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 المجلس
 المائة بعد والستون الثانية الدورة

 2019 تموز/يوليو 1 روما،

 فيها عضاءاألو  المالية لجنة رئيس نتخابا
 
 
يم ا (عضـــوان من كل إقلعضـــوً  12من رئيس ومن الالئحة العامة للمنظمة،  27مبوجب املادة  ،تتألف جلنة املالية -1

 وعضـــــــــو واحد  والبحر الكارييب والشـــــــــرق األدىن وأمريكا الالتينية ادئ وأوروباوآســـــــــيا واحمليط اهل من األقاليم التالية: أفريقيا
 إقليم جنوب غرب احمليط اهلادئ). وعلى كل دولة عضـــــــو تســـــــعى إىل االنتخاب من أمريكا الشـــــــمالية و من إقليم  كلّ من  
 مؤهالت  عن غ األمني العام للمؤمتر واجمللس باســـــــــــم املمثل الذي ســـــــــــتعينه يف حال انتخاهبا وتفاصـــــــــــيلاللجنة، أن تبلّ  يف

 من الالئحة العامة للمنظمة). 2 - 27هذا املمثل وخرباته (املادة 
 
عن إقليم  تنص إجراءات انتخاب أعضـــاء اللجنة على أن ترشـــح الدول األعضـــاء يف املنظمة نفســـها لالنتخابو  -2

معّني طبقاً ملا حيدده املؤمتر ألغراض انتخابات اجمللس، وأن ينتخب اجمللس أوالً رئيساً من بني املمثلني املرشحني من الدول 
 األعضاء يف املنظمة. ويُنتخب الرئيس على أساس مؤهالته الشخصية وال ميثل إقليماً أو بلداً بعينه.

 
ــــــــــــــــ (ترد أدناه قائمة بالرتشـــيحات و  -3  ) منصـــب الرئيس 1اليت تُلقيت ومعلومات عن مؤهالت وخربات املرشـــحني لـ

 .املرفق باء) عضوية اللجنة يف 2ولـ ( املرفق ألفيف 
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 :املالية جلنة رئيس ملنصب التايل الرتشيح وردو  -4
 

 )أوروغواي( Imelda Smolci ةالسيد
 

 
 :املالية للجنة التالية الرتشيحات وردتو  -5
 

 )Mitiku Tesso Jebessa(السيد  إثيوبيا أفريقيا

 )Rahila Rabiou Tahirou ة(السيد النيجر

 )Manash Mitra(السيد  بنغالديش اهلادئ واحمليط آسيا

 )Toru Hisazome السيد( يابانال

 )Heiner Thofern السيد(  أملانيا أوروبا

 )Vladimir V. Kuznetsov(السيد  الروسي االحتاد

 والبحر الالتينيـــــــة أمريكـــــــا

 الكارييب
 )Rodrigo Estrela de Carvalho(السيد  الربازيل

 )Benito Santiago Jiménez Sauma(السيد  املكسيك

 )هيثم عبد اهلادي السيد( العربية مصر مجهورية األدىن الشرق

 )حامد األمني األمني م. أمحد سيد د(السيّ  السودان

 )Emily Katkar ة(السيد األمريكية املتحدة الواليات الشمالية أمريكا

 )Lynda Hayden(السيدة  أسرتاليا اهلادئ احمليط غرب جنوب
 
منها، جيوز للرئيس  10من الالئحة العامة للمنظمة. ومبوجب الفقرة  12هذه االنتخابات ألحكام املادة  ختضـــعو  -6

دون اللجوء إىل اقرتاع سّري عندما ال يفوق عدد املرشحني  ،أن يعرض على اجمللس البّت يف التعيني بالتوافق العام الواضح
 .عدد املقاعد اليت يتعّني ملؤها
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 ألف المرفق

 أوروغواي

 IMELDA SMOLCIC السّيدة : االسم

  األنشطة احلالية:/الوظائف

 سفارة أوروغواي يف روما، إيطاليا: 2018اعتبارًا من 
اليت توجـــد مقـــارهـــا يف رومـــا ولـــدى  املتحـــدة األمماملمثلـــة املنـــاوبـــة لـــدى وكـــاالت 

 اإليطالية احلكومة
 

 :السابقة الرئيسية األنشطة/الوظائف

 مديرة الشعبة اإلقليمية ألوروبا، وزارة الشؤون اخلارجية، أوروغواي. 2018 - 2016
 نيويورك:مندوبة أوروغواي يف بعثة مجهورية أوروغواي لدى األمم املتحدة،  2016 - 2011

 خبرية يف جلنة اإلدارة وامليزانية (اللجنة اخلامسة).
يزانية يف كل من بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتولت رئاســـــــــة املفاوضـــــــــات بشـــــــــأن 

والعمليــة املختلطــة  (MNUSMA) املتعــددة األبعــاد لتحقيق االســــــــــــــتقرار يف مــايل
وميزانيــة برامج املنظمــة  (UNAMID)لالحتــاد األفريقي واألمم املتحــدة يف دارفور 

 .2015-2014للفرتة املالية 
 ). 2015رئيسة جلنة املؤمترات يف األمم املتحدة (

 .(2013) نائب رئيس جلنة املؤمترات
  .(2013)نائب رئيس الدورة الثالثة واخلمسني للجنة الربنامج والتنسيق 

  .(2012)مقررة الدورة الثانية واخلمسني للجنة الربنامج والتنسيق 
 ).2012 – 2011نزع السالح واألمن الدويل ( -خبرية يف اللجنة األوىل 
 ). 2016 – 2011مسؤولة الرتشيحات (

 وزارة الشؤون اخلارجية، أوروغواي. 2011 - 2009
املمثلة الدائمة يف االجتماع الرفيع املســــــــــــتوى حول حقوق اإلنســــــــــــان يف الســــــــــــوق 

 أمريكا الالتينية). املشرتكة اجلنوبية (يف
املمثلة املناوبة يف هيئة التنسيق التابعة لوزراء الشؤون االجتماعية يف السوق املشرتكة 

 اجلنوبية (يف أمريكا الالتينية).
املمثلة املناوبة لوزارة الشؤون اخلارجية لدى جملس التنسيق الوطين للسياسات العامة 

 بشأن املساواة بني اجلنسني. 
 اخلارجية يف جلنة الالجئني. املندوبة املناوبة لوزارة الشؤون

 نائب مدير املديرية العامة للتعاون الدويل، وزارة الشؤون اخلارجية، أوروغواي. 2009 - 2008
 سفارة أوروغواي يف نيودهلي، اهلند:  2008 - 2002
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 املمثلة املناوبة للسفارة والقنصلية. 
 ).2008 - 2007و 2005 - 2004القائمة باألعمال بالوكالة (

 املديرية العامة للشؤون السياسية، وزارة الشؤون اخلارجية، أوروغواي: 2000-2002
 ). 2002 - 2000مديرة إدارة حقوق اإلنسان (

كلفة املرئيســــــــة إدارة الشــــــــؤون اخلاصــــــــة التابعة ملديرية الشــــــــؤون املتعددة األطراف، 
 ع الوطين بــاملنظمــات الــدوليــة يف مــا يتعلق بنزع الســــــــــــــالح والعالقــات بوزارة الــدفــا 

 ).2000بالنسبة إىل عمليات حفظ السالم (
 مندوبة أوروغواي يف بعثة مجهوريّة أوروغواي لدى األمم املتحدة، نيويورك:  1994-2000

 ممثلـة لدى جلنـة الشــــــــــــــؤون االجتمـاعيـة واإلنســــــــــــــانيـة والثقـافيـة وحقوق اإلنســــــــــــــان 
 (اللجنة الثالثة). 

 لطفل". مسؤولة عن عرض وتنسيق القرار عن "حقوق ا
 ). 2000 - 1999مسؤولة الرتشيحات (

الدورة  -"حقوق الطفل"  Omnibusرئيســـــــــــــة جمموعة التفاوض وصـــــــــــــياغة القرار 
 ). 1998الثالثة واخلمسون للجمعية العامة (

مســــــــــتشــــــــــارة يف جمموعة التفاوض بشــــــــــأن القرار عن "حقوق الطفل" خالل الدورة 
 ).1998الرابعة واخلمسني للجنة حقوق اإلنسان (جنيف، 

رئيســــــــة الندوة املشــــــــرتكة للممثلني احلكوميني واملنظمات غري احلكومية حول التقرير 
) بدعوة من الســــــــــيدة 1996عن تأثري النزاعات املســــــــــلحة على األطفال (نيويورك، 

Graça Machel Mandela .(خبرية عّينها األمني العام لألمم املتحدة) 
الدورة احلادية  -الطفل  قوقعن "ح Omnibusرئيســـــــــــــة جمموعة صـــــــــــــياغة القرار 

 ). 1996واخلمسون للجمعية العامة (
مندوبة إىل مؤمتر األمم املتحدة حول املســـــــــــتوطنات البشـــــــــــرية (مؤمتر األمم املتحدة 

)؛ مفاوضة يف جمموعة العمل 1996الثاين املعين باملستوطنات البشرية) (إسطنبول، 
 املعنية حبقوق السكن. 

تحدة للطفولة (اليونيسف) وحكومة أوروغواي من أجل منسقة بني منظمة األمم امل
 اسرتاتيجيات لنشر اتفاقية حقوق الطفل واخلطة اخلمسية لليونيسف. وضع

 اخلارجية، أوروغواي.  املديرية العامة للشؤون السياسية، وزارة الشؤون 1993-1994
أوروغواي يف جهة التنســـــــيق مع وزارة الدفاع الوطين بشـــــــأن مشـــــــاركة الوحدات من 

 بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم.
 مديرية املراسم، وزارة الشؤون اخلارجية، أوروغواي. 1991-1992
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  أستراليا

 LYNDA HAYDEN ةالسيد االسم:
 

  الوظائف/األنشطة احلالية:

يف أســـــــرتاليا وهي حائزة على شـــــــهادة بكالوريوس  خرجية جامعة موردوخ Lynda موجز عن اخلربة املهنية
، 2001علوم (علم أحياء صـــــــــون املوارد مع ختصـــــــــص يف علم النبات) يف ســـــــــنة 

عملت من بعدها كمّدرســــــــــــــة لّلغة اإلنكليزية يف اليابان. ويف يناير/كانون الثاين 
إىل وزارة الزراعة واملوارد املائية يف أسرتاليا حيث عملت  Lynda، انضمت 2004

 عدد من اجملاالت املتعلقة بالســـياســـات واحلوكمة والتجارة والنفاذ إىل األســـواق يف
 وبيئات التشغيل التنظيمية.

 - 2017أكتوبر/تشــــــــــــــرين األول 
 2019أبريل/نيسان 

 مديرة قسم املنتجات احليوانية وأسواق األغذية التابع لشعبة السياسات الزراعية
 دورها: إدارة فريق مســـؤول عن إســـداء مشـــورة رفيعة املســـتوى بشـــأن الســـياســـات 
من أجل تعزيز إنتاجية احليوانات وصــــــــــــــناعات املنتجات احليوانية يف أســــــــــــــرتاليا 

تها وقدرهتا التنافســية واملســائل املتعلقة بقدرة الســلســلة الغذائية على الصــمود ورحبيّ 
 ائي واالجتاهات اخلاصة باملستهلكني.والفاقد واملهدر من األغذية واألمن الغذ

 
 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة:

 - 2017يــنـــــــايــر/كـــــــانــون الــثـــــــاين 
 2017أكتوبر/تشرين األول 

 مديرة قسم املنافسة واالستثمارات التابع لشعبة السياسات الزراعية

يف دورها: إدارة فريق مسؤول عن إسداء مشورة رفيعة املستوى بشأن السياسات  
جماالت املنافســــــــــــــة الزراعية واالســــــــــــــتثمارات والفاقد واملهدر من األغذية واألمن 

 الغذائي والطاقة.
 - 2011نوفمرب/تشــــــــــــــرين الثــــــاين 

 2017يناير/كانون الثاين 
مديرة قسـم األغذية واملشـتقات احليوانية التابع لشـعبة الصـادرات (يف إجازة أمومة 

 )2016ر/تشرين األول إىل أكتوب 2015من ديسمرب/كانون األول 
 دورهــــا: إدارة فريق عــــايل الكفــــاءات مســــــــــــــؤول عن تطوير القــــدرة على النفــــاذ  

وحتسينها واحملافظة عليها بالنسبة إىل األلبان والبيض واألغذية  العاملية إىل األسواق
البحرية والدواجن وحلوم الطرائد واملنتجات العضــــــــوية والعســــــــل ومنتجات غذائية 
أخرى مل يرد ذكرها يف التشـــــــــــريعات اخلاصـــــــــــة بالصـــــــــــادرات كاألغذية اخلاصـــــــــــة 

ة والصغرية والصوف باحليوانات األليفة واملنتجات املعاد استخدامها واجللود الكبري 
 والسلع الصيدالنية والفنية.

نوفمرب/تشـــــــــــرين  -ســـــــــــبتمرب/أيلول 
 2011الثاين 

 كبرية املسؤولني عن السياسات يف فريق املهام املعين باخلطة الوطنية لألغذية
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دورها: إعداد التوجه االســــــــرتاتيجي للحكومة بشــــــــأن التجارة العاملية باألغذية يف  
 الوطنية لألغذية. للخطة إطار الوثيقة اخلضراء

 كبرية املستشارين يف جمال السياسات يف قسم األغذية التابع لشعبة الصادرات 2008-2011
دورها: تطوير القدرة على النفاذ إىل األســـــــــواق العاملية وحتســـــــــينها واحملافظة عليها  

بالنســــــــــــــبة إىل األلبان والبيض واألغذية البحرية واملنتجات العضــــــــــــــوية والعســــــــــــــل 
نتجات غذائية أخرى مل يرد ذكرها يف التشـــــــريعات اخلاصـــــــة بالصـــــــادرات، مع وم

 ختصص يف مسائل نفاذ الصادرات من األغذية البحرية إىل األسواق.  
 مســـــــؤولة عن الســـــــياســـــــات يف قســـــــم شـــــــرق آســـــــيا التابع لشـــــــعبة التجارة والنفاذ  2006-2008

 إىل األسواق
القضــــايا املتعلقة بالتجارة مع الصــــني دورها: إســــداء مشــــورة ســــياســــية صــــائبة يف  

وتايوان وكوريا وهونغ كونغ، مبا يف ذلك اتفاق التجارة احلرة بني أســرتاليا والصــني؛ 
واالضــــطالع بأنشــــطة إدارة برنامج التعاون الزراعية بني أســــرتاليا والصــــني؛ وتنظيم 

املســـائل الوفود الدولية ومرافقتها؛ وتنســـيق االســـتجابة على نطاق الوزارة ككل يف 
 املتعلقة بتجارة املنتجات الزراعية والسمكية واحلرجية.

يف برنامج الواردات البيولوجية التابع لدائرة احلجر الصــــــــحي  التقييممســــــــؤولة عن  2004-2006
 والتفتيش يف أسرتاليا

دورها: تقييم وتطبيق الشــــــــــــــروط اخلاصــــــــــــــة بالواردات على جمموعة من الســــــــــــــلع  
 والردالبيولوجية مبا يف ذلك املنتجات الغذائية واملواد املخربية والعالجات البيطرية؛ 
 على اتصاالت الزبائن وإسداء املشورة بشأن اشرتاطات االسترياد يف أسرتاليا.
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 بنغالديش

 MANASH MITRAالسيد  االسم:

 األنشطة احلالية: /الوظائف

كــــــانون /ينــــــاير من اعتبــــــارًا
 2018 الثاين

 األغذية وبرنامج والزراعة األغذية منظمة لدى املناوب الدائم واملمثل االقتصــــادي املســــتشــــار
 الزراعية للتنمية الدويل والصندوق العاملي

 
 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة:

 2018ينـــاير/كـــانون الثـــاين 
 2019مايو/أيار  –
 
 
 
 
 
 
 
 

 – 2015مـــــــــايـــــــــو/أيـــــــــار 
ديســـــــــــــــمــرب/كـــــــانــون األول 

2017 
 

 الدورة اخلامسة والسبعني بعد املائة للجنة املالية إىلشارك يف الدورة السبعني بعد املائة 
الدورة احلادية والســــــتني بعد املائة جمللس  إىلشــــــارك يف الدورة التاســــــعة واخلمســــــني بعد املائة 

 منظمة األغذية والزراعة
للصــــــــــــــندوق الدويل  جمللس احملافظنيشــــــــــــــارك يف الدورتني احلادية واألربعني والثانية واألربعني 

 للتنمية الزراعية 
شــــــــــــــارك يف اجتماعات اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي األول والســــــــــــــنوي والثاين 

  2019ويف دورته العادية األوىل عام  2018 عام يف
 وشارك يف الدورة اخلامسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي 

 ألسريةعقد األمم املتحدة للزراعة الو يف اللجنة التوجيهية الدولية عض
 

 مساعد أول لرئيس شعبة التخطيط لدى وزارة التخطيط يف بنغالديش
 

 – 2012أغســــــــــــــطس/آب 
 2015أبريل/نيسان 

 مدير الربنامج الربملاين
باالشــرتاك بني الوكالة ل ، مشــروع مموّ (PRODIP) تعزيز املؤســســات واملمارســات الدميقراطية

 يف اململكة املتحدة األمريكية للتنمية الدولية ووكالة التنمية الدولية
 مؤسسة آسيا/جامعة والية نيويورك

 مكتب بنغالديش
 

  – 2009يوليو/متوز 
 2012يوليو/متوز 

 ون الربملاين مدير املكّ 
ممّول من الوكالة  ، مشروع)PROGATIمشروع تعزيز احلوكمة واملساءلة والشفافية والنزاهة (

 األمريكية للتنمية الدولية
 .Development Alternatives, Incشركة 

 مكتب بنغالديش
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 البرازيل
 RODRIGO ESTRELA DE CARVALHOالسيد  االسم:

  الوظائف/األنشطة احلالية:

املســتشــار واملمثل الدائم املناوب للربازيل لدى منظمة األغذية والزراعة والصــندوق   2018اعتبارًا من 
 العامليالدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية 

 

 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة:

1996-2004 Rodrigo Estrela de Carvalho  يف العلوم  بكالوريوسشــــــــــــــهادة  علىحائز
). وعمـل بني عـامي 1998االقتصــــــــــــــاديـة من جـامعـة ريو دي جـانريو الفـدراليـة (

 Maria da Conceiçãoكمســــــــتشــــــــار للعضــــــــو يف الكونغرس   1998و 1996

Tavares 2003. وعمل بني عامي 2000. بدأ مســـــريته الدبلوماســـــية منذ ســـــنة 
 مستشارًا لرئاسة احلكومة يف جملس الشيوخ الفدرايل يف الربازيل.  2004و

). 2005عمل ضـمن وزارة اخلارجية مسـتشـارًا لدى األمني العام للشـؤون الدولية ( 2005-2010
مة لدى مكتب األمم املتحدة عضـــــًوا يف بعثة الربازيل الدائ Estrelaوكان الســـــيد 

) عنــد التفــاوض بشـــــــــــــــأن 2008-2005واملنظمــات الــدوليــة األخرى يف جنيف (
مســــــــــائل الصــــــــــحة والعمل ويف ســــــــــفارة الربازيل يف ليما حيث كان يرأس قطاعي 

 ).2010-2009االقتصاد والطاقة (

يف الربازيل منصــــب املســــتشــــار  Estrela، توىل الســــيد 2013و 2011بني عامي  2011-2018
اخلاص لدى مكتب رئيس اجلمهورية للشــــــــؤون الدولية. وجرى تعيينه مســــــــتشــــــــارًا 

وكيل املؤسسات االقتصادية و )، 2014خاًصا للشؤون االقتصادية يف وزارة املالية (
). 2016) وأمني الشؤون الدولية يف وزارة التخطيط (2015واملالية يف وزارة املالية (

 ).2018-2016ا شعبة الزراعة والسلع األساسية يف وزارة اخلارجية (ترأس أيضً 
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 إثيوبيا
 MITIKU TESSO JEBESSAالسيد  االسم:

  الوظائف/األنشطة احلالية:

اليت توجـــد مقـــارهـــا يف رومـــا  األمم املتحـــدة نـــائـــب ممثـــل إثيوبيـــا لـــدى وكـــاالت 
 وزير. لقبب
 

 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة:

 رئيس جامعة آمبو، إثيوبيا 
 نائب عميد وعميد كلية آمبو الزراعية، إثيوبيا
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 مصر

 الهادي عبد هيثم السيد : االسم
  الوظائف/األنشطة احلالية:

لدى وكاالت األمم الســــــكرتري األول واملمثل الدائم املناوب جلمهورية مصــــــر العربية  2017اعتبارًا من أغسطس/آب 
 يف روما. اليت توجد مقارها املتحدة

 

 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة:

الســــــكرتري األول، شــــــعبة شــــــؤون األمم املتحدة يف إدارة الشــــــؤون املتعددة األطراف  2017إىل  2014من 
 ، القاهرة.مجهورية مصر العربيةيف واألمن الدويل، وزارة اخلارجية 

الســـكرتري الثاين يف ســـفارة مجهورية مصـــر العربية يف بيجني، الصـــني (شـــعبة الشـــؤون  2014إىل  2010من 
 السياسية واالقتصادية).

 الســـــــــــــكرتري الثالث، الشـــــــــــــؤون القنصـــــــــــــلية، إدارة اهلجرة والالجئني، وزارة اخلارجية  2010إىل  2008من 
 يف مجهورية مصر العربية، القاهرة.

 .الدبلوماسي، سفارة مجهورية مصر العربية يف مونروفيا، ليبريياامللحق  2008إىل  2006من 
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 ألمانيا
 HEINER THOFERNالسيد  االسم:

 الوظائف/األنشطة احلالية: 

 مقارها توجد اليت الدولية املنظمات لدى االحتادية أملانيا جلمهورية الدائم املمثل نائب وزير،  2015 اعتبارًا من
 روما يف

 ملنظمة األغذية والزراعة جلنة املالية يفعضو  
 

 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة:

 االحتادية الوزارة والزراعة"، لألغذية املنظمات الدولية قســـــــــــم "شـــــــــــؤون األغذية العاملية، 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 أملانيا جلمهورية الدائم املمثل نائب 2008 - 2003

 الدولية اليت توجد مقارها يف روما
  السلع يف منظمة األغذية والزراعة مشكالت جلنة رئيس 2007 - 2005
 برلني والزراعة، واألغذية املستهلك حلماية االحتادية الوزارة الدولية"، التجارة قسم "سياسة رئيس 2003 - 1999
 والزراعة لألغذية االحتادية الوزارة االحتادي، للوزير املناوب الشــخصــي املســاعد مســؤول، موظف 1999 - 1992

 والغابات، برلني
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 اليابان
 TORU HISAZOMEالسيد  االسم:

 الوظائف/األنشطة احلالية:

 اعـــــــــتـــــــــبـــــــــارًا مـــــــــن
 2017 عام

مستشار/نائب املمثل الدائم لليابان لدة وكاالت األمم املتحدة املعنية باألغذية والزراعة اليت -وزير
 توجد مقارها يف روما 

 عضو يف جلنة الربنامج لدى منظمة األغذية والزراعة

 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة:

مدير مكتب االســــرتاتيجية الدولية، شــــعبة الســــياســــة الدولية، إدارة الشــــؤون الدولية، وزارة الزراعة   2015-2017
  مساكاألوالغابات ومصايد 

 مساكاألمساعد خاص لنائب وزير الشؤون الدولية، وزارة الزراعة والغابات ومصايد   2014-2015

نائب مدير شــــــــعبة الشــــــــؤون االقتصــــــــادية الدولية، إدارة الشــــــــؤون الدولية، وزارة الزراعة والغابات   2013-2014
 مساكاألومصايد 

 شارك يف املفاوضات حول اتفاق الشراكة االقتصادية االسرتاتيجية للمحيط اهلادئ

نائب مدير شـــــــــعبة التجارة باحلبوب والتشـــــــــغيل، إدارة إنتاج احملاصـــــــــيل، مكتب اإلنتاج الزراعي،   2012-2013
 مساكاألالزراعة والغابات ومصايد  وزارة

الطوارئ التابع لرابطة أمم جنوب شرق  أرزشارك يف رئاسة االجتماع األول جمللس هيئة احتياطي 
 ، الذي انعقد يف بانكوك، تايلند3آسيا + 
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 المكسيك
 BENITO SANTIAGO JIMÉNEZ SAUMAالسيد  االسم:

  الوظائف/األنشطة احلالية:

  للبعثــة الــدائمــة للمكســــــــــــــيــك لــدى وكــاالت األمم املتحــدة املمثــل الــدائم املنــاوب 2013اعتبارًا من 
 اليت توجد مقارها يف روما

 لمكسيك لدى الصندوق الدويل للتنمية الزراعيةلاحملافظ املناوب  2016اعتبارًا من 

 يف الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 3 منسق القائمة الفرعية جيم 2017اعتبارًا من 

 

 :السابقة الرئيسيةاألنشطة /الوظائف

  – 2017يوليو/متوز 
 2019يونيو/حزيران 

 منظمة األغذية والزراعة لدىممثل املكسيك يف جلنة املالية 

 يف وزارة اخلــارجيــة  مــدير قســــــــــــــم تغري املنــاخ، املــديريــة العــامــة للمســـــــــــــــائــل العــامليــة 2013 - 2010
 يف املكسيك.

األنشـــــــطة: الصـــــــندوق األخضـــــــر للمناخ، التمويل الطويل األجل، بروتوكول كيوتو، 
 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ مؤمترات األطراف يف االتفاقية،

البعثة الدائمة للمكســـــيك ، مندوب إىل اللجنة الثانية للجمعية العامة لألمم املتحدة 2010 - 2004
 لدى األمم املتحدة، نيويورك

جماالت املســؤولية: التنمية املســتدامة وفريوس متالزمة نقص املناعة البشــرية املكتســبة 
 (اإليدز) واجمللس االقتصادي واالجتماعي

 .ون البيئة، املديرية العامة للمسائل العامليةنائب املدير لشؤ  2004 - 2000
 وزارة اخلارجية يف املكسيك.

األنشــــــــــــــطــة: التنميــة املســــــــــــــتــدامــة واالتفــاقــات املتعلقــة بــاملنــاخ وتغري املنــاخ واتفــاقيــة 
 البيولوجي. التنوع
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 النيجر

 RAHILA RABIOU TAHIROUالسيدة  :االسم

  الوظائف/األنشطة احلالية:

لـــدى وكـــاالت األمم املتحـــدة اليت توجـــد مقـــارهـــا يف رومـــا  نـــائـــب املمثـــل الـــدائم 2019-2021
(منظمــة األغــذيــة والزراعــة والصــــــــــــــنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة وبرنــامج األغــذيــة 

 سفارة النيجر يف إيطاليالدى واملستشارة الثانية  العاملي)
 

 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة:

 سفارة النيجر يف إيطاليا لدىاملستشارة الثانية  
 مستشارة الشؤون اخلارجية يف نيامي
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 الروسي االتحاد

 VLADIMIR V. KUZNETSOVالسيد  االسم:

 الوظائف/األنشطة احلالية: 

اعـــــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــارًا مـــــــــــــن 
 2017سبتمرب/أيلول 

اخلارجية  الشـــــؤون وزارة ، قســـــم املنظمات الدولية،)شـــــؤون اإلدارة وامليزانية(نائب مدير 
 الروسي لالحتاد

  
 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة:

2014 - 2017 
 
 

2012 - 2014  

 الروسي اخلارجية لالحتاد الشؤون مدير قسم اخلدمات اإلدارية والعامة، وزارة
 عضو يف جلنة املالية ملنظمة األغذية والزراعة

 اخلارجية الشؤون وزارة الدبلوماسي، السلك خلدمات الرئيسية اإلدارة العام، املدير نائب

 الروسي لالحتاد
  عضو يف جلنة املالية ملنظمة األغذية والزراعة

املستشارين، اإلدارة الرئيسية خلدمات السلك الدبلوماسي، وزارة الشؤون اخلارجية  كبري  2012 - 2009
 لالحتاد الروسي

 املالية املســـائل تتوىل شـــعبة( اخلارجية الشـــؤون وزارة الدولية، املنظمات إدارة قســـم، رئيس 2009 - 1996
  )الدولية املنظمات يف املوظفني وقضايا واملسائل اإلدارية واملتعلقة بامليزانية

 املتحدة وامليزانية لألمم اإلدارة لشؤون االستشارية اللجنة رئيس 2005 - 2004
 اإلدارة وامليزانية لألمم املتحدةلشؤون  االستشارية اللجنة عضو يف  2003 - 1999
  أوروبا امليزانية جمللس جلنة يف عضو مناوب 2000 - 1998
 املتحدة التقاعدية ملوظفي األمم للمعاشات املشرتك عضو يف اجمللس 2000 - 1995
 األســـــــــلحة حظر ملنظمة التحضـــــــــريية اللجنة دورات خالل الروســـــــــي الوفد يف عضـــــــــو 1998 - 1996

 املتحدة األمم ملنظمة التجارب حظر معاهدة للجنة واهليئة التحضــــــــــــــريية الكيميائية،

  واجمللس التوجيهي جمللس تنفيذ اتفاق السالم الصناعية، للتنمية
للدورات من الثانية واألربعني إىل الثالثة  عضو يف االحتاد السوفيايت، وفد االحتاد الروسي 1997 - 1986

 العامة لألمم املتحدة؛ للجمعية وامليزانية) اإلشــــراف (قضــــايا اخلامســــة واخلمســــني للجنة

 عضو يف وفد االحتاد الروسي للدورات من احلادية والثالثني إىل الثامنة والثالثني للجنة

 املؤمترات جلنة لدورات عضو يف الوفد والتنسيق للجمعية العامة لألمم املتحدة، الربنامج

 املتحدة لألمم التابعة
 األمم لدى الروســـي لالحتاد الدائمة البعثة كبري املســـتشـــارين، مســـتشـــار، أول، ســـكرتري 1996 - 1992

  املتحدة
 48/218 العامة اجلمعية بقرار عمالً  املخصص املنشأ الدويل احلكومي اخلرباء فريق عضو  1994
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 إىل (منــدوب املتحــدة األمم لــدى الســـــــــــــوفيــايت لالحتــاد الــدائمــة البعثــة ،ثــاين ســـــــــــــكرتري 1991 - 1990

  )اخلامسة اللجنة
 األمم أمانة وامليزانية وشـــؤون اإلدارة شـــؤون شـــعبة ثاين، ســـكرتري ســـكرتري ثالث، ملحق، 1989 - 1984

  اخلارجية الشؤون وزارة املتحدة،
  نيويورك املتحدة، األمم أمانة  1984 - 1980
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 السودان

 األمين السيد سيد أحمد األمين حامد االسم:

 : الوظائف/األنشطة احلالية

 مناوبدائم  ممثل أول، سكرتري 2016 يوليو/متوزاعتبارًا من 

 يف روما سفارة السودان

 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة:

ــــران ــــو/حــــزي ــــي ــــون  -  2014ي
  2016 يوليو/متوز

 السودان جلمهورية اخلارجية الشؤون وزارة ،أمني أول

 يف دوائر خمتلفة مسؤول موظف
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 المتحدة الواليات

 EMILY KATKAR ةالسيد االسم:

 : الوظائف/األنشطة احلالية

الشـــؤون الســـياســـية االقتصـــادية ومناوبة املمثل الدائم لبعثة الواليات املتحدة رئيســـة قســـم  2017-2019
 االيت توجد مقارها يف روم كاالت األمم املتحدةلدى و 

  عضو يف مكتيب جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة األمن الغذائي العاملي

 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة:

حقوق اإلنســــــــــــــان، مكتب املنظمات الدولية، وزارة اخلارجية األمريكية، رئيســــــــــــــة وحدة  2016 - 2014
 واشنطن العاصمة

 نائب املستشار السياسي، سفارة الواليات املتحدة األمريكية يف الكويت 2014 - 2012

مسؤولة عن الشؤون السياسية، بعثة الواليات املتحدة األمريكية لدى االحتاد األورويب يف  2012 - 2009
 بروكسل، بلجيكا

 ،الشـــــــــؤون الثقافية، ســـــــــفارة الواليات املتحدة األمريكية، كابول عن ة مســـــــــاعدةمســـــــــؤول 2009 - 2008
 أفغانستان

 ، مركز العمليات لدى وزارة اخلارجية األمريكية، واشنطن العاصمةضابطة عمليات 2007 - 2006

 الواليات املتحدة األمريكية مســـــــــــؤولة عن الشـــــــــــؤون االقتصـــــــــــادية والقنصـــــــــــلية، ســـــــــــفارة 2006 - 2004
 اإلمارات العربية املتحدة يف أبو ظيب،

 


