكة العربية السعودية
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 البرازيل
 ANTONIO OTÁVIO SÁ RICARTEالسيد  االسم:

 : الوظائف/األ شطة احلالية

والزراعة والصووندو  الدو  للتنمية الزراعية  األغذية منظمة لدى للربازيل الدائم املمثل  ائب اآلم حىت 2015
 الوزارح لرب امج األغذية العاملي واجمللس

 الوظائف/األ شطة الرئيسية السابقة:

 برازيليا جامعة من الدولية العالقات يف بكالوريوس درجة Antonio Ricarte السوويدحيمل  

 .برا كو ريو معند الربازيلية، الدبلوماسوووووية األكادميية من الدبلوماسوووووية يف ماجسوووووتري ودرجة
 جنيف يف للربازيل الدائمة البعثات إذ عمل يف ،1986منذ عام  حمرتف وهو دبلوماسوووووووووي

 يف أمريكا)السوووو  املشووورتكة اجلنوبية  ومو تي يديو اإل سوووام( وحقو  املتحدة، البيئة )األمم
)بر امج األمم املتحدة للمسوووووووووووتوطنات البشووووووووووورية  و ريويب )اليو سوووووووووووكو( باريس (،اجلنوبية

 وبر امج األمم املتحدة للبيئة(.

ملؤمتر األمم املتحدة املعىن بالبيئة  التحضووووووووريية اللجنة لدى الربازيلي الوفد يف عضوووووووووا وكام
 اوووارك يف امل اوضوووات بشوووأم . كما(2012)+ 20وريو  (1992) ريو قمة وحضووور والتنمية،

 .الغابات ومباد  ريو وإعالم البيولوجي التنوع ات اقية

 الدولية احلكومية واللجنة العاملي، الرتاث للجنةيف ا ومقررا عضووووووووا Ricarte السووووووويد وكام

 الثقايف. وهو منذ عام املعنية بالتنوع الدولية احلكومية واللجنة املادح غري بالرتاثاملعنية 

 العاملي األغذية وبر امج والزراعة األغذية منظمة لدى للربازيل الدائم املمثل  ائب 2015

 .والصندو  الدو  للتنمية الزراعية
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  الصين

 XIE JIANMINالسيد  االسم:

 : الوظائف/األ شطة احلالية

،  ائب املمثل الدائم جلمنورية الصوووووووني الشوووووووعبية لدى وكاالت األمم املتحدة مسوووووووتشوووووووار 2017 - 2015
 والزراعة، رومالألغذية 

 يف الدورتني الستني بعد املائة والسادسة والستني بعد املائة للجنة املالية اارك

 الوظائف/األ شطة الرئيسية السابقة:

 الزراعة وزارة الدو ، التعاوم إدارة عام،ال ديرامل  ائب  2015 - 2009

 الالتينية أمريكاو الصوووني  وبني املتحدة، الوالياتو الصوووني  بني عالقاتال عن مسوووؤوال   كام

 الثنائي. وغريها من عالقات التعاوم أسرتالياو الصني  وبني ،الكارييب البحرو 

 العاملية التجارة منظمة لدى الصينية البعثة، مستشار 2009 - 2002

 العاملية التجارة ألعضاء منظمة وزارية اجتماعات

بشووووووووووووووأم  العاملية التجارة منظمة وات اقية الزراعية، املنتجات يف الدولية التجارة على رك ز
 للتعاوم والتخطي  السوووياسوووات وحبوث احلرة، التجارة منطقة وم اوضوووات الزراعية، التجارة

 الزراعي الدو 

 وإدارة وختطي  والبحوث، واالسوووتثمار الزراعية، والتخطي  التنمية ختطي  يف طويال   اخنر  2002 - 1986

 الري ية الزراعية واالقتصادية التنميةاملشاريع، وأحباث سياسات 
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 جمهورية مصر العربية

 السيد خالد الطويل االسم:

 : الوظائف/األ شطة احلالية

والصووووووووندو  الدو   والزراعة األغذية منظمة لدى العربيةمصوووووووور  املناوب جلمنورية الدائم املمثل حىت اآلم 2013
املعند الدو  لتوحيد القا وم اخلاص واملنظمة  عن وممثل العاملي األغذية وبر امج الزراعية للتنمية

 الدولية لقا وم التنمية
 مشكالت السلع يف منظمة األغذية والزراعة رئيس جلنة 

  لعامليا العمل امل توحة العضوية املعنية بالتغذية التابعة للجنة األمن الغذائي جمموعة رئيس 

 ،الدولية احلرة للدراسوووات االجتماعية Luiss Guido Carliجامعة القا وم،  كلية زائر، حماضووور 
 روما

 الوظائف/األ شطة الرئيسية السابقة:

 الشوووؤوم وزارة الدولية، االقتصوووادية العالقات لشوووؤوم املسووواعد الوزير مكتب رئيس أو ، سوووكرتري 2013 - 2012

 .اخلارجية

 أفريقيا جنوب ،مجنورية مصر العربية س ارة دبلوماسي، 2012 - 2008

 اليمن ،مجنورية مصر العربية س ارة دبلوماسي، 2006 - 2003
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 االستوائية غينيا

 MATEO NSOGO NGUERE MICUE السيد االسم:

 : الوظائف/األ شطة احلالية

 منذ  وفمرب/تشووووووووووورين الثاين

2015 
الدائم إيطاليا واملمثل  يف االسوووووتوائية غينيا مجنورية سووووو ارة يف الزراعية للشوووووؤوم مسوووووتشوووووار

 الُ توجد مقارها يف روما املتحدة األمم وكاالت لدى املناوب

  

 الوظائف/األ شطة الرئيسية السابقة:

الُ توجد  املتحدة األمم وكاالت لدى االسووووووووووووووتوائية لغينيا الدائمة البعثة إدارح، موظف 2015 - 2012
 مقارها يف روما

 
  



CL 157/LIM/2 12 

  ألمانيا
 HEINER THOFERNالسيد  االسم:

 : الوظائف/األ شطة احلالية

 يف مقارها توجد الُ الدولية املنظمات لدى االحتادية أملا يا جلمنورية الدائم املمثل  ائب وزير، اآلم حىت 2015
 روما

 ملنظمة األغذية والزراعة جلنة املالية يف عضو 

 الوظائف/األ شطة الرئيسية السابقة:

 االحتادية الوزارة والزراعةة، لألغذية املنظمات الدولية العاملية،قسوووووووووووم ةاوووووووووووؤوم األغذية  رئيس 2015 - 2014

 برلني والزراعة، لألغذية

 روما والزراعة، األغذية منظمة الغذائي، واألمن احليوية الطاقة مشاريع املستوى، رفيع منسق 2014 - 2009

 املنظمات من وغريها والزراعة األغذية منظمة لدى االحتادية أملا يا جلمنورية الدائم املمثل  ائب 2008 - 2003

 الُ توجد مقارها يف روما الدولية

  السلع يف منظمة األغذية والزراعة مشكالت جلنة رئيس 2007 - 2005

 برلني والزراعة، واألغذية املستنلك حلماية االحتادية الوزارة الدوليةة، التجارة قسم ةسياسة رئيس 2003 - 1999

 والزراعة لألغذية االحتادية الوزارة االحتادح، للوزير املناوب الشووخصووي املسوواعد ،مسووؤو  موظف 1999 - 1992

 والغابات، برلني
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  المكسيك
 BENITO SANTIAGO JIMÉNEZ SAUMAالسيد  االسم:

 : الوظائف/األ شطة احلالية

الُ توجد  املتحدة األمم منظمات لدى للمكسوويك الدائمة البعثة املمثل الدائم املناوب للمكسوويك، 2013منذ 
 مقارها يف روما

 يف الصندو  الدو  للتنمية الزراعية املناوب للمكسيك ا افظ 2016منذ 

 الوظائف/األ شطة الرئيسية السابقة:

 يف املكسيك اخلارجية الشؤوم وزارة العاملية، للشؤوم العامة اإلدارة املناخ، تغري مدير  2013 - 2010

مؤمترات األطراف  كيوتو، بروتوكو  األجل، الطويل األخضووور للمناخ، التمويل الصوووندو  :األ شوووطة
 يف ات اقية األمم املتحدة اإلطارية بشأم تغري املناخ 

 األمم لدى للمكسوووووووووووووويك الدائمة البعثة املتحدة، لألمم العامة للجمعية الثا ية اللجنة يفمندوب  2010 - 2004

  يويورك املتحدة،

 واالجتماعي االقتصادح اجمللس اإليدز،/ البشرية املناعة  قص فريوس املستدامة، التنمية :األ شطة

 يف املكسيك اخلارجية الشؤوم وزارة العاملية، للشؤوم العامة اإلدارة البيئة، مدير  ائب 2004 - 2000

 البيولوجي التنوع ات اقية املناخ، تغري البيئية، االت اقيات املستدامة، التنمية :األ شطة
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 الفلبين
  .LUPIÑO LAZARO, JRلسيد ا :االسم

  األ شطة احلالية:الوظائف/

لدى املنظمات  الدائمة لل لبني املمثلية الزراعي، وامللحق الدائم املمثل  ائب حىت اآلم 2012 يناير/كا وم الثاين
 الُ توجد مقارها يف روما

 السابقة: الرئيسيةالوظائف/األ شطة 

 يووو وويووو/حووزيوورام - 2015 يووولوويووو/متوووز

2017 
 والزراعة األغذية جلنة املالية ملنظمة ممثل ال لبني،

 - 2012يوووووونوووووووايوووووور/ كوووووووا وووووووم الووووووثووووووواين 
 2015ديسمرب/كا وم األو  

 يوليو/متوز - 2017ينوواير/كووا وم الثوواين

2018 

 منظمة األغذية والزراعة جملس ممثل ال لبني،

م بعد املائة جمللس منظمة و الوسادسة واخلمسالدورة  ال لبني، ممثال رئيسال  ائب  2017 أبريل
 األغذية والزراعة

ديسوووووووووووووومرب/كا وم  - 2013مارس/آذار
  2014 األو 

 2014األسرية عام  للزراعة الدولية للسنة الدولية التوجيل جلنة رئيس

 - 2013 أكوووووتووووووبووووور/تشووووووووووووووووووريووووون األو 
  2015 أكتوبر/تشرين األو 

العاملي  الغذائي األمن جلنة مكتب ال لبني، ميثل وعضووووو )املؤق ( الرئيس  ائب
 يف منظمة األغذية والزراعة

العاملي  الغذائي األمن للجنة األربعني للدورة الصووووووياغة جلنة ال لبني، ميثل رئيس  2013 أكتوبر/تشرين األو 
  والزراعة األغذية يف منظمة

 فرباير/اوووووووووووبا  - 2013فرباير/اوووووووووووبا 

2014 
ق القائمة  لرب امج التن يذح اجمللس يف مكتب ال لبني ميثل وعضووووووووو باء منسوووووووو 

 العاملي األغذية

ار موووووايو/ أكتوبر/تشوووووووووووووورين  -2012 أيووووو 
  2014 األو 

  والزراعة األغذية السلع يف منظمة مشكالت جلنة مكتب ممثل ال لبني،

 - 2012  ووووفووومووورب/تشوووووووووووووووووريووون الوووثووووووواين
  2013  يو يو/حزيرام

 اللجنة الدولية لألرز  مبستقبل املعنية العمل جمموعة رئيس

 - 2012 يووووووونوووووووايووووووور/كوووووووا ووووووووم الوووووووثووووووواين
  2015 ديسمرب/كا وم األو 

 العاملي األغذية لرب امج التن يذح اجمللس ممثل ال لبني،
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 الروسي االتحاد

 VLADIMIR V. KUZNETSOV السيد االسم:
 : الوظائف/األ شطة احلالية

 حىت 2014 يوليو/متوز

 اآلم

 الروسي اخلارجية لالحتاد الشؤوم وزارة العامة، واخلدمات اإلاراف اؤوم إدارة مدير

 جلنة املاليةيف  عضو 

 الوظائف/األ شطة الرئيسية السابقة:

 اخلارجية الشووووووؤوم وزارة الدبلوماسووووووي، السوووووولك خلدمات الرئيسووووووية اإلدارة العام، املدير  ائب  2014 - 2012

  الروسي لالحتاد

املسوووووتشوووووارين، اإلدارة الرئيسوووووية خلدمات السووووولك الدبلوماسوووووي، وزارة الشوووووؤوم اخلارجية  كبري  2012 - 2009
 لالحتاد الروسي

تعلقة املو  املالية املسائل تتوىل اعبة) اخلارجية الشؤوم وزارة الدولية، املنظمات إدارة قسم، رئيس 2009 - 1996
  (الدولية املنظمات يف املوظ ني وقضايا اإلداريةاملسائل و  امليزا يةب

 املتحدة لألمم امليزا يةو  اإلدارة لشؤوم االستشارية اللجنة رئيس 2005 - 2004

 لألمم املتحدة امليزا يةلشؤوم اإلدارة و  االستشارية اللجنة يف عضو  2003 - 1999

  أوروبا جمللس امليزا ية جلنة يف عضو مناوب 2000 - 1998

 املتحدة األممملوظ ي  التقاعدية للمعااات املشرتك لسيف اجمل عضو 2000 - 1995

 الكيميائية، األسوووولحة حظر ملنظمة التحضووووريية اللجنة دورات خال  الروسووووي الوفد يف عضووووو 1998 - 1996

 الصووووووووووناعية، للتنمية املتحدة األمم ملنظمة التجارب حظر معاهدة للجنة واهيئة التحضووووووووووريية

  واجمللس التوجيني جمللس تن يذ ات ا  السالم

الثا ية واألربعني إىل الثالثة  من للدورات االحتاد الروسوووووووووي وفد االحتاد السووووووووووفيا ، يف عضوووووووووو 1997 - 1986
 عضو يف العامة لألمم املتحدة؛ للجمعية (امليزا يةو  اإلاراف )قضايا اخلامسة واخلمسني للجنة

 الرب ووامج نووةللج احلوواديووة والثالثني إىل الثووامنووة والثالثني من لوودوراتلوفوود االحتوواد الروسووووووووووووووي 

 لألمم التابعة املؤمترات جلنة دوراتل الوفديف  عضووووو ،للجمعية العامة لألمم املتحدةوالتنسوووويق 

 املتحدة

  املتحدة األمم لدى الروسي لالحتاد الدائمة البعثة ،ينستشار املكبري  مستشار، أو ، سكرتري 1996 - 1992

 48/218 العامة اجلمعية بقرار عمال   املنشأاملخصص  الدو  احلكومي اخلرباء فريق عضو  1994

 اللجنة إىل )مندوب املتحدة األمم لدى السووووووووووووووفيا  البعثة الدائمة لالحتاد ثاين، سوووووووووووووكرتري 1991 - 1990

  اخلامسة(
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 املتحدة، األمم أما ة واؤوم امليزا يةو  اإلدارة اؤوم اعبة ثاين، سكرتري سكرتري ثالث، ملحق، 1989 - 1984

  اخلارجية الشؤوم وزارة

   يويورك املتحدة، األمم أما ة  1984 - 1980

 



17 CL 157/LIM/2 

  السودان

 السيد سيد أحمد األمين حميد األمين االسم:

 : الوظائف/األ شطة احلالية

الُ املتحدة  األمم منظمات إىل السووووووووودام جلمنورية الدائم املناوب املمثل أو ، سووووووووكرتري 2016 منذ يوليو/متوز
 مقارها يف روماتوجد 

 الوظائف/األ شطة الرئيسية السابقة: 

 -  2014يووووو وووويووووو/حووووزيوووورام
  2016 يوليو/متوز

 السودام جلمنورية اخلارجية الشؤوم وزارة وال ين، االقتصادح التعاوم إدارة ،مسؤو  موظف

 السودام جلمنوريةوزارة الشؤوم اخلارجية  دائرة اإلعالم،، مسؤو  موظف

 السودام جلمنوريةوزارة الشؤوم اخلارجية  أفريقيا،دائرة ، مسؤو  موظف

 جلمنوريةوزارة الشووؤوم اخلارجية  الشوومالية وأمريكا اجلنوبية، أمريكا دائرة، مسووؤو  موظف

 السودام

 واألربعومالوودورة العووامووة الثووالثووة  العوواملي، الغووذائي األمن جلنووة اجتموواعووات يف املشووووووووووووووواركووة  اآلم حىت 2016 يوليو/متوز

 العمل امل توحة العضويةوجمموعات 

 وأفريقيا واجملموعتني اإلقليميتني للصني 77الو  جمموعة اجتماعات يف املشاركة

 -يووووووووووووووولوووووووووووووويووووووووووووووو/متوووووووووووووووز 
 ديسوووووووووووووووموورب/كوووووووا وووم األو 

2016  

 منسق اجملموعة اإلقليمية ال رعية لشر  أفريقيا

 والزراعةمنظمة األغذية  اخلامسة واخلمسني بعد املائة جمللس الدورة يف املشاركة
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 المتحدة الواليات

 THOMAS M. DUFFYالسيد  االسم:
 : الوظائف/األ شطة احلالية

 الدائم املمثل  ائب 2016 منذ يوليو/متوز

 الوظائف/األ شطة الرئيسية السابقة:

 العا مة واانطن ،للتدريب احلريب األمريكية الوطنية كليةال التدريس، عضو هيئة 2016 - 2015

 العا مة واانطن املتحدة، لألمم السياسية الشؤوم مكتب مدير، 2015 - 2012

 السعودية العربية اململكة جدة، العام، األمريكي القنصل 2012 - 2010

 
 


