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انتخاب األعضاء يف جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
وفقاً للمادة  43من الالئحة العامة للمنظمة ،تتألف جلنة الشؤون الدستورية والقانونية من رئيس وسبعة أعضاء
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(عضو واحد من كلّ من األقاليم التالية :أفريقيا ،آسيا واحمليط اهلادئ ،أوروباا ،أمريااا الالتينياة والبحار الاااري ،
الشرق األدنى ،مشال أفريقيا وجنوب غرب احمليط اهلادئ) .وتقوم كلّ دولة مان الادول األعضااء الراغباة ت انتااب اا
عضواً ت اللجنة بإبالغ أمني عام املؤمتر واجمللس باسم املمثل الذي ستعيّنه ت حاال انتااب اا وبتصالايل عان مؤ التاه
وخربته (املادة  2-43من الالئحة العامة للمنظمة).
وتقتضي إجراءات انتااب األعضاء ت اللجنة أن ترتشّح الدول األعضاء ت املنظمة لالنتااب لتمثيل إقليم معيّن
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على حنو ما حيدده املؤمتر ألغراض االنتاابات ت اجمللس ،وأن ينتاب اجمللاس أوالً رئياااً مان باني ثلاي الادول
األعضاء املرشحني .ويُنتاب الرئيس على أساس مؤ الته الصردية وال ياون ث ًال إلقليم أو لبلد معيّن.
وترد ت ما يلي الرتشيحات اليت وردت فيما ترد معلوماات عان ماؤ الت وخاربات املماثلني املعيّانني لياوناوا
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أعضاء حمتملني ت اللجنة ت املرفق ألف.

يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن
االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org
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وقد وردت الرتشيحات التالية ملنصب رئيس جلنة الشؤون الدستورية والقانونية:
الايدة ( Mónica Martínezإكوادور)
الايد ( Gregory Grothالواليات املتحدة األمرياية)
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ووردت الرتشيحات التالية النتااب األعضاء ت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية:

ليبرييا (الايد )Mohammed S. Sheriff

أفريقيا

بنغالديش (الايد )Mafizur Rahman

آسيا واحمليط اهلادئ

بلغاريا (الايد )Lubomir Ivanov

أوروبا

أوروغواي (الايد )Oscar Gabriel Piñeyro Bentos

أمرياا الالتينية والبحر الااري

العراق (الايد عبد الاتّار شياد الاوداني)

الشرق األدنى

كندا (الايدة )Debra Price
الواليات املتحدة األمرياية (الايد )Gregory Groth

أمرياا الشمالية

بابوا غينيا اجلديدة (الايد )Lawrence Kuna Kalinoe

جنوب غرب احمليط اهلادئ

وختضع ذه االنتاابات ألحاام املادة  12مان الالئحاة العاماة للمنظماة .فطبقااً للصقارة (11أ) من اا ،جياو
-6
للرئيس أن يعرض على اجمللس البتّ ت التعيني بالتوافق العام الواضح من دون اللجوء إىل اقرتاع سرّي ت حاال مل ياان
عدد املرشحني يصوق عدد املقاعد اليت يتعيّن ملؤ ا.
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املرفق ألف

بنغالديش
االسم:

السيد Mafizur Rahman

الوظيصة احلالية:

املاتشار االقتصادي ت سصارة بنغالديش ت روما واملمثل الدائم
املناوب لدى منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية
الزراعية وبرنامج األغذية العاملي

الوظائف الرئياية الاابقة:
فرباير/شباط  – 2112يوليو/متو

وكيل و ارة الثروة الاماية واحليوانية

2112

سبتمرب/أيلول  – 2112يناير/كانون الثاني

2112

ماتشار لشؤون احلجّ ،جدّة ،اململاة العربية الاعودية

يناير/كانون الثاني  – 2116أغاطس/آب

2112

مدير مركز التدريب ت جمال اإلدارة العامة ت بنغالديش

ما جمموعه  23سنة من اخلربة امل نية ت حاومة بنغالديش
املشاركة ت اجتماعات أو أنشطة األمم املتحدة ووكاالت ا املتاصصة
عضو ت جلنة الربنامج ت منظمة األغذية والزراعة
عضو ت اجمللس التنصيذي وجملس احملافظني ت الصندوق
الدولي للتنمية الزراعية
شارك ت دورات خمتلصة للجنة الغابات وجلنة األمن الغذائي
العاملي وجملس منظمة األغذية والزراعة
عضو ت جلنة الصياغة التابعة للجنة الغابات وت الدورتني
اخلاماة واألربعني بعد املائة والاادسة واألربعني بعد املائة
للمجلس
عضو ت اللجنة التوجي ية الدولية للانة الدولية للزراعة
األسرية ت

2113
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بلغاريا
االسم:

السيد LUBOMIR IVANOV

الوظيصة احلالية:

الاصري واملمثل الدائم جلم ورية بلغاريا لدى وكاالت األمم املتحدة ت روما

الوظائف الرئياية الاابقة:
2112-2112

مدير عام الشؤون العاملية ت و ارة اخلارجية

2112-2113

الاصري واملمثل الدائم لبلغاريا لدى الناتو ،بروكايل

2113-2112

نائب و ير اخلارجية ،و ارة اخلارجية

2112-2111

مدير األمن الدولي ،و ارة اخلارجية

املشاركة ت اجتماعات أو أنشطة األمم املتحدة ووكاالت ا املتاصصة:
2111

املؤمتر العام لليونااو

2111-2112

اجتماعات حتالف احلضارات
الدورات الانوية لربنامج األمم املتحدة للبيئة
دورات اجلمعية العامة لألمم املتحدة
مؤمترات القمة التصاقية األمم املتحدة اإلاارية بشأن تغري املنا – كوبن اغن ()2112؛
تياجنينغ ()2111؛ دوربن ()2111

2114

جلاات اللجنة األوىل ت األمم املتحدة
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كندا
االسم:

الايدة

الوظيصة احلالية:

املاتشارة ونائب املمثل الدائم لاندا لدى منظمات األغذية والزراعة التابعة لألمم
املتحدة ،سصارة كندا ،روما (منذ )2112

DEBRA PRICE

الوظائف الرئياية الاابقة:
2111– 2112

املاتشارة للشؤون الاياسية واالقتصادية والشؤون العامة ،سصارة كندا ت رومانيا
(مع اعتماد لدى مج ورية مولدوفا وبلغاريا)

2112– 2116

نائبة املدير ،شعبة األمم املتحدة وشؤون الاومنولث ،إدارة الشؤون اخلارجية
والتجارة الدولية ،أوتاوا

2116

ماتشارة لدى الشراكة العاملية ملاافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ،سصارة
كندا ،االحتاد الروسي

0222-0222

الاارترية األوىل/املاتشارة ورئياة الشعبة الاياسية ،البعثة الدائمة لاندا لدى
األمم املتحدة ،نيويورك

- 2113

املشاركة ت اجتماعات أو أنشطة األمم املتحدة ووكاالت ا املتاصصة:
0222-0222

ثلة كندا ت ماتب جلنة األمن الغذائي العاملي واجتماعات اجملموعة
االستشارية

0220-0222

دورات جملس منظمة األغذية والزراعة
دورات جلنة األمن الغذائي العاملي ت منظمة األغذية والزراعة
املؤمتر اإلقليمي الدولي ألمرياا الشمالية (أبريل/نياان )0220
جلنة الغابات
جلنة الربنامج (الدورة الثانية عشرة بعد املائة)
دورات اجمللس التنصيذي لربنامج األغذية العاملي
اجمللس التنصيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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إكوادور
االسم:

السيدة MÓNICA MARTÍNEZ

الوظائف احلالية:

و يرة ،البعثة الدائمة إلكوادور لدى األمم املتحدة ،جنيف
عضو ت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية ()2114-2111

الوظائف الرئياية الاابقة :دكتوراه ت االجت اد القانوني ومنالرة له
مديرة قام شؤون منظومة األمم املتحدة ،و ارة اخلارجية ،كيتو
املمثلة الدائمة املناوبة إلكوادور لدى منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية
ماتشارة ت سصارة إكوادور ت إيطاليا
الاارترية الثانية ت البعثة الدائمة إلكوادور لدى األمم املتحدة ،نيويورك
املشاركة ت اجتماعات أو أنشطة األمم املتحدة ووكاالت ا املتاصصة:
منذ 2111

نائبة رئيس ماتب املعا دة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

2111-2112

رئيس الدورة الرابعة للجنة املوارد الوراثية ت اإلنديز ،ليما
عضو ت اجتماعات جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
عضو ت جلنة االمتثال املنبثقة عن املعا دة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة

2111-2112

عضو ت اللجنة املاصصة لألاراف الثالثة املاتصيدة التابعة للمعا دة الدولية بشأن املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (كممثلة لبلدان أمرياا الالتينية والبحر الااري )

2112-2112

شاركت ت مجيع االجتماعات الرئياية ملنظمة األغذية والزراعة

2112

رئياة قام جمموعة أمرياا الالتينية والبحر الااري ت منظمة األغذية والزراعة
عضو ت جلان الصياغة ت :الدورة الثامنة عشرة للجنة الغابات؛ والدورتني الاادسة
والاتني والاابعة والاتني للجنة مشاالت الالع؛ والدورة العشرين للجنة الزراعة؛
والدورة الرابعة والثالثني للجنة األمن الغذائي العاملي

2115

مقررة ت املؤمتر األول لو راء بلدان عدم االحنيا للن وض بأوضاع املرأة ،برتاجايا ،ماليزيا
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نائبة رئيس اللجنة العامة ،الدورة االستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة لألمم
املتحدة عن التنمية االجتماعية ،جنيف
نائبة الرئيس واملقررة ت الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة لألمم املتحدة،
ت أعقاب املؤمتر العاملي الرابع للمرأة ،نيويورك

1222

نائبة رئيس اللجنة الثالثة املنبثقة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة (مالّصة شاصيًّا بتمثيل
أمرياا الالتينية والبحر الااري )

1222

املقررة ت اللجنة الثالثة املنبثقة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة (مالّصة شاصيًّا بتمثيل
أمرياا الالتينية والبحر الااري )

CL 147/LIM/3

8

العراق
االسم:

السيد عبد الستّار شياد السوداني

الوظائف احلالية:

املدير العام ،مديرية الشؤون القانونية ،و ارة الزراعة

الوظائف الرئياية الاابقة:
املاتشار القانوني لو ارة الزراعة
املشاركة ت اجتماعات أو أنشطة األمم املتحدة ووكاالت ا املتاصصة:
خربة ت أنشطة منظمة األغذية والزراعة من خالل املشاريع اليت تنصذ ا الصاو ت العراق
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ليبرييا
االسم:

السيد MOHAMMED S. SHERIFF

الوظائف احلالية:

الو ير املصوّض ،املمثل الدائم لليبرييا لدى منظمة األغذية والزراعة

الوظائف الرئياية الاابقة:
حمام باالستئناف
عضو ت نقابة احملامني الوانية ت ليبرييا
سصري متجوّل
و ير الصحة والرعاية االجتماعية بالوكالة
نائب و ير النقل
نائب و ير الصحة والرعاية االجتماعية
رئيس الربملان بالوكالة ت ليبرييا
عضو ت الربملان ت ليبرييا (اجلمعية التشريعية)
رئيس عدد من اللجان الدائمة ت الربملان
أستاذ مشارك ت جامعة ليبرييا وت اجلامعة األسقصية امليثودية األفريقية
عميد مشارك ت جامعة ليبرييا (كليّة الطبّ)
كبري املاؤولني الطبيني ،مركز جون ف .كندي الط  ،مونروفيا ،ليبرييا
املشاركة ت اجتماعات أو أنشطة األمم املتحدة ووكاالت ا املتاصصة:
شارك ت عدد من االجتماعات ت منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية
الزراعية وبرنامج األغذية العاملي منذ سنة 2111
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بابوا غينيا اجلديدة
االسم:

السيد LAWRENCE KUNA KALINOE

الوظائف احلالية:

أمني و ارة العدل واملدعي العام ت بابوا غينيا اجلديدة

الوظائف الرئياية الاابقة:
ماؤول عن اإلدارة العامة للو ارة وعن اإلشراف على توفري اخلدمات القانونيااااة لدولة
بابوا غينيا اجلديدة
ماتشار الو ير واملدعي العام ت مجيع الشؤون القانونية املتصلة بدولة بابوا غينيا اجلديدة
وأج زت ا
متابعة التزامات بابوا غينيا اجلديدة واإلشراف علي ا ت ما يتعلق مباائل القانون الدولي
املشاركة ت اجتماعات أو أنشطة األمم املتحدة ووكاالت ا املتاصصة:
عضو أسبق ت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية و ثل إقليم جنوب غرب احمليط اهلادئ
كمندوب لبابوا غينيا اجلديدة
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الواليات املتحدة األمريكية
االسم:

السيد GREGORY GROTH

الوظائف احلالية:

املمثل الدائم املناوب للواليات املتحدة األمرياية لدى وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقار ا
ت روما
عضو ت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية ()2114-2111
املمثل املناوب ألمرياا الشمالية ت ماتب جلنة األمن الغذائي العاملي

الوظائف الرئياية الاابقة:
الاارتري األول ،رئيس قام الشؤون االقتصادية والتجارية ،سصارة الواليات املتحدة ،بورت
برنس ،اييت
الاارتري الثاني ،رئيس قام الشؤون االقتصادية والتجارية ،سصارة الواليات املتحدة،
كنشاسا ،مج ورية الاونغو الدميقرااية
املناق اإلقليمي لشؤون الالجئني ت أفريقيا الغربية ،و ارة اخلارجية األمرياية ومقره ت
الاصارة األمرياية ت أبيدجان
املشاركة ت اجتماعات أو أنشطة األمم املتحدة ووكاالت ا املتاصصة:
2114-2111

دورات جملس منظمة األغذية والزراعة

2112-2111

دورات جلنة األمن الغذائي العاملي

2112

جلنة مصايد األمساك ت منظمة األغذية والزراعة
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أوروغواي
االسم:

السيد OSCAR GABRIEL PIÑEYRO BENTOS

الوظائف احلالية:

املاتشار واملمثل الدائم ألوروغواي لدى وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقار ا ت روما

الوظائف الرئياية الاابقة:
نائب مدير الاوق املشرتكة اجلنوبية ،و ارة اخلارجية ت أوروغواي
قنصل أوروغواي ت مدريد ،و ارة اخلارجية ت أوروغواي
املشاركة ت اجتماعات أو أنشطة األمم املتحدة ووكاالت ا املتاصصة:
املمثل املناوب لربنامج األغذية العاملي
املمثل املناوب للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

