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 اجمللس
 املائة بعد والستون السابعة الدورة

 2021 حزيران/يونيو 29

 فيها عضاءاألو  املالية جلنة رئيس نتخابا
 
 
 يمإقل كل  من(عضــــوان  اعضــــوً  12و رئيس منمن الالئحة العامة للمنظمة،  27املادة  مبوجب ،املالية جلنة تتألف -1

 وعضــــــــــو واحد  والبحر الكارييب والشــــــــــرق األدىن وأمريكا الالتينية وأورواب ادئوآســــــــــيا واحمليط اهل أفريقيا: التالية األقاليم من
 جنوب غرب احمليط اهلادئ). وعلى كل دولة عضــــــــو تســــــــعى إىل االنتخاب  إقليم منو  الشــــــــمالية أمريكامن إقليم  كلّ   من
 مؤهالت  عن وتفاصــــــــــــيل انتخاهبا حال يف ســــــــــــتعينه الذي املمثل ابســــــــــــم واجمللس للمؤمتر العام األمني غاللجنة، أن تبلّ  يف

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

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

 
ـــــــــــــــــ املرشـــحني وخربات مؤهالت عن ومعلومات تُلقيت اليت ابلرتشـــيحات قائمة أد�ه تردو  -3  ) منصـــب الرئيس 1( لـ
 .ابء املرفق) عضوية اللجنة يف 2ولـ ( ألف املرفق يف
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 :املالية جلنة رئيس ملنصب التايل الرتشيح وردو  -4
 

 )أوروغواي( Imelda Smolcic ةالسيد
 

 
 :املالية للجنة التالية الرتشيحات وردتو  -5
 

 )Kaba Urgessa Dinssa(السيد  إثيوبيا أفريقيا

 )Rahila Rabiou Tahirou(السيدة  النيجر

 )KURAYA Yoshihiro السيد( الياابن اهلادئ واحمليط آسيا

 )Thanawat Tiensin(السيد  اتيلند

 أورواب

 

 )Vladimir V. Kuznetsov(السيد  الروسي االحتاد

 )Pernilla Ivarsson(السيدة  السويد

 والبحر الالتينيــــــــة أمريكــــــــا
 الكارييب

 )Miguel Jorge García Winder(السيد  املكسيك

 )Tomás Duncan Jurado(السيد   بنما

 هيثم عبد اهلادي) سيد(ال العربية مصر مجهورية  األدىن الشرق

 )الغامدي. م حممد(السيد  السعودية العربية اململكة 

 )Jennifer Harhigh ة(السيد األمريكية املتحدة الوال�ت الشمالية أمريكا

 )Lynda Hayden(السيدة  أسرتاليا اهلادئ احمليط غرب جنوب

 
منها، جيوز للرئيس  10من الالئحة العامة للمنظمة. ومبوجب الفقرة  12هذه االنتخاابت ألحكام املادة  ختضــــعو  -6

دون اللجوء إىل اقرتاع ســـــــــــــــّري عنـدمـا ال يفوق عـدد  صـــــــــــــــرحيـة،ال ةالعـامـ ابملوافقـةالتعيني أن يعرض على اجمللس البـّت يف 
 الشاغرة. املرشحني عدد املقاعد
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 ألف املرفق

 أوروغواي

 IMELDA SMOLCIC السيدة :االسم

 :احلاليةاألنشطة /الوظائف

مــن عــــــــام  اعــتــبــــــــارًا
2018 
2019 - 2021 

 روما يف مقارها توجد اليت املتحدة األمم وكاالت لدى ألوروغواي املناوبة املمثلة
 

 املالية جلنة رئيسة

 السابقة الرئيسية األنشطة /الوظائف

يف مسريهتا املهنية الواسعة كدبلوماسية، منصب �ئب رئيس  Imelda Smolčić السيدة شغلت 
 الدائمة البعثة يف عضــــــــــــو هيو )، 2008-2002البعثة وقنصــــــــــــل يف ســــــــــــفارة أوروغواي يف اهلند (

 .اثنتني مناسبتني يف نيويورك، املتحدة، األمم لدى ألوروغواي

)، شـــــــــــــــغلت منصـــــــــــــــب مندوبة ألوروغواي يف اللجنة 2000-1994( األوىل واليتها فرتة وخالل
جلنة الشـــــؤون االجتماعية واإلنســـــانية والثقافية، حيث أجنزت عمًال متصـــــًال ابملفاوضـــــات  -الثالثة

 بشأن "حقوق الطفل".  Omnibusعلى القرار 

 )، كانت مسؤولة عن اللجنة اخلامسة املختصة 2016-2011( الثانية واليتها فرتة وخالل
 خالل ومقررة املؤمترات، جلنة لرئيس االنتخاابت عن املســـــــــــــــؤولة وكانت. وامليزانية اإلدارة جلنة -

  .والتنسيق الربامج للجنة واخلمسني الثالثة الدورة خالل الرئيس و�ئب واخلمسني الثانية الدورة

 املتحدة األمم بعثة من كل  يف امليزانية بشــــــــــأن املفاوضــــــــــات رائســــــــــة تولت اخلامســــــــــة، اللجنة ويف
 ) والعمليــــة املختلطــــة MNUSMA( مــــايل يف االســـــــــــــــتقرار لتحقيق األبعــــاد املتعــــددة املتكــــاملــــة

) وميزانيـــة برامج املنظمـــة للفرتة املـــاليـــة UNAMID( دارفور يف املتحـــدة واألمم األفريقي لالحتـــاد
2014-2015.  

 ةومدير  ،)2018-2016( ألورواب اإلقليمية لشــــــعبةل مديرة منصــــــب Smolčićالســــــيدة  وشــــــغلت
 الشـــــــؤون وزارة يف الدويل التعاون شـــــــعبة مدير و�ئب)، 2011-2009شـــــــعبة حقوق اإلنســـــــان (

 .أوروغواي مجهورية يف اخلارجية

يف كمبود� كموظفة دولية متطوعة  1993يف إطار عملها امليداين، يف انتخاابت عام  وشـــــــــــــاركت
 يف مركز تصويت.

على شـــــــــهادة ابللغة اإلســـــــــبانية واألدب اإلســـــــــباين من مونتيفيديو،  Smolčićالســـــــــيدة  وحازت
أوروغواي، وخترجت من األكادميية الدبلوماسية يف وزارة الشؤون اخلارجية يف أوروغواي. وانضمت 
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 جمال يف واســـــــــــــعة تدريبات أجرت احلني، ذلك ومنذ ؛1990عام  يف الدبلوماســـــــــــــي ســـــــــــــلك إىل
 .اإلنسان وحقوق اإلقليمية، والتنمية اخلارجية، والسياسة التفاوض،
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 ابء املرفق

 الروسي االحتاد

 VLADIMIR V. KUZNETSOV السيد :االسم

 :احلاليةاألنشطة /الوظائف

 الروسي لالحتاد اخلارجية الشؤون وزارة الدولية، املنظمات قسم مدير �ئب 2017من عام  اعتبارًا

 أورواب جملس امليزانية، جلنة يف عضو 2017من عام  اعتبارًا

 والزراعة األغذية ملنظمة التابعة املالية جلنة يف عضو 2011من عام  اعتبارًا
  

 السابقة الرئيسية األنشطة /الوظائف

يف الوفد الروســــي إىل دورات جلنة الرب�مج وامليزانية يف منظمة الصــــحة العاملية، وجملس  عضــــو 2018-2020
إدارة االحتــاد الربيــدي العــاملي، واجمللس التنفيــذي ملنظمــة األمم املتحــدة للرتبيــة والعلم والثقــافــة 

 (اليونسكو) 

 التحضريية للهيئة التابع ابمليزانية واملتعلقة اإلدارية ابلشؤون املعين االستشاري الفريق يف عضو 2017-2020
 النووية للتجارب الشامل احلظر معاهدة ملنظمة

 الروسي لالحتاد اخلارجية الشؤون وزارة اإلدارة، قسم مدير 2017 - 2014

 الســلك خلدمات الرئيســية اإلدارةالشــؤون اخلارجية لالحتاد الروســي،  وزارةاملدير العام،  �ئب 2014 – 2012
 الدبلوماسي

 الســلك خلدمات الرئيســية اإلدارة الروســي، لالحتاد اخلارجية الشــؤون وزارةاملســتشــارين،  كبري  2012 – 2009
 الدبلوماسي

قســــــــم، إدارة املنظمات الدولية، وزارة الشــــــــؤون اخلارجية (شــــــــعبة تتوىل املســــــــائل املالية  رئيس  2009 – 1996
 واملتعلقة ابمليزانية واملسائل اإلدارية وقضا� املوظفني يف املنظمات الدولية) 

 املتحدة لألمم وامليزانية اإلدارة لشؤون االستشارية اللجنة رئيس  2005 – 2004

 املتحدة لألمم وامليزانية اإلدارة لشؤون االستشارية لجنةال يف عضو  2003 – 1999

 املعنية التنســـــــــــــيق جلنة دورات يف شـــــــــــــارك وقد أورواب، جمللس امليزانية جلنة يف مناوب عضـــــــــــــو  2000 – 1998
 ابألجور

التحضـــــريية ملنظمة حظر األســـــلحة الكيميائية،  اهليئةيف الوفد الروســـــي خالل دورات  عضـــــو  1998 – 1996
األمم املتحدة  منظمةواهليئة التحضــــــــــــــريية ملنظمة معاهدة احلظر الشــــــــــــــامل للتجارب النووية و 

 للتنمية الصناعية، واجمللس التوجيهي جمللس تنفيذ اتفاق السالم 
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 تحدةامل األمم ملوظفي التقاعدية للمعاشات املشرتك اجمللس يف عضو  2000 – 1995

 الثالثة إىل واألربعني الثانية من للدورات الروســـــــــي االحتاد وفد الســـــــــوفيايت، االحتاد يف عضـــــــــو 1997 – 1986
 عضـــو املتحدة؛ لألمم العامة للجمعية) وامليزانية اإلشـــراف(قضـــا�  اخلامســـة للجنة واخلمســـني

 الرب�مج للجنة والثالثني الثامنة إىل والثالثني احلادية من للدورات الروســـــــــــــــي االحتاد وفد يف
 لألمم التابعة املؤمترات جلنة لدورات الوفد يف عضــــو املتحدة، لألمم العامة للجمعية والتنســــيق

 املتحدة

 أول، مستشار، كبري املستشارين، البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة  سكرتري  1996 – 1992
 48/218فريق اخلرباء احلكومي الدويل املخصص املنشأ عمًال بقرار اجلمعية العامة  عضو 1994

 اللجنة إىل(مندوب  املتحدة األمم لدى الســـــــــــــــوفيايت لالحتاد الدائمة البعثة اثين، ســـــــــــــــكرتري  1991 – 1990
 )اخلامسة

 األمم أمانة وشــــــــؤون وامليزانية اإلدارة شــــــــؤون شــــــــعبة اثين، ســــــــكرتري اثلث، ســــــــكرتري ملحق،  1989 – 1984
 اخلارجية الشؤون وزارة املتحدة،

 األمم املتحدة، نيويورك  أمانة  1984 – 1980
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 إثيوبيا

 KABA URGESSA DINSSA السيد :االسم
 

 :احلاليةاألنشطة /الوظائف

 2021اعتبارًا من عام 

 

 األنشـــــــــــــــطــــــــة /الوظــــــــائف
 السابقة الرئيسية

 2021قبل عام 

 إلثيوبيا لدى وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما�ئب املمثل الدائم 

 

شـــــغل منصـــــب وزير دولة يف وزارات خمتلفة، مبا يشـــــمل وزارة الزراعة، وعمل كربوفيســـــور 
 ورئيس جامعة جيما
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 أسرتاليا

 LYNDA HAYDEN السيدة :االسم

 :احلاليةاألنشطة /الوظائف

منصــــــــب �ئب املمثل الدائم ألســــــــرتاليا لدى منظمة األغذية  Lyndaالســــــــيدة  تشــــــــغل املهنية اخلربة عن موجز
  .2019والزراعة لألمم املتحدة منذ عام 

Lynda  خرجية جامعة موردوخ يف أســـــــــرتاليا وهي حائزة على شـــــــــهادة بكالوريوس علوم
عملت  ،2001) يف ســــنة احليوي الصــــون(علم أحياء صــــون املوارد مع ختصــــص يف علم 

انضـــمت  ،2004من بعدها كمّدرســـة لّلغة اإلنكليزية يف الياابن. ويف يناير/كانون الثاين 
Lynda  يف أســـــــــــــــرتاليا حيث عملت يف عدد من  والبيئة املائيةإىل وزارة الزراعة واملوارد

اجملاالت املتعلقة ابلســـــياســـــات واحلوكمة والتجارة والنفاذ إىل األســـــواق وبيئات التشـــــغيل 
 ة.التنظيمي

 السابقة الرئيسية األنشطة /الوظائف

تشـــــــــــــــرين األول  /أكتوبر
أبريــل/نيســــــــــــــــان  - 2017
2019 

 الزراعية السياسات لشعبة التابع األغذية وأسواق احليوانية املنتجات قسم مديرة

 أجل من الســياســات بشــأن املســتوى رفيعة مشــورة إســداء عن مســؤول فريق إدارة: دورها
 وقدرهتا ورحبّيتها أســـــــــــــــرتاليا يف احليوانية املنتجات وصـــــــــــــــناعات احليوا�ت إنتاجية تعزيز

 من واملهدر والفاقد الصـــــمود على الغذائية الســـــلســـــلة بقدرة املتعلقة واملســـــائل التنافســـــية
 .ابملستهلكني اخلاصة واالجتاهات الغذائي واألمن األغذية

 2017كــانون الثــاين /ينــاير
أكتوبر/تشـــــــــــــــرين األول  -

2017 

 املنافسة واالستثمارات التابع لشعبة السياسات الزراعية قسممديرة  

 جماالت يف السياسات بشأن املستوى رفيعة مشورة إسداء عن مسؤول فريق إدارة: دورها
 .والطاقة الغذائي واألمن األغذية من واملهدر والفاقد واالستثمارات الزراعية املنافسة

تشــــــــــــــــريــن الــثــــــــاين /نــوفــمــرب
ينــــــــاير/كــــــــانون  - 2011
 2017الثاين 

قســـــم األغذية واملشـــــتقات احليوانية التابع لشـــــعبة الصـــــادرات (يف إجازة أمومة من  مديرة
 )2016إىل أكتوبر/تشرين األول  2015ديسمرب/كانون األول 

 األســـــــــواق إىل النفاذ على القدرة تطوير عن مســـــــــؤول الكفاءات عايل فريق إدارة :دورها
 والدواجن البحرية واألغذية والبيض األلبان إىل ابلنســـبة عليها حملافظةوا وحتســـينها العاملية
 يف ذكرها يرد مل أخرى غذائية ومنتجات والعســــــــــــــل العضــــــــــــــوية واملنتجات الطرائد وحلوم

 املعاد واملنتجات األليفة ابحليوا�ت اخلاصـــــة كاألغذية  ابلصـــــادرات اخلاصـــــة التشـــــريعات
 .والفنية الصيدالنية والسلع والصوف والصغرية الكبرية واجللود استخدامها
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 -أيــــــلــــــول /ســــــــــــــــــــبــــــتــــــمــــــرب
نــوفــمــرب/تشــــــــــــــــريــن الــثــــــــاين 

2011 

: دورها كبرية املســـــــؤولني عن الســـــــياســـــــات يف فريق املهام املعين ابخلطة الوطنية لألغذية  
 الوثيقة إطار يف ابألغذية العاملية التجارة بشــــــــــــأن للحكومة االســــــــــــرتاتيجي التوجه إعداد

 .لألغذية الوطنية للخطة اخلضراء

 :دورها الصادرات لشعبة التابع األغذية قسم يف السياسات جمال يف املستشارين كبرية 2011 – 2008 

القدرة على النفاذ إىل األســــــــــواق العاملية وحتســــــــــينها واحملافظة عليها ابلنســــــــــبة إىل  تطوير
األلبان والبيض واألغذية البحرية واملنتجات العضــوية والعســل ومنتجات غذائية أخرى مل 
يرد ذكرها يف التشـــريعات اخلاصـــة ابلصـــادرات، مع ختصـــص يف مســـائل نفاذ الصـــادرات 

 واق.  من األغذية البحرية إىل األس

 

 

 

 األسواق إىل والنفاذ التجارة لشعبة التابع آسيا شرق قسم يف السياسات عن مسؤولة 2008 – 2006

 واتيوان الصــــني مع ابلتجارة املتعلقة القضــــا� يف صــــائبة ســــياســــية مشــــورة إســــداء :دورها
 واالضــــطالع والصــــني؛ أســــرتاليا بني احلرة التجارة اتفاق ذلك يف مبا كونغ،  وهونغ وكور�

 الدولية الوفود وتنظيم والصــــــــــــــني؛ أســــــــــــــرتاليا بني الزراعية التعاون بر�مج إدارة أبنشــــــــــــــطة
 بتجارة املتعلقة املســـــــــــــائل يف ككل  الوزارة نطاق على االســـــــــــــتجابة وتنســـــــــــــيق ومرافقتها؛
 عن التقييم يف بر�مج الواردات البيولوجية التابع لدائرة احلجر الصحي والتفتيش  مسؤولة 2004-2006    

 الســـــــلع من جمموعة على ابلواردات اخلاصـــــــة الشـــــــروط وتطبيق تقييم :دورها أســـــــرتاليا يف
 على والرد البيطرية؛ والعالجات املخربية واملواد الغذائية املنتجات ذلك يف مبا البيولوجية
.أسرتاليا يف االسترياد اشرتاطات بشأن املشورة وإسداء الزابئن اتصاالت  
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 بنما

 TOMÁS DUNCAN JURADO السيد :االسم

 :احلاليةاألنشطة /الوظائف

 املمثل الدائم لبنما لدى وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما 2020من  اعتبارًا
  

 السابقة الرئيسية األنشطة /الوظائف

 بنما اخلارجية، الشؤون وزارة الدولية، االقتصادية للشؤون العام املدير 2011-2013
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 اتيلند

 THANAWAT TIENSIN السيد :االسم

 :احلاليةاألنشطة /الوظائف

 األغــذيــة(منظمــة  رومــا يف مقــارهــا توجــد اليت املتحــدة األمم وكــاالت لــدى لتــايلنــد الــدائم املمثــل 
 )الزراعية للتنمية الدويل والصندوق العاملي، األغذية وبر�مج والزراعة،

 السابقة الرئيسية األنشطة /الوظائف

 يف العديد من الوكاالت احلكومية التايلندية وسائر املنظمات الدولية. Thanawatالسيد  شارك 

ســـــــــــابًقا منصـــــــــــب املدير العام املســـــــــــاعد يف إدارة تنمية الثروة احليوانية، يف وزارة الزراعة  وشـــــــــــغل
. اتيلند يف األلبان إنتاج بتشــــجيع املعنيةاخلاصــــة ابملنظمة  الوزارية اللجنةوالتعاونيات، وعضــــو يف 

 .ببلجيكا بروكسل، يف األورويب االحتاد إىل اتيلند بعثة يف أيًضا وعمل

فاعل يف دعم برامج التنمية الدولية املتعلقة ابلزراعة والثروة احليوانية وبناء  Thanawat والســـــــــــــــيد 
قدرات اليت تنفذها منظمة األغذية والزراعة، ومصــــــرف التنمية اآلســــــيوي، والوكالة الدولية للطاقة 

الشــــــــــــــعبية الذرية، واملنظمة العاملية لصــــــــــــــحة احليوان يف بنغالديش وميامنار ونيبال ومجهورية كور� 
 الدميقراطية وإندونيسيا ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية واتيلند.

خريج جامعة كاســــــــــيتســــــــــارت يف اتيلند وجامعة أوترخت يف هولندا على  Thanawat والســــــــــيد 
 التوايل.
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 مجهورية مصر العربية

  اهلادي عبد هيثم السيد :االسم

 :احلاليةاألنشطة /الوظائف

اعـــــــــتـــــــــبـــــــــارًا مـــــــــن 
أغســـــــــــــــــطـــس/آب 

2017 

مســــتشــــار/أمني أول، املمثل الدائم املناوب جلمهورية مصــــر العربية لدى وكاالت األمم املتحدة اليت 
 توجد مقارها يف روما.

 2021إىل يونيو/حزيران  2019عضو يف جلنة املالية من يوليو/متوز  -
  

 السابقة الرئيسية األنشطة /الوظائف

أول، شــعبة حقوق اإلنســان والشــؤون اإلنســانية التابعة إلدارة الشــؤون املتعددة األطراف لدى أمني  2014-2017
 األمم املتحدة، وقسم األمن الدويل يف وزارة اخلارجية املصرية يف القاهرة.

 أمني اثن، شعبة السياسة واالقتصاد، سفارة مجهورية مصر العربية يف بيجني، الصني. 2010-2014

 إدارة اهلجرة والالجئني، وزارة اخلارجية املصرية يف القاهرة.، ني اثلث، الشؤون القنصليةأم 2008-2010

 ملحق دبلوماسي، سفارة مجهورية مصر العربية يف مونروفيا، ليرب� 2006-2008
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 السويد

 PERNILLA IVARSSON ةالسيد :االسم

 
 :احلاليةاألنشطة /الوظائف

اعتبارًا من فرباير/ شـــــــــــباط 
2020 

 

 األنشـــــــــــــــطــــــــة /الوظــــــــائف
 السابقة الرئيسية
2010-2020  

2004-2010 
 

 

 
2000-2004 

 

1995-2000 

 

1993-1995 

 

 

 
1991-1993 

 

 

1988-1991 

للســــــــــويد لدى منظمة األغذية والزراعة، روما،  ةالدائم ة، �ئب املمثلةمســــــــــتشــــــــــار  ةوزير 
 إيطاليا

 

 

 املنشــــآت، وزارة الرفاهإدارة ســــلســــلة األغذية وصــــحة احليوان و  ة�ئب املدير العام ورئيســــ
 واالبتكار، ستوكهومل، السويد

 لدى االحتاد األورويب، بروكسل، بلجيكا للسويد ةالدائم ةي، املمثلةمستشار  ةوزير 

ألمن الغذائي ات املتعلقة ابمتثيل الســويد يف مؤســســات االحتاد األورويب يف جمال الســياســ
 فاهوالر وصحة احليوان 

، �ئب املمثل الدائم لدى منظمة األغذية والزراعة، ســــــفارة الســــــويد، ةزراعي ةمســــــتشــــــار 
 روما، إيطاليا

 وزارة الزراعة، ستوكهومل، السويديف إدارة البيئة والتنمية الريفية  ةورئيس ةمدير 

بروكسل، ، هيئة املراقبة التابعة للرابطة األوروبية للتجارة احلرة موظفة مسؤولة عن الربامج،
 بلجيكا

االقتصــــادية  املنطقة اتفاق تطبيقبيتعلق  ما يف االمتثال وتقييم النص نقل عمليات مراقبة
 .الرابطة األوروبية للتجارة احلرةيف مخس دول من بني دول  األوروبية

 األغذيةإبعادة تنظيم سياسة  ةاللجنة العامة املعني ةأمين

الســــــويد من يف اللجنة لتحليل واقرتاح تغيريات يف الســــــياســــــة الغذائية  هذه قد أنشــــــئتو 
 أجل تيسري انضمام السويد إىل االحتاد األورويب.

 ستوكهومل، السويد رئيسة قسم، وزارة الزراعة،

رئيسي ها بشكل ركيز  تالغذائية، انصبّ  اتالسياسكانت مسؤولة عن امللفات يف جمال 
ا عن على مســائل مراقبة األغذية   وكالة الســويديةالميزانية وجودهتا، وكانت مســؤولة أيضــً

 .لألغذية
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 املكسيك

  MIGUEL JORGE GARCÍA WINDER السيد :االسم

 :احلاليةاألنشطة /الوظائف

من عــــــام   اعتبــــــارًا
2021 

 وبر�مج الزراعية للتنمية الدويل والصــــــــندوق والزراعة األغذية منظمة لدى للمكســــــــيك الدائم املمثل
 العاملي األغذية

 بكفاءة أهدافها حتقيق على ومســاعدهتا األجهزة هذه يف املكســيك متثيل يف الرئيســية مهامي تتمثل
 وإنصاف وشفافية

  
 السابقة الرئيسية األنشطة /الوظائف

 .املكسيك يف للزراعة السكرتري �ئب 2018-2020

 وتنفيذ. وتنفيذها واســــــــــتعراضــــــــــها االحتادية للميزانيات التخطيط على مســــــــــؤوليايت من جزء ينطوي
املكســيك يف خمتلف  تلمنصــب �ئب األمني يف غياب األمني ومثّ  تشــغل. وطنية وبرامج مشــاريع

 احملافل الوطنية والدولية.

 .األمريكية املتحدة الوال�ت يف الزراعة ميدان يف للتعاون األمريكية البلدان معهد ممثل 2014-2018

 والشـــــــــــــــراكة والتفاوض املشـــــــــــــــاريع وتطوير وتقييمها امليزانية إعداد مســـــــــــــــؤوليايت من جزء تضـــــــــــــــّمن
 .الزراعة يف االسرتاتيجي التحليل مركز قيادة إىل ابإلضافة. االسرتاتيجية

الفريق املعين ابألعمــال التجــاريــة الزراعيــة يف معهــد  ئــدوقــاقســـــــــــــــم األعمــال التجــاريــة الزراعيــة  مــدير 2002-2014
املعين ابلتجارة يف الفرتة  الفريقابلنســـــــــــــــبة إىل  وكذلكالبلدان األمريكية للتعاون يف ميدان الزراعة، 

2002-2006. 

 الشـــاملة الزراعية التجارية األعمال تطوير يف البلدان ملســـاعدة الفين التعاون الرئيســـية مهامي ومشلت
 .والتنافسية واملستدامة
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 السعوديّة العربّية اململكة

 الغامدي. م حممد السيد :االسم

 :احلاليةاألنشطة /الوظائف

 

 

لــدى منظمــة األغــذيــة والزراعــة وبر�مج األغــذيــة  الســـــــــــــــعوديــة العربيــة للمملكــة الــدائم املمثــل
 الزراعية للتنمية الدويل الصندوقالتنفيذي للمملكة العربية السعودية لدى  املديرالعاملي، و 

  السابقة الرئيسية األنشطة /الوظائف

 اململكة العربية السعودية  ،احةالب ،احةالب جامعة يف العلوم كلية  لدى األحياء علم يف أستاذ 

 السعودية العربية اململكة ،احةالب العلوم، كلية  عميد �ئب

 منشورة مقاالت

 احةاستخدام الطاقة الشمسية يف منطقة الب حسنياخلال� الشمسية لت طويرت

  86األكادميية العاملية للعلوم واهلندسة والتكنولوجيا، القسم  نشرة

 السعودية العربية اململكة ،الباحة نطقةم يف املزارعني تواجه اليت التحد�ت
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 النيجر

 RAHILA RABIOU TAHIROU ةالسيد :االسم

 
 :احلاليةاألنشطة /الوظائف

2019/ 2021 
 

 

 األنشـــــــــــــــطــــــــة /الوظــــــــائف
 السابقة الرئيسية

 

�ئـــب املمثـــل الـــدائم للنيجر لـــدى وكـــاالت األمم املتحـــدة اليت توجـــد مقـــارهـــا يف رومـــا 
(منظمة األغذية والزراعة وبر�مج األغذية العاملي والصـــــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية)، 

 ومستشار اثن يف سفارة النيجر يف إيطاليا
 

 سفارة النيجر يف إيطاليا مستشار اثن يف

 مستشارة يف الشؤون اخلارجية يف نيامي
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 األمريكية املتحدة الوال�ت

  JENNIFER HARHIGH السيدة :االسم

 :احلاليةاألنشطة /الوظائف

 يف مقـارهـا توجـد اليت املتحـدة األمم وكـاالت لـدى املتحـدة الوال�ت لبعثـة الـدائم املمثـل �ئـب 2019من عام  اعتبارًا
 روما

 السابقة الرئيسية األنشطة /الوظائف

 القنصلية العامة، شيانق ماي، اتيلند  ،األمريكية املتحدة للوال�ت العام القنصل 2019 - 2016

 املستشار السياسي، سفارة الوال�ت املتحدة األمريكية يف طوكيو  �ئب 2016 - 2013

 رانقون يف األمريكية املتحدة الوال�ت سفارة واالقتصادية، السياسية الشؤون عن املسؤولة 2011 - 2008

 مسؤولة عن تطوير املسرية املهنية، مكتب املوارد البشرية، وزارة اخلارجية األمريكية ةموظف 2007 - 2005

 موسكو يف األمريكية املتحدة الوال�ت سفارة السياسية، ابلشؤون معنية موظفة 2005 - 2003

 األمريكية اخلارجية وزارة التنفيذية، األمانة 2002 - 2001

 واحمليط آلســــــــيا واالجتماعية االقتصــــــــادية اللجنة يف خاصــــــــة ومســــــــتشــــــــارة الدائم، املمثل �ئب 2001 - 1999
 ابنكوك يف األمريكية املتحدة الوال�ت سفارة يف االقتصادية ابلشؤون معنية وموظفة اهلادئ،
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 الياابن

 KURAYA YOSHIHIRO السيد :االسم

 :احلاليةاألنشطة /الوظائف

من يونيو/  اعتبارًا
 2021حزيران 

 إيطاليا يف الياابن سفارة مستشار، وزير

 السابقة الرئيسية األنشطة /الوظائف

 ومصــــــــــايد والغاابت الزراعة وزارة الدولية، الشــــــــــؤون إدارة الدولية، االســــــــــرتاتيجية مكتب مدير، 2021 – 2019
  األمساك

  اإلدارة يف العامة السياسة تنسيق عن املسؤول -
أفريقيا يف التنمية بشأن الدويل طوكيو مؤمتر يف شارك -  

 والغاابت الزراعة وزارة الدولية، الشـــــــــــــــؤون إدارة ابلزراعة، املعنية الدولية املنظمات مكتب مدير 2019 - 2018
  األمساك ومصايد

  الدولية، املنظمات وسائر والزراعة األغذية منظمة مع العالقة عن املسؤول -
 نيغاات يف العشرين جملموعة الزراعة وزراء اجتماع يف شارك -

  األمساك ومصايد والغاابت الزراعة وزارة الزراعي، اإلنتاج مكتب الدولية، الشؤون مكتب مدير، 2018 – 2017
 اهلادئ، للمحيط والتدرجيية الشــــــاملة الشــــــراكة يشــــــمل مبا التجارية، املفاوضــــــات يف شــــــارك -

 األورويب واالحتاد الياابن بني االقتصادية الشراكة واتفاق

 والغاابت الزراعة وزارة الزراعي، اإلنتاج مكتب والعمليات،مدير شــــــــعبة التجارة ابحلبوب  �ئب 2016 – 2015
 األمساك ومصايد

شــــارك يف رائســــة االجتماع الرابع جمللس هيئة احتياطي أرز الطوارئ التابع لرابطة أمم جنوب  -
 اتيلند ابنكوك، يف انعقد الذي ،3شرق آسيا + 

 والغاابت الزراعة وزارة الزراعي، اإلنتاج مكتب الزراعي، لإلنتاج اإلقليمية الشـــــــــــــــعبة مدير �ئب 2014 – 2013
  األمساك ومصايد

 السكري والشمندر السكر قصب إنتاج تشجيع عن املسؤول -

 األمانة ديوان الوطنية، السياسة وحدة مدير، �ئب 2012 – 2011

 األمانة ديوان الرئيس، ديوان أمني مكتب يف مساعد مدير، �ئب 2010 – 2009

 والغاابت الزراعة وزارة الدولية، الشــــــؤون إدارة الدولية، االقتصــــــادية الشــــــؤون شــــــعبة مدير �ئب 2008 – 2007
 األمساك ومصايد
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 منظمة لدى املناوب الدائم واملمثل إيطاليا، يف الياابن ســــــــــــفارة اثن، ســــــــــــكرتري /أول ســــــــــــكرتري 2007 – 2004
 العاملي األغذية وبر�مج والزراعة األغذية

 

 


