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 ، وهذه هي مبادرة(QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

 للبيئة.من منظمة األغذية والزراعة  للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة 

 www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة

 

 

A 

MN870/A 

 

 اجمللس
 

 الدورة احلادية واخلمسون بعد املائة

 5151يونيو/حزيران  51روما، 

 إنتخاب رئيس وأعضاء جلنة الربنامج

 

عضوا )عضوان منن كنل    16من الالئحة العامة للمنظمة، من رئيس و 62تتألف جلنة الربنامج، مبوجب املادة  -1

إقليم من األقاليم التالية:  أفريقيا، وآسنيا واينيا ادنادو، وأوروبنا، وأمريكنا الالتينينة والبحنر الكناريق، والشنر           

األدنى، وعضو واحد من أمريكا الشنمالية ومنن جننور غنرر اينيا ادنادو(. وينب ني لكنل دولنة عضنو تسنعى إىل            

ني العام للمؤمتر واجمللس باسم املمثل الذي ستعينه يف حال انتخابهنا وتااينيل عنن    االنتخار يف اللجنة، أن تبلغ األم

 من الالئحة العامة للمنظمة(. 6-62 مؤهالت هذا املمثل وخرباته )املادة

 

وتستلزم إجراءات انتخار أعضاء اللجنة أن ترشح الدول األعضاء ناسها لالنتخار عنن إقلنيم معنيطن طبقنا  ملنا       -6

ر ألغرا  انتخابات اجمللس، وأن ينتخنب اجمللنس أوال  رئيسنا  منن بنني املمنثلني املرشنحني منن الندول          حيدده املؤمت

 األعضاء يف املنظمة. وُينتخب الرئيس على أساس مؤهالته الشخصية وال ميثل إقليما  أو بلدا  معينا . 

 

( منصنب النرئيس يف   1) فضال  عن املعلومات اخلاية مبؤهالت وخربات املرشحني لنن  وترد قائمة بالرتشيحات -3

  املرفق باء.عضوية اللجنة يف  (6) ولنألف  املرفق
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 :الربنامج جلنة رئيس ملنصب التالي الرتشيح ورد وقد -4
 

 )فرنسا( Serge Tomasiالسيطد 

 

 الربنامج:ية النتخار أعضاء جلنة وقد وردت الرتشيحات التال -5
 

 (Marc Mankoussou)السيطد  الكون و

 (Mohamed Nassir Camara)السيطد  غينيا

 أفريقيا

 (Vimlendra Sharan)السيطد  ادند

 (Osamu Kubota)السيطد  اليابان

 آسيا واييا ادادو

 (Inge Nordang)السيطد  النرويج

 (Andrzej Halasiewicz)السيطد  بولندا

 أوروبا

 (Claudio Javier Rozencwaig)السيطد  األرجنتني

 (José Antonio Carranza)السيطد  إكوادور

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريق

 فيصل رشيد سالمة العرقان( )السيطد األردن

 )السيطد هيثم عبد املؤمن شجاع الدين( اليمن

 الشر  األدنى

 أمريكا الشمالية (Eric Robinson)السيطد  كندا

 جنور غرر اييا ادادو (Matthew Hooper)السيطد  نيوزيلندا

 

منهنا، ونوز    11من الالئحة العامنة للمنظمنة. ومبوجنب الاقنرة      16ختضع هذه االنتخابات إىل أحكام املادة  -2

للرئيس أن يعر  على اجمللس البتط يف التعيني بالتوافق العام الواضح، من دون اللجوء إىل اقرتاع سرطي يف حال مل يكن 

 عدد املرشحني ياو  عدد املقاعد اليت يتعيطن ملؤها.
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 املرفق ألف

 فرنسا
 

 SERGE TOMASIالسّيد  االسم:
 

ساري، املمثل الدائم لارنسا لدى الااو والصنندو  الندولي للتنمينة الزراعينة وبرننامج       الوظائف احلالية:

 (6114األغذية العاملي، روما )منذ مايو/أيار 

 

 الوظائف الرئيسية السابقة:

6116 – 6114 
 

نائننب منندير مديريننة التعنناون اى ننائي لنندى منظمننة التعنناون والتنميننة يف املينندان   

 االقتصادي، مع مسؤولية خاية عن: 

 احلوار مع البلدان غري األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصنادي    -

 دور كبنننننننننار خنننننننننرباء التنمينننننننننة يف  موعنننننننننة العشنننننننننرين     -

تعددة األطرا،، باالشرتا  منع الاناو، يف  موعنة    تنسيق مساهمات الوكاالت امل -

 العشننننننننرين حننننننننول التنميننننننننة الزراعيننننننننة واألمننننننننن ال ننننننننذائي   

ممثل منظمة التعناون والتنمينة يف امليندان االقتصنادي لندى فرقنة العمنل الرفيعنة          -

 املسنننننننتوى املعنينننننننة بننننننناألمن ال نننننننذائي والت نننننننذوي يف العنننننننامل     

 Putting Green growth at the heart ofتنرسس أعمنال التقرينر املعننون       -

development.  

 

 مدير االقتصاد والتنمية يف العامل، وزارة اخلارجية الارنسية  6111 – 6112

ترسس التحضنريات لقمنيت  موعنة الثمناني و موعنة العشنرين ينت رعاينة          -

وقد انطوى ذلك يديدا على إطال  مبادرات عندة    6111الرئاسة الارنسية يف عام 

 نظنام املعلومنات املتعلقننة    اعار واألمنن ال نذائي ال سنيما مشنروع    سن قلنب األ بشنأن ت 

رئنيس اجتماعنات املمنثلني     - باألسوا  الزراعية  و نظنام إدارة املخناطر الزراعينة    

 - الشخصيني لرسساء الدول األعضناء يف  موعنة الثمناني والنيبناد بشنأن أفريقينا       

 جملموعة العشرين. رئيس الاريق العامل املعين بالتنمية التابع

 

 مستشار مالي ألفريقيا، املديرية العامة للخزينة، وزارة املالية:  6112 – 6112

 مسنننننؤول عنننننن إدارة دعنننننم امليزانينننننة العننننناملي للبلننننندان األفريقينننننة    -

عضو يف  الس عدة مؤسسات مالية أفريقية وال سيما البننو  املركزينة للجماعنة     -

 ا، واالياد االقتصادي والنقدي ل رر أفريقيا.االقتصادية والنقدية لوسا أفريقي
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 نائب مدير، مديرية التعاون اى ائي والاين، وزارة اخلارجية  6112 – 6114

 نائب مدير قسم التنمية البشرية، وزارة اخلارجية  6114 – 6111

 مستشار مالي للبعثة الدائمة لارنسا لدى األمم املتحدة  6111 – 1221

 نائب مدير البعثة الارنسية للتعاون والعمل الثقايف يف السن ال   1221 – 1224

 

 املشاركة يف اجتماعات أو أنشطة األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة:
 
ممثل فرنسا لدى اجملالس التنايذية لربنامج األمم املتحدة اال نائي، وينندو  األمنم املتحندة للسنكان، ومنظمنة        -

 ممثننل فرنسننا لنندى  لننس الصننندو  العنناملي ملكافحننة اىينندز والسننل واملالريننا          - األمننم املتحنندة للطاولننة  

شار  يف عدة اجتماعات ملنظمة الصحة العاملية وبرننامج األمنم املتحندة املشنرت  املعنين بانريوس نقنة املناعنة          -

 البشرية/اىيدز ومكتب العمل الدولي
 

متعنددة )الوكالنة الارنسنية للتنمينة ومعهند أ نا        عضو يف  الس مؤسسنات فرنسنية عامنة     - وظائف متنوعة:

 التنمية(
 
عضننو يف  ننالس منظمننات غننري حكوميننة فرنسننية متخصصننة يف التنميننة الريايننة ) موعننة البحننو  وتبننادل   -

 مجعية أيدقاء أوروبا( –التكنولوجيات( أو يف الصحة العامة )مجعية أيدقاء يندو  أوروبا العاملي 
 

 املؤهالت/اجلوائز:
 
 باريس –دبلوم من املدرسة الوطنية لإلدارة،  -

 شهادة ماجستري يف القانون من جامعة غرونوبل -

 دبلوم من معهد الدراسات السياسية يف ليون، ختصة يف االقتصاد والشركات -

 ، السن الووسام األسد الوطين، فرنسا الوسام الوطين لالستحقا نال  -
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 املرفق باء

 األرجنتني
 

 CLAUDIO JAVIER ROZENCWAIGالسّيد  االسم:
 

 دائم جلمهورية األرجنتني لدى الااو وبرنامج األغذية العامليثل ممساري و الوظائف احلالية:

 والصندو  الدولي للتنمية الزراعية، روما 

 

 الوظائف الرئيسية السابقة:

6111 – 6114 
 

6111 – 6111 
 

6111 – 6111    
 

6112 – 6111 
 

1221 – 6112 
 

1222 – 1221 

 

 رئيس ديوان نائب املستشار، وزارة اخلارجية وشؤون العبادات، بوينس آيرس

رئننيس ديننوان وكيننل الننوزارة املعننين بالسياسننات اخلارجيننة، وزارة اخلارجيننة    

 والتجارة الدولية وشؤون العبادات، بوينس آيرس

التجارة الدولية مكتب نائب املستشار، أمانة الشؤون اخلارجية، وزارة اخلارجية و

 وشؤون العبادات، بوينس آيرس

وكيننل وزارة معننين بالسياسننات اخلارجيننة، وزارة اخلارجيننة والتجننارة الدوليننة  

 وشؤون العبادات، بوينس آيرس

رئيس دائرة السياسات والشؤون املتعددة األطرا،، سناارة مجهورينة األرجننتني،    

 روما

يف األمم املتحدة، واللجنة اخلامسنة  ممثل األرجنتني لدى جلنة الربنامج والتنسيق 

 لألمم املتحدة، نيويور 

 

  



2 CL 152/LIM/1 

 

 كندا
 

 ERIC ROBINSONالسّيد  االسم:
 

مستشار )الزراعة(، ممثل دائم مناور لكندا لندى وكناالت األمنم املتحندة املعنينة       الوظائف احلالية:

 ( 6116باألغذية والزراعة )منذ 

 (6113عضو يف جلنة برنامج الااو )منذ 

 

 الوظائف الرئيسية السابقة:

6111 – 6116 
 

6112 – 6111 
 

6113 – 6112 
 

6111 – 6113 
 

1221 – 6111 
 

1222 – 1221 

 

، وزارة الشنؤون اخلارجينة   1نائب مدير، شنعبة سياسنات التجنارة واملااوضنات     

 والتجارة الدولية، كندا، أوتاوا 

األوروبني، بروكسنل،   سكرتري أول )الشؤون التجارية( ، بعثة كندا لدى االيناد  

 بلجيكا

سننكرتري أول )الشننؤون التجاريننة( واملاننو  التجنناري، اديئننة الكنديننة العليننا،  

 نيوددي، ادند

مسنؤول السياسنات التجارينة، شننعبة احلنواجز واألنظمنة الانينة، وزارة الشننؤون        

 اخلارجية والتجارة الدولية، كندا، أوتاوا

دا لدى مجهورينة إينران اىسنالمية،    سكرتري ثالث/ثان ونائب القنصل، ساارة كن

 طهران

 معهد اخلدمات اخلارجية الكندي، أوتاوا

 

 

  



CL 152/LIM/1 2 

 

 الكونغو
 

 MARC MANKOUSSOUالسّيد  االسم:
 

مستشار، نائب املمثل الدائم جلمهورية الكون و لدى الااو وبرنامج األغذية العاملي  الوظائف احلالية:

 (6111والربنامج الدولي للتنمية الزراعية، روما )منذ 

 

 الوظائف الرئيسية السابقة:

 إىل اليوم – 6114

6111 – 6111 
 

6111 – 6112 
1225 – 6111 
 

 

 

 عضو مكتب اللجنة املعنية باألمن ال ذائي العاملي 

 ملحق لشؤون التنمية الرياية لدى مكتب وزير الزراعة والثروة احليوانية، برازافيل

 أخصائي يف التدريب اجملتمعي بشأن تقنيات الزراعة وإنتاج الدواجن

اني، بروفسور مسؤول عن الدورات التعليمية اليت تتناول اىنتناج النبناتي واحلينو   

 الثانوية الانية الزراعية أميلكار كربال، برازافيل
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 إكوادور
 

 JOSÉ ANTONIO CARRANZAالسّيد  االسم:
 

مستشار، املمثل الدائم املناور ىكوادور لدى املنظمات الدولينة املتخنذة منن رومنا      الوظائف احلالية:

 مقرا دا

 ( 6113الااو )منذ لدى عضو يف جلنة برنامج 
 (6115-6113مكتنب اللجنننة املعنيننة بناألمن ال ننذائي العنناملي )  عضنو مننناور،  

 

 الوظائف الرئيسية السابقة:

 إىل اليوم –6111

 

6111–6111 
6111–6111 
 

6113–6111 
6112–6111 
 

6113–6111 
 

 

 

مشاركة ناشطة يف دورات األجهزة الرئاسية واللجان الانية واالجتماعات األخنرى  

لوكاالت األمم املتحدة املتخذة من روما مقرا دا، مثل املااوضات ضمن جلنة األمن 

 ال ذائي العاملي وجلنة مصايد األمسا  

 سكرتري أول، ديوان وزير الشؤون اخلارجية

 بشؤون ادجرة، وزارة الشؤون اخلارجية رئيس مكتب وكيل الوزارة املعين 

 حاكم مناور ىكوادور، الصندو  املشرت  للسلع

 ممثل مناور ىكوادور، منظمة حظر األسلحة الكيميائية  

 سكرتري ثان، ساارة إكوادور يف هولندا
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 غينيا
 

 MOHAMED NASSIR CAMARAالّسيد  االسم:

 

مستشار، نائب املمثل الدائم جلمهورية غينيا لدى الااو والصندو  الدولي للتنمينة   الوظائف احلالية:

 (6114الزراعية وبرنامج األغذية العاملي، روما )منذ يناير/كانون الثاني 
 

 الوظائف الرئيسية السابقة:

6113 – 6114 
 

6111 – 6113 
 

 

 

6112 – 6111 
 

 
 

6115 – 6112 

 

 باملنظمات الدولية، وزارة الشؤون اخلارجيةمساعد املدير الوطين املعين 
 

 نائب مدير القسم اخلاص بأفريقيا وآسيا والشر  األوسا، وزارة الشؤون اخلارجية

مسؤول عن الدورات التعليمية حنول علنوم اىدارة وشنؤون القطناع العنام، جامعنة       

 مهامتا غاندي وجامعة إنرتناشونال كوليدج، كوناكري

 

القسم اخلاص بأفريقيا وآسيا والشر  األوسنا، وزارة   –رئيس دائرة غرر أفريقيا 

 الشؤون اخلارجية

 

 مدير الدراسات يف قسم الشؤون السياسية والثقافية، وزارة الشؤون اخلارجية
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 اهلند
 

 VIMLENDRA SHARANالسّيد   االسم:
 

وزير )الزراعة(، ساارة ادند وممثل مناور دائم لدى وكاالت األمم املتحدة املعنية  الوظائف احلالية:

 (6113باألغذية والزراعة، روما )منذ مايو/أيار 

شار  يف دورات لألجهزة الرئاسنية واجتماعنات أخنرى لوكناالت األمنم املتحندة       

 (6113املعنية باألغذية والزراعة، روما )منذ 
 

  السابقة:الوظائف الرئيسية 

سكرتري مشرت ، برنامج التجارة الدولية والتنمية الزراعية الوطنية، وزارة الزراعة  

 والتعاون، حكومة ادند

 مثطل ادند لدى منظمة التجارة العاملية واملااوضات الثنائية حول التجارة - 

وضع وأشر، على تنايذ خطا مالية لتحويل األمنوال إىل احلكومنات اىقليمينة     -

 من أجل التصدي للث رات يف تنمية الزراعة والبنية التحتية الزراعية

 خبري يف شؤون املوظاني للوزير االيادي للزراعة واألغذية، حكومة ادند 

املتعقلنة   سنائل املشار  يف يياغة كل السياسات والربامج ذات الصلة بالزراعة و - 

  باألغذية

بننني حكومننة ادننند مسننؤول عننن تنسننيق قضننايا السياسننات املتصننلة بالزراعننة  -

 واحلكومات اىقليمية.
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 اليابان
 

 OSAMU KUBOTAالسّيد  االسم:
 

مستشار وزير، ساارة اليابان يف إيطاليا ونائب املمثل الدائم لليابنان لندى وكناالت     الوظائف احلالية:

 األمم املتحدة املعنية باألغذية والزراعة، روما 

 (6114عضو يف جلنة املالية لدى الااو )منذ 
 

 الوظائف الرئيسية السابقة:

 إىل اليوم – 6114

 

شار  يف دورات األجهنزة الرئاسنية واجتماعنات أخنرى لوكناالت األمنم املتحندة        

 املتخذة من روما مقرا  دا

 مستشار، أمانة الديوان، حكومة اليابان 6114 – 6116

الرتوينج للصنادرات، مكتنب    مدير، مكتب سياسات التجنارة اخلارجينة، شنعبة     6116 – 6111

 شؤون الصناعات ال ذائية، وزارة الزراعة وال ابات والثروة السمكية

مسؤول أول عن املااوضات بشأن الثروة السمكية، شنعبة الشنؤون الدولينة، وكالنة      6111 – 6112

 الثروة السمكية، وزارة الزراعة وال ابات والثروة السمكية

وشؤون املستهلك،  األغذيةوالشؤون القانونية، مدير مكتب سالمة مدير السياسات  6112 – 6112

 وزارة الزراعة وال ابات والثروة السمكية

أخصائي يف  ال التحليل، شعبة سياسات التجارة والتكيطنف، مديرينة األغذينة      6112 – 6113

 والزراعة والثروة السمكية، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

نائب مدير، شعبة التعاون الدولي، قسم الشؤون الدولية، وزارة الزراعة وال ابنات    6113 – 6116

 والثروة السمكية
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 األردن
 

 السّيد فيصل رشيد سالمة العرقان االسم:
 

نائب املمثل الدائم للمملكة األردنية ادامشية لدى وكاالت األمنم املتحندة املتخنذة     الوظائف احلالية:

مننن رومننا مقننرا  دننا )الانناو وبرنننامج األغذيننة العنناملي والصننندو  النندولي للتنميننة 

 (6113الزراعية( )منذ أبريل/نيسان 

 الوظائف الرئيسية السابقة:

 إىل اليوم – 6113

 

 

 

6111 – 6113 
 

 

6112 – 6111 
 

6115 – 6112 
 
 

6113 – 6115 
 

 

شار  يف دورات األجهنزة الرئاسنية واجتماعنات أخنرى لوكناالت األمنم املتحندة        

 املتخذة من روما مقرا  دا

 عضو يف مكتب اللجنة املعنية باألمن ال ذائي العاملي ويف جلنة مشكالت السلع

 

 مساعد األمني العام للرفق باحليوان، وزارة الزراعة األردنية

 يف اللجنة العليا ألمرا  احلجر، وزارة الزراعة األردنيةعضو 
 

 مساعد األمني العام لشؤون ايافظات، وزارة الزراعة األردنية

 

 مديرية املار ، الزرقاء، املديرية الزراعية لعمان، وزارة الزراعة األردنية

 

 رئيس شعبة اىرشاد، وزارة الزراعة األردنية
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 نيوزيلندا
 

 MATTHEW HOOPERالسّيد  االسم:

 

 مستشار )الصناعات األولية( ونائب املمثل الدائم لنيوزيلندا لدى الااو، روما الوظائف احلالية:

 (6114عضو يف جلنة الربنامج لدى الااو )منذ نوفمرب/تشرين الثاني 
 

 الوظائف الرئيسية السابقة:

 إىل اليوم – 6113

 

6111 – 6113 
 
 

6113 – 6113 
 

 

 

6112 – 6116 
 
 

6112 
 

 

6113 – 6112 
 

 

 

 شار  يف اجتماعات اجلهاز الرئاسي واللجنة الانية للااو

 

 مستشار رئيسي، السياسات الدولية، وزارة الصناعات األولية

 

شار  يف وفود نيوزيلنندا أو ترأسنها لندى اجتماعنات األجهنزة اىقليمينة املعنينة        

مصنايد األمسنا  يف   بالثروة السمكية يف منطقة اييا ادادو، مبنا فيهنا: هيئنة    

 غرر ووسا اييا ادادو ووكالة مصايد أمسا  منتدى اييا ادادو

 

 مدير املشاركة اىقليمية، مصايد األمسا  الدولية، وزارة الثروة السمكية 

 

االستشننارات غننري الرمسيننة للنندول األطننرا، يف اتاننا  األمننم املتحنندة لألرينندة     

 السمكية، نيويور  

 

 املستشارين الدوليني، مصايد األمسا  الدولية، وزارة الثروة السمكية كبري 
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 النرويج
 

 INGE NORDANGالسّيد  االسم:

 

 ساري معني لدى وكاالت األمم املتحدة يف روما الوظائف احلالية:
كننبري املستشننارين يف القسننم املعننين بسياسننات األمننم املتحنندة، وزارة الشننؤون      

 (6113اخلارجية، أوسلو )منذ 
تنسيق املشاركة النرووية يف الوكناالت املتخنذة منن رومنا مقنرا دنا. عضنو يف         -

الوفد النرووي يف دورات عدة لألجهزة الرئاسية للاناو وبرننامج األغذينة العناملي     
 ي للتنمية الزراعيةوالصندو  الدول

 

 الوظائف الرئيسية السابقة:
6111 – 6116 
 
 
 

6115 – 6112 
 
 
 

6111 – 6115 
 
 

1222 – 6111 
 
 
 

1225 – 1222 
 
 
 
 

1212 – 1225 
 
 
 

1212 – 1211 

 
 وزير مستشار، ساارة النرويج، برازيليا

نائب رئيس بعثة مع مسؤولية خاية عن تأسنيس الندعم النرووني املتصنل      -  
 بال ابات لصاحل يندو  األمازون

 
مستشار لشؤون الالجنئني، إدارة الشنؤون اىنسنانية، وزارة الشنؤون اخلارجينة،      

 أوسلو
 قضايا الالجئني، وادجرة والتعاون مع املاوضية العليا لشؤون الالجئني -   
 

 ساارة النرويج، مدريدوزير مستشار، 
 نائب رئيس بعثة ومسؤول عن السياسات الثنائية -   
 

 نائب مدير، شعبة سياسات األمم املتحدة، وزارة الشؤون اخلارجية، أوسلو
تنسيق سياسات النرويج جتناه وكناالت األمنم املتحندة اى ائينة، مبنا فيهنا         -  

 الوكاالت املتخذة من روما مقرا  دا
 

 سياسات األمم املتحدة،  وزارة الشؤون اخلارجية، أوسلورئيس، إدارة 
مسؤول عن دعم النرويج لوكاالت األمنم املتحندة يف  نال األغذينة والزراعنة       -  

 والبيئة والسكان والصحة
 

موظننف مسننؤول عننن قطنناع، إدارة سياسننات األمننم املتحنندة،  وزارة الشننؤون      
 اخلارجية، أوسلو

خذة من رومنا مقنرا دنا وايناد املراكنز الدولينة       السياسات إزاء الوكاالت املت -  
 للبحو  الزراعية

 
 خبري معاون، إدارة أمريكا الالتينية، الصندو  الدولي للتنمية الزراعية
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 بولندا
 

 ANDRZEJ HALASIEWICZالسّيد  االسم:
 

 املمثل الدائم جلمهورية بولندا لدى الااو، روما الوظائف احلالية:
 

 السابقة: الوظائف الرئيسية

6111 – 6114 
 

6111 – 6111 
 
 

1212 – 6111 
 

 

6115 – 6112 
 

6111 – 6115 
 

6113 
6111 
 

1222 – 6111 
 

 
1221 
 

 

 

1223 – 1225 

 

 خبري، مستشارية رئيس بولندا

نائب مدير مسؤول عن يليالت السياسات ومسؤول عن التنايذ، مؤسسنة بنرامج   

 املساعدة للزراعة
 

 تورونجامعة نيكوالوس كوبرنيكوس، 

 (1222-1221نائب مدير، معهد  و  علم االجتماع )
 

 بولندا–التنمية املستدامة للجبال–منسق مشروع وطين للااو
 

 مدير برنامج، برنامج التنمية الرياية للبنك الدولي يف بولندا
 

 احلكم الذاتي والتنمية الزراعية يف كازاخستان

ينندو  الدراينة(:    -كة املتحندة  مدير مشروع، ملشروع إدارة التنمية الدولية )اململ

  التنمية الرياية 

 مدير قسم، وزارة الزراعة والتنمية الرياية يف بولندا

 املنسق الوطين لربنامج االنضمام اخلاص املعين بالزراعة والتنمية الرياية
 

منسننق برنننامج، مشننروع يننندو  الدرايننة:  ظننرو، معيشننة سننكان األريننا،      

 واحتياجاتهم 

 

شروع برنامج التعاون العابر ألوروبا للدراسات اجلامعينة، برننامج   املنسق الوطين مل

 4341تبادل الوظائف 
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 اليمن

 

 السّيد هيثم عبد املؤمن شجاع الدين االسم:
 

بأعمال ساارة اجلمهورية اليمنية واملمثل الدائم لدى وكناالت األمنم املتحندة     القائم الوظائف احلالية:

 ( 6113املتخذة من روما مقرا دا )منذ 
 

 الوظائف الرئيسية السابقة:

املشاركة يف دورات األجهزة الرئاسية ويف اجتماعات أخرى لوكاالت األمم املتحندة   إىل اليوم – 6116

 املتخذة من روما مقرا دا

رئيس، إدارة الشؤون االقتصنادية والتجارينة، سناارة اجلمهورينة اليمنينة، رومنا        6113 – 6116

 ونائب املمثل الدائم لليمن لدى الااو

 رئيس، دوائر أوروبا، وزارة اخلارجية، ينعاء 6116 – 6111

 رئيس، مكتب هولندا، دوائر أوروبا،  وزارة الشؤون اخلارجية، ينعاء 6111 – 6112

 مستشار، ساارة اليمن، الهاي، هولندا 6112 – 6113

 موظف مسؤول عن قطاع، مكتب الوزير، وزارة اخلارجية، ينعاء 6113 – 6111

 عضو يف األمانة، اللجنة الوطنية العليا حلقو  اىنسان، وزارة  اخلارجية، ينعاء 6111 – 1222

 

 


