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A 

 المجلس
 المائة بعد والخمسون السابعة الدورة

 2017 تموز/يوليو 10 روما،

 فيها عضاءاألو البرنامج  لجنة رئيس نتخابا
 
ا (عضــــــــوان عضــــــــوً  12من الالئحة العامة للمنظمة، من رئيس و 26، مبوجب املادة (اللجنة) تتألف جلنة الربنامج -1

 شــــــــــــرق األدىنمريكا الالتينية والبحر الكارييب والوأ وأوروبا يم من األقاليم التالية: أفريقيا وآســــــــــــيا واحمليط اهلادئمن كل إقل
 اب االنتخوعضـــــــــو واحد من أمريكا الشـــــــــمالية ومن جنوب غرب احمليط اهلادئ). وينبغي لكل دولة عضـــــــــو تســـــــــعى إىل

ن مؤهالت هذا نه يف حال انتخاهبا وتفاصــــــيل عاملمثل الذي ســــــتعيّ  اســــــمغ األمني العام للمؤمتر واجمللس بيف اللجنة أن تبلّ 
 من الالئحة العامة للمنظمة). 2-26املمثل وخرباته (املادة 

 
يم معّني لالنتخاب عن إقل نفسها يف املنظمة وتستلزم إجراءات انتخاب أعضاء اللجنة أن ترشح الدول األعضاء -2

ده املؤمتر ألغراض انتخابات اجمللس، وأن ينتخب اجمللس أوالً رئيســـــــــــــاً من بني املمثلني املرشـــــــــــــحني من الدول طبقاً ملا حيدّ 
 األعضاء. ويُنتخب الرئيس على أساس مؤهالته الشخصية وال ميثل إقليماً أو بلداً معيناً.

 
ــــــــــــــــــ (وترد قائمة بالرتشـــــيحات فضـــــالً عن  -3  ) منصـــــب الرئيس1املعلومات اخلاصـــــة مبؤهالت وخربات املرشـــــحني لـ

 .املرفق باء)عضوية اللجنة يف 2( ولـ املرفق ألفيف 
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 الربنامج: جلنة رئيس ملنصب التايل الرتشيح ورد وقد -4
 

 (هولندا) Hans Hoogeveenالسيد 

 
 وقد وردت الرتشيحات التالية النتخاب أعضاء جلنة الربنامج: -5
 

 )Marc Mankoussou(السيد  الكونغو أفريقيا
 )Kanga Kouamé(السيد  كوت ديفوار

 )Mafizur Rahman(السيد  بنغالديش آسيا واحمليط اهلادئ
 )Toru Hisazome(السيد  اليابان
 )Muhammad Rudy Khairudin Mohd Nor (السيد  ماليزيا

 )François Pythoud(السيد  سويسرا أوروبا
 )Terri Sarch ة(السيد املتحدةكة اململ

أمـريـكـــــــا الـالتـيـنـيـــــــة والـبـحـر 
 الكارييب

 )Maria Cristina Boldorini(السيدة  األرجنتني
 )Claudia Elizabeth Guevara de la Jara(السيدة  بريو

 )Shahin Ghorashizadeh(السيد  مجهورية إيران اإلسالمية الشرق األدىن
 ) Salamh Al ArganFiesal Rasheed(السيد  ناألرد

 )Jennifer Fellows(السيدة  كندا مشال أمريكا
 )Matthew Hooper(السيد  نيوزيلندا جنوب غرب احمليط اهلادئ

 
 منهـــا، 10من الالئحـــة العـــامـــة للمنظمـــة. ومبوجـــب الفقرة  12ختضــــــــــــــع هـــذه االنتخـــابـــات إىل أحكـــام املـــادة  -6

 حال التعيني بالتوافق العام الواضـــــــــــــح، من دون اللجوء إىل اقرتاع ســـــــــــــّري يفجيوز للرئيس أن يعرض على اجمللس البّت يف 
 مل يكن عدد املرشحني يفوق عدد املقاعد اليت يتعّني ملؤها.
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 ألف المرفق
 

 هولندا

  HANS HOOGEVEEN السيد  :سماال

 الوظائف/األنشطة احلالية:

 ألمم املتحدة، رومالألغذية والزراعة ادائم ململكة هولندا لدى منظمة سفري/ممثل  2016سبتمرب/أيلول  1

 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة:

ســـــــــــــفرياً/ممثالً دائماً ململكة هولندا لدى منظمة األغذية  Hoogeveenقبل أن يكون الدكتور  
والزراعة لألمم املتحدة، كان املدير العام إلدارة الزراعة والطبيعة يف وزارة الشـــــؤون االقتصـــــادية 

 ؤونشالذي توّىل إدارة  املوظفني املدنيني أرفع Hoogeveenيف هولندا. وبالتايل، كان الدكتور 
الزراعية، وســــالمة األغذية، واألمن الغذائي، والصــــحة البيطرية  األعمالومؤســــســــات ، الزراعة

والنباتية، والشؤون الدولية، مبا يف ذلك السياسة األوروبية الزراعية املشرتكة والسياسة املشرتكة 
اك، واألمن الغذائي الدويل، ومنظمة األغذية والزراعة وغريها من شـــــــؤون األمم مساال صـــــــايدمل

عمال أ وجداولير التجارة (منظمة التجارة العاملية)، والوصـــــــــــول إىل األســـــــــــواق املتحدة، وحتر 
 إدارة الطبيعة/التنوّع البيولوجي.

وظــائف دوليــة عــديــدة، مبــا يف ذلــك   Hoogeveenوخالل العقــدين األخريين، توّىل الــدكتور 
، 2007ام عيف لدورة الســــــــــــــابعة ملنتدى األمم املتحدة للغابات الذي اعتمد كرئيس مكتب ل

حتت قيادته، صــــكاً دولياً بشــــأن الغابات وصــــفه األمني العام لألمم املتحدة باإلجناز التارخيي 
نتدى، حاز إجنازاته يف املواعرتافًا ببعد مخســـــــــة عشـــــــــر عاماً من املفاوضـــــــــات الدولية املتعثرة. 

جائزة األمم املتحدة خالل احلدث اخلاص الرفيع املســـــــــــتوى مبناســـــــــــبة  Hoogeveenالدكتور 
ني املؤســــــــســــــــ اآلباءعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة الصــــــــك الدويل للغابات. وهو أحد ا
. غذائيمن الواأل لنمو األزرقل شــــــــــبكة العمل العامليةو  لتحالف العاملي للزراعة الذكية مناخياً ل

وشـــغل أيضـــاً، من بني مناصـــب أخرى، منصـــب رئيس مؤمتر األطراف التفاقية األمم املتحدة 
ر اجمللس االقتصـــــــادي واالجتماعي لألمم املتحدة. وكان رئيس لتنوّع البيولل وجي، وكان ميســـــــّ

 املفاوضني يف العديد من العمليات الدولية نيابًة عن االحتاد األورويب واحلكومة اهلولندية.

من الوظائف األخرى. كما شارك يف العديد من اجملالس،  عدًدا Hoogeveenويتوّىل الدكتور 
والبيئة واألســــــــــــواق، واجتاهات الغابات، وهي منظمة  جامعة يال للحوكمةيف ذلك مبادرة مبا 

 .لعاصمةاغري حكومية دولية بشأن السياسة االبتكارية للموارد الطبيعية يف واشنطن 

أســـــــتاذ ممارســـــــة يف ســـــــياســـــــة املوارد الطبيعية يف كلية فالتشـــــــر للقانون  Hoogeveenالدكتور 
هولندا  ضــر رئيســي يف جمال الســياســة األوروبية يف كليةوالديبلوماســية يف بوســطن. كما أنه حما

وثيق مع  ، بالتعاون الواجنينغان. وتلقى شــــهادة الدكتوراه من جامعة العامةة يكومشــــؤون احللل
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، وهو حائز يف هولندا شــــهادة يف القانون Hoogeveenكلية فالتشــــر. كذلك، حاز الدكتور 
 ، أكمل برناجماً لكبار املدراء يف كلية كنيديأيضــاً شــهادة ماجســتري يف اإلدارة العامة. كذلك

 يف جامعة هارفرد لإلدارة احلكومية.

 املســـــــــــتدامةالعلمية حول التنمية  الدراســـــــــــاتمن  هو صـــــــــــاحب عدد Hoogeveenالدكتور 
واملوارد الطبيعية، مبا يف ذلك العمل األســــاســــي بشــــأن الدروس املســــتمدة من احلوكمة العاملية 

 للغابات.
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 باء المرفق
 

  األرجنتين
  MARIA CRISTINA BOLDORINI السيدة :سماال

 الوظائف/األنشطة احلالية:

لدويل والصــــــــــــــندوق ا نتني لدى منظمة األغذية والزراعةجلمهورية األرج ةمعّين ةدائم ةممثل 2017يونيو/حزيران 
 للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي

 السابقة:الوظائف/األنشطة الرئيسية 

 -أبـــــــــــــريـــــــــــــل/نـــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــان
ديســــــــــــــــمـــرب/كـــــــانـــون األول 

2016 

 العالقات االقتصادية الدولية ةأمين

 للمفاوضات االقتصادية الثنائية ةوطني ةمدير  2014-2016

 مع آسيا وأوقيانيا املفاوضات االقتصادية الثنائية ةمدير  2012-2013
 أمريكا اجلنوبية يف ةاملشرتكة اجلنوبيالسوق األرجنتينية املؤقتة يف قمة  الرئاسة ةأمين 2012

، أمريكا الالتينيةامل تك ورابطة يف أمريكا اجلنوبية ةلسوق املشرتكة اجلنوبيل ةالدائم ةاملمثل 2009-2011
 أوروغوايو مونتيفيديو، و 
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  بنغالديش
  MAFIZUR RAHMAN السيد :سماال

 الوظائف/األنشطة احلالية:

 حىت 2012أغســــــطس/آب 
 اآلن

كمستشار اقتصادي لسفارة بنغالديش لتغطية الشؤون املتعددة   Rahmanيعمل الدكتور 
تب عضــــــــــــــو يف مك هوحالياً، و . اليت توجد مقارها يف روما للمنظمات الثالثاألطراف 

 جلنة األمن الغذائي العاملي ويرأس برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة.
يف الصندوق الدويل للتنمية  امناوبً  ا، وعضوً 2013عام  يف يف جلنة الربنامج اعضوً  وقد كان

عالوًة على ذلك، هو حالياً عضــو يف اللجنة املشــرتكة بني منظمة و الزراعية يف العام ذاته. 
األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي للمعاشــــــــــــات التقاعدية للموظفني، وعضــــــــــــو يف 

  اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي.

 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة:

يوليو/متوز  -1988فرباير/شباط 
2012 

يف حكومــة بنغالديش.  عــامــاً  28كموظف عــام ألكثر من   Rahmanعمــل الــدكتور 
شــار لشــؤون توّىل منصــب مســتو كبرية يف البالد.   يةالتنفيذي لوحدة إدار  وكان الرئيس

 ت.ملدة ثالث سنوا ،السعوديةاحلّج يف بنغالديش يف جّدة، اململكة العربية 
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  كندا
  JENNIFER FELLOWS السيدة :سماال

 الوظائف/األنشطة احلالية:

 الشؤون العاملية يف كندا، مدير شعبة تدابري الصحة والصحة النباتية نائب حالياً  -2014

 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة:

 كندا، موسكو، االحتاد الروسيسفارة  (للزراعة)،  ةمستشار  2011-2014

 كندا، أوتاوا  ،دير، مديرية االتفاقات واملفاوضات التجارية، وزارة الزراعة واألغذية الزراعيةاملنائب   2009-2011

املســــــــؤولني عن الســــــــياســــــــة التجارية، مديرية االتفاقات واملفاوضــــــــات التجارية، وزارة الزراعة  ةكبري   2008-2009
 واألغذية الزراعية كندا، أوتاوا.

 املسؤولني عن السياسة، فرع صناعات السيارات والنقل، وزارة الصناعة، كندا، أوتاوا. ةكبري   2007-2008

 تجارةوزارة الشـــؤون اخلارجية وال، شـــعبة الوصـــول إىل األســـواقتجارية، ال اتالســـياســـموظفي  ةكبري   2005-2007
 الدولية، كندا، أوتاوا.

 الطبيعية، كندا، أوتاوا. شعبة الطاقة الدولية واملوارد، السياسات ةحمّلل  2004-2005

 السياسات، االحتاد الكندي للزراعة، أوتاوا. ةحملل  2001-2004

 .، ميسيساوغايف كندا األلبان واألجبان منتجو، خبرية اقتصادية  2000-2001

 يف امليدان االقتصادي، باريس، فرنسا. والتنمية ، منظمة التعاون ةمستشار   1999-2000
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  الكونغو
  MARC MANKOUSSOU السيد :سماال

 الوظائف/األنشطة احلالية:

والزراعة والصـــــــندوق الدويل مســـــــتشـــــــار، ممثل مناوب دائم جلمهورية الكونغو لدى منظمة األغذية  
 للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي، سفارة مجهورية الكونغو، روما

 عامل يف الزراعة اإليكولوجية

 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة:

 عامل يف الزراعة اإليكولوجية 

 عضو يف جلنة الربنامج
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  كوت ديفوار
  KANGA KOUAMÉ السيد :سماال

 الوظائف/األنشطة احلالية:

راعية والصــــــــندوق الدويل للتنمية الز  فوار لدى منظمة األغذية والزراعةنائب املمثل الدائم لكوت دي حىت اآلن 2012
 وبرنامج األغذية العاملي، روما

 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة:

حـــــــــــــــــىت  1984
2012 

 اكمساال مصايدوالثروة احليوانية و  طري، موظف مدين يف وزارة الزراعةطبيب بي

 )2011-2010ربية الثروة احليوانية (تشؤون مدير  -
 )2010-2000البيطرية ( اخلدماتمدير  -
 )Ranch de la Marahoue )1990-1999مدير  -
  )1990-1984( همدير خمترب الصحة احليوانية، بواكي -
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 جمهورية إيران اإلسالمية

 SHAHIN GHORASHIZADEH السيد :سماال

 الوظائف/األنشطة احلالية:

 )2017قائم باألعمال، ممثل دائم لدى منظمة األغذية والزراعة (منذ فرباير/شباط  2016-2017

 )2017 فرباير/شباط -2016ممثل دائم مناوب لدى منظمة األغذية والزراعة (مارس/آذار 

 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة:

 يهاد الزراعاجلوزارة رئيس إدارة التنظيم الدويل، شعبة العالقات الدولية،  2006-2016

د هااجلوزارة مدير إدارة مشــــــــــــروع منظمة األغذية والزراعة، مكتب املنظمات الدولية واخلاصــــــــــــة،  2001-2006
 يالزراع

 يهاد الزراعاجلوزارة خبري دويل، مكتب املنظمات الدولية واخلاصة،  1996-2001

 اك يف إيرانمساال مصايدرئيس إدارة االسترياد، منظمة  1993-1996

  اك يف إيرانمساال مصايدخبري جتاري، منظمة  1988-1993
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  اليابان
  TORU HISAZOME السيد :سماال

 الوظائف/األنشطة احلالية:

 سفارة اليابان يف إيطاليا 2017منذ عام 

 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة:

مدير مكتب االســـــــرتاتيجية الدولية، شـــــــعبة الســـــــياســـــــة الدولية، إدارة الشـــــــؤون الدولية، وزارة الزراعة   2015-2017
  اكمساال مصايدوالغابات و 

 اكمساال مصايدمساعد خاص لنائب وزير الشؤون الدولية، وزارة الزراعة والغابات و   2014-2015

 صايدمالدولية، إدارة الشؤون الدولية، وزارة الزراعة والغابات و نائب مدير شعبة الشؤون االقتصادية   2013-2014
 اكمساال

 الشراكة االقتصادية االسرتاتيجية للمحيط اهلادئاتفاق شارك يف املفاوضات حول 

نائب مدير شـــــعبة التجارة باحلبوب والتشـــــغيل، إدارة إنتاج احملاصـــــيل، مكتب اإلنتاج الزراعي، وزارة   2012-2013
 اكمساال مصايدوالغابات و الزراعة 

حتياطي أزر الطوارئ التابع لرابطة أمم جنوب شـــــرق ا هيئة شـــــارك يف رئاســـــة االجتماع األول جمللس
 ، الذي انعقد يف بانكوك، تايلند3آسيا + 

نائب مدير مكتب حتليل املعلومات، شـــعبة ختطيط الســـياســـات، أمانة الوزير، وزارة الزراعة والغابات   2011-2012
 اكمساال مصايدو 

 ليابانيف ا كبري الباحثني، رئيس مكتب بيجني، مركز البحوث الدولية للعلوم الزراعية  2008-2011

زارة و  مكتب سياسات األغذية العامة،نائب مدير مكتب الشؤون الدولية، إدارة األغذية األساسية،   2007-2008
 اكمساال مصايدالزراعة والغابات و 

 مكتب شانغهاي، املنظمة اليابانية للتجارة اخلارجيةمدير   2004-2007

 ، مكتب التعاون االقتصادي، وزارة الشؤون اخلارجيةشعبة املساعدة للقروضنائب مدير   2002-2004
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  األردن
 العرقان سالمة رشيد فيصل السيد :سماال

 الوظائف/األنشطة احلالية:

اليت توجــد األمم املتحــدة املتخــذة  منظمــاتيف اهلــامشيــة  للمملكــة األردنيــةنــائــب املمثــل الــدائم  حالياً  -2013
 زراعية)الصندوق الدويل للتنمية ال العامليبرنامج األغذية  مقارها يف روما (منظمة األغذية والزراعة

اجمللس  ،شـــــارك يف اجتماعات وأنشـــــطة يف الوكاالت املتخصـــــصـــــة لألمم املتحدة، مبا يف ذلك -
وجملس  راعيــةز وجملس احملــافظني للصــــــــــــــنــدوق الــدويل للتنميــة ال لربنــامج األغــذيــة العــامليلتنفيــذي ا

 ومؤمتر منظمة األغذية والزراعة.

 شارك يف اجتماعات هيئة الدستور الغذائي -

ألول يف املكتب حىت ديسمرب/كانون ا كعضواجتماعات جلنة األمن الغذائي العاملي   شارك يف -
 كوكعضو مناوب بعد ذل 2013

 شارك يف املفاوضات احلكومية الدولية حول وثائق خمتلفة هامة ملنظمة األغذية والزراعة -

 عضو يف مكتب جلنة مشكالت السلع بالنيابة عن اجملموعة اإلقليمية للشرق األدىن -

  )2017-2015عضو يف جلنة الربنامج ملنظمة األغذية والزراعة ( -

 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة:

 الزراعة يف األردن: وزارة  2003-2013

 مساعد األمني العام للرفق باحليوان -
  عضو يف اللجنة العليا ألمراض احلجر -
 مساعد األمني العام لشؤون احملافظات -
  مديرية املفرق، الزرقاء، املديرية الزراعية لعمان -
 رئيس شعبة اإلرشاد -
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  ماليزيا
  MUHAMMAD RUDY KHAIRUDIN MOHD NORالسيد  :سماال

 الوظائف/األنشطة احلالية:

منـــــــذ أغســــــــــــــطس/آب 
2017 
 حىت اليوم -2016

 ملحق زراعي، ممثل دائم مناوب يف منظمة األغذية والزراعة، سفارة ماليزيا، روما

 الدولية، وزارة الزراعة والصناعة الزراعية الشؤون شعبةوكيل 

بني  رةاحلتجارة ال اقاتفرئيس مشارك، اللجنة الفرعية املعنية بتدابري الصحة والصحة النباتية، 
  وأسرتاليا ونيوزيلندا  رابطة أمم جنوب شرق آسيا

 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة:

اعة والصـــــناعة الزر كبري املســـــاعدين الرئيســـــيني لألمني العام (التجارة)، الشـــــعبة الدولية، وزارة  2014-2016
 الزراعية

 رئيس املفاوضني يف ماليزيا للقسم اخلاص بالصحة والصحة النباتية يف اتفاقات التجارة احلرة

وأبريل/نيســــــان  2016جملس منظمة األغذية والزراعة (ديســــــمرب/كانون األول  رئيس الوفد إىل
2017( 

ملنظمة األغذية  هلادئاســــــيا واحمليط البلد املضــــــيف للدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي آل
 )2016والزراعة (أبريل/نيسان 

  ملحق زراعي، املكتب الزراعي ملاليزيا، أسرتاليا  2011-2013

 املساعد الرئيسي لألمني العام (منح الرتاخيص)، وزارة السياحة  2009-2010

 )، وزارة السياحةالدويلكبري مساعدي األمني العام (  2006-2007
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  نيوزيلندا
  MATTHEW HOOPER السيد :سماال

 الوظائف/األنشطة احلالية:

ارمــــايو/ حىت  2014 أيــــّ
 اآلن

األغذية  منظمة(الصـــــــــناعات األولية) ونائب املمثل الدائم لنيوزيلندا لدى  اً مســـــــــتشـــــــــار بصـــــــــفته 
مصـــــــــــــــاحل نيوزيلنــدا يف مــا خيص  Matt Hooper، ميثــل رومــا يف ســــــــــــــفــارة نيوزيلنــدا يف والزراعــة

، ويف منظمات دولية أخرى يف أوروبا. وهو يدعم منظمة األغذية والزراعةالصــــــناعات األّولية يف 
التحالف العاملي للبحوث حول غازات االحتباس احلراري أيضـــــــــــــاً دور نيوزيلندا بصـــــــــــــفتها أمانة 

 يفحاليا يعمل و ، 2014ل . كما أنه عضــــــــــــــو يف جلنة الربنامج منذ أكتوبر/تشــــــــــــــرين األو الزراعي
مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي، ورئيس مشــــــــــــــارك يف اجملموعة اإلقليمية جلنوب غرب احمليط 

 .اهلادئ

 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة:

مة حكو  معخبربة واســعة يف جمال وضــع الســياســات ســيما أنه عمل  Matt Hooperيتمتع الســيد  2003-2014
مشـــــاركة  2013و 2005. ووّجه بني عامي ســـــواءٍ  حدٍ  نيوزيلندا، يف الســـــياقني احمللي والدويل على

. وعمل اهلادئيط اك يف إقليم احملمساال صــايدالدولية املتصــلة مب نيوزيلندا يف القضــايا واملفاوضــات
ة تربية تنمي، مبا يف ذلك ذات الصـــــلة بالســـــياســـــاتقبل ذلك على جمموعة واســـــعة من القضـــــايا 

 .للسكان األصلينيوحقوق الصيد ة ياألحياء املائ
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  بيرو
  CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA DE LA JARA السيدة :سماال

 الوظائف/األنشطة احلالية:

بصــــــــــــــفتها املمثلة الدائمة املناوبة لبريو لدى منظمة األغذية والزراعة والصــــــــــــــندوق الدويل للتنمية  2016-2017
لقضــــــايا املتصــــــلة مســــــؤولة عن مجيع ا de la Jaraالزراعية وبرنامج األغذية العاملي، فإن الســــــيدة 

اك، مساال ايدصــيف روما. وتتصــل جماالت العمل الرئيســية مع هذه املنظمات مب بالوكاالت الثالث
والزراعة األســـــــرية، وتغّري املناخ، والتنوع البيولوجي، والغابات، واألمن الغذائي والتغذية. ونظراً إىل 

هي فاك، مساال مصــــــــــــــايدلدى مكتب جلنة  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ممثل جملموعةبريو  نّ أ
اك، من مساال صايدمللجنة حتضر شخصياً مجيع االجتماعات التحضريية للدورة الثالثة والثالثني 

يف  منصــــبويل ت إىل اهتمام بريو يفأخرياً، ونظراً و أخرى لألجهزة الرئاســــية.  ةعدّ بني اجتماعات 
 السابقة بصفة مراقب. االجتماعاتبريو حضر جلنة الربنامج، 

 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة:

األخرية من حياهتا كديبلوماســـية متعددة األطراف للعمل على قضـــايا  ســـنةعشـــرة  األربعكّرســـت  2003-2017
 أربعملدة ســـــت ســـــنوات من بني  de la Jaraمتنوعة مع املنظمات الدولية. فقد عملت الســـــيدة 

كممثلة دائمة مناوبة لبريو لدى املنظمات الدولية يف جنيف، ســويســرا، حيث طالت   ســنة عشــرة
ة يف مؤمتر ب التجارية يف منظمة التجارة العاملية والقضـايا اإلمنائيمسـؤولياهتا الرئيسـية خمتلف اجلوان

 لتجارة والتنمية.لاألمم املتحدة 

ملدة ثالث ســـــــنوات  ، ليما،يف وزارة الشـــــــؤون اخلارجية يف بريو de la Jaraوقد عملت الســـــــيدة 
 حيث كانت مسؤولة عن القضايا ذاهتا املذكورة أعاله، إضافًة إىل حقوق امللكية الفكرية.

وكّرســـــت ثالث ســـــنوات أخرى من حياهتا املهنية للعمل على الطاقات املتجددة، بصـــــفتها نائب 
 يف أبو ظيب. املتجددة لدولية للطاقةاملمثل الدائم لبريو لدى الوكالة ا

 دمصــــــــــــايو  بالقضــــــــــــايا املتصــــــــــــلة بالزراعة واألمن الغذائي والتغذية 2016لها منذ عام وخيتص عم
الصــــــــــــــندوق الدويل و  منظمة األغذية والزراعةوتغّري املناخ والتنوّع البيولوجي يف  اك والغاباتمساال

ئاســـــية، من ألجهزهتا الر  ةعدّ للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي، إذ شـــــاركت يف اجتماعات 
 بني اجتماعات أخرى.
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 سويسرا
  FRANÇOIS PYTHOUD السيد :سماال

 الوظائف/األنشطة احلالية:

 2015منذ عام 
 

 2016منذ عام 
 2015منذ عام 

 والصـــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية منظمة األغذية والزراعةممثل دائم لســـــــــويســـــــــرا لدى و  ســـــــــفري
 وبرنامج األغذية العاملي

 نظمة األغذية والزراعةمل رئيس جلنة الزراعة

وراثية لألغذية للموارد ال منظمة األغذية والزراعةقليمية األوروبية يف مكتب هيئة ممثل اجملموعة اإل
  والزراعة

 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة:

 ، املكتب االحتادي للزراعة يف سويسرااملستدامةالدولية ر شعبة الزراعة مدي 2007-2015

 نظمة األغذية والزراعةاالتصال السويسرية ملجهة 

 منظمة األغذية والزراعةالوفد السويسري ملؤمتر وجملس  يف عضو
 

 
  



17 CL 157/LIM/1 

 المملكة المتحدة

 TERRI SARCH السيدة  :سماال

 الوظائف/األنشطة احلالية:

حىت  2016يونيو/حزيران 
 اآلن

ألمم املعنية باألغذية والزراعة لســــــــــــــفرية واملمثلة الدائمة للمملكة املتحدة لدى الوكاالت 
  املتحدة يف روما

 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة:

 ة.إدارة الصناديق العاملية، إدارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدالرئيسة ونائب الرئيس احلايل،   2014-2016

وّجهت اإلدارة املسؤولة عن سياسات إدارة التنمية الدولية، واإلدارة املالية وعالقات املسامهني مع 
الصــــــــــناديق العاملية للصــــــــــحة والتعليم ومنظمة الصــــــــــحة العاملية؛ مثّلت اململكة املتحدة يف اجمللس 

وجلنة ؛ ويف جملس إدارة ةاالســتشــارية التابعة ملنظمة الصــحة العامليوامليزانية  وجلنة الربنامجالتنفيذي 
 .العاملية للتعليملشراكة احلوكمة والشؤون األخالقية واملخاطر واملوارد املالية التابعة ل

 يف اململكة املتحدةإدارة التنمية الدولية رئيسة مشاركة ونائب مدير، مديرية أفريقيا،  2013

خلاص بأفريقيا االتنمية الدولية املســـؤولة عن تنســـيق الربنامج  إدارةمبهمة مشـــرتكة لقيادة  اّمت تكليفه
 إدارة التنمية الدوليةيف 

ـــا،  ةقـــائـــد  2010-2014 ـــالفريق املعين بتكوين الثروة، اإلدارة اإلقليميـــة ألفريقي ـــدولي ـــة ال يف اململكـــة ة إدارة التنمي
 املتحدة

التنميـة والـدخـل و  أجـل زيـادة التجـارةكـة املتحـدة من وّجهـت مبـادرة التجـارة احلرة األفريقيـة للممل
 االقتصادية.

 اململكة يفإدارة التنمية الدولية مســــــــــــــتشــــــــــــــارة للزراعة واألمن الغذائي، اإلدارة اإلقليمية ألفريقيا،   2008-2010
 املتحدة

ألطراف لدعم ا واملتعّددي وغريها من شــــــــــــــركاء التنمية الثنائينيإدارة التنمية الدولية وّجهت عمل 
 يف شـــــــركاءلترأســـــــت فريق املهام لو زيادة اإلنتاجية الزراعية وحتســـــــني األمن الغذائي. لجهود أفريقيا 

ألســــعار الغذائية ، ووّجهت اســــتجابته ألزمة األفريقيا الشــــاملة الزراعية التنمية ربنامجالتابع لالتنمية 
 .2008عام يف 

، الفريق املعين باملوارد الطبيعية املتجددة والزراعة، شــــــــعبة ســــــــبل املعيشــــــــةيف شــــــــؤون  ةمســــــــتشــــــــار   2005-2008
 يف اململكة املتحدةإدارة التنمية الدولية السياسات والبحوث، 

يف حكومة اململكة املتحدة لتحديد الســــــــياســــــــات الرامية إىل حتســــــــني بيئة األعمال للنمو  تعمل
  .الزراعي يف البلدان النامية

 التنمية الدولية إلدارةالربنامج، برنامج خدمات الدعم االستشاري التابع  ةمنسٌّق  2003-2005
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يف  ســياســية توجيهاتإدارة التنمية الدولية املســتشــارين يف  إشــراف فين على االســتشــارات إلعطاء
 .العيش والتجارة كسب  جماالت الفقر يف األرياف، وسبل

، والية جيغاوا ،واحلكومة احمللية املموَّل من وكالة التنمية الدوليةبرنامج حكومة الوالية فريق،  ةقائد  2000-2003
 .نيجرييا

كومة ، من خالل التعاون الوثيق مع حالوالية واحلكومة احملليةتنفيذ برنامج وضــــــــــــــع وإدارة  توّلت
 .والية جيغاوا

 .، جامعة ميدلسكسالفيضاناتخطار أ، مركز حبوث ةباحث ةزميل  1999-2000

حبوثاً يف املؤســــــــــــســــــــــــات اليت حتّدد احلصــــــــــــول على املوارد الطبيعية، وكســــــــــــب العيش منها  تأجر 
 واالستجابة إىل تقّلباهتا

توراه شـــــهادة الدك إلجنازحبوث من جملس البحوث االقتصـــــادية واالجتماعية  منحةعلى  تحصـــــل  1996-1999
بب بتحليل س اطروحتهيف أ تإيست أنغليا. قام يف جامعة Frank Ellisحتت إشراف الربوفسور 

  العيش. سبك  حبرية تشاد السرتاتيجيات خمتلفة لسبل ئاستخدام األسر اليت تعيش على شواط

 ملوارد املائية، جامعة بورتسماوثاالقتصاد وإدارة اعلم ، مركز املشروع ةمسؤول  1993-1996

شــروع ملث حبو  وقد مشل ذلك التخطيط والتنســيق واإلشــراف يف ثالثة (من أصــل مخســة) مكونات
ســـــــــياســـــــــات  الجم اك احلرفية يف مشال نيجرييا (برنامج البحوث يفمساال صـــــــــايداإلدارة التقليدية مل

 ).R-5471املساعدة اإلمنائية الرمسية  املستفيد مناملوارد الطبيعية 

 يف أفريقيا الذرةاخلاصة بالبحوث البحوث، تأثري جمال  يف استشارية  1992-1993

نة طلبت الوكالة  األمريكية للتنمية الدولية إجراء برنامج البحوث هذا لتقييم آثار أنواع الذرة احملســــــــّ
على األمن الغذائي، والبيئة وختصــــــــــــــيص املوارد يف النظم الزراعية يف أفريقيا. توّلت املكّون اخلاص 

 بكينيا يف هذا الربنامج.

 اخلارجيةالبحوث، معهد التنمية  استشارية يف جمال  1991-1992
مشلت هذه املهمة إجراء تقييم على مســتوى القرية وعلى املســتوى الوطين ملشــروع اختبار االبتكار 

 الزراعي والتكنولوجيا يف غامبيا
 
 
 


