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 المجلس

 الدورة السابعة والخمسون بعد المائة

 2017يوليو/تموز  10روما، 

 انتخاب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية واألعضاء فيها
         

                                                                                    من الالئحة العامة للمنظمة، تتألف جلنة الشؤؤؤ ول الدسؤؤؤتورية والقامومية من رئية وسؤؤؤبعة أع ؤؤؤا      43    ً        وفقاً للمادة   - 1
               أل                                                                                              )ع ؤؤؤؤؤؤو واحد من كلأل من األقاليل التاليةق أفريقيا، اسؤؤؤؤؤؤيا واويو ا،ادم، أوروبا، أمريكا الالتينية والبحر الكاري ، الشؤؤؤؤؤؤر  

   أل        اللجنة       ً  ع ؤؤؤؤؤواً ت                    ع ؤؤؤؤؤو ترغن ت أل تنتخن   أل      كلأل دولة    ى    عل                        جنوب غرب اويو ا،ادم(. و                  أمريكا الشؤؤؤؤؤمالية،       األدىن، 
                 صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل م هالته وخ ته    تفا   مع    ،             ت حال امتخاهبا              ترغن ت تعيينه                             لم متر واجمللة باسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل املمثل الذ   ل    عام   ال   من        تبلغ األ
                           من الالئحة العامة للمنظمة(.   2 -  43       )املادة

 
 أل نأل                                        األع ؤؤؤؤا  ت املنظمة لالمتخاب لتمثيل إقليل مع                                         أل        وتقت ؤؤؤؤي إجرا ات امتخاب أع ؤؤؤؤا  اللجنة أل تولؤؤؤؤأل  الدول   - 2

                                                               ً      ً                         على حنو ما حيدده امل متر ألغراض االمتخابات ت اجمللة، وأل ينتخن اجمللة أوالً رئيسؤؤؤؤؤؤؤؤاً من بن وثلي الدول األع ؤؤؤؤؤؤؤؤا  
  . ً اً    أل معيألن   ً اً       أو بلد   ً اً      إقليم   ثل           ُ                                        املرلحن. ويُنتخن الرئية على أساس م هالته الفردية وال مي

 
       ( منصؤؤؤؤؤؤؤؤن  1   أل     لكلأل من )   ل     وخ اهت       املرلؤؤؤؤؤؤؤؤحن                 علومات عن م هالت         حن أل امل   ت      واردة            الولؤؤؤؤؤؤؤؤيحات ال  ه     أدما     وترد   - 4

  .         املرفق با                ع وية اللجنة ت   و   (  2 )           املرفق ألف  ت     ترد        الرئية 
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                                                                     وقد وردت الوليحات التالية ملنصن رئية جلنة الش ول الدستورية والقاموميةق  - 3
 

        )لي يا(  Mohammed S.L. Sheriff      السيد 
          )زمبابو (  Godfrey Magwenzi      السيد 

 
                                         أع ا  ت جلنة الش ول الدستورية والقاموميةق ك       متخاب   ال                        ووردت الوليحات التالية ل  - 5
 

  (Lineo Irene Molise Mabusela       السيدة        ليسوتو        أفريقيا
  (Royhan Nevy Wahab       )السيد           إمدوميسيا                 اسيا واويو ا،ادم

  (Daniela Rotondaro        )السيدة            سال مارينو       أوروبا

  (Monica Robelo Raffone        )السيدة           ميكاراغوا                               أمريكا الالتينية والبحر الكاري 
                   )السيد علي البصول(      األردل           الشر  األدىن
  (Emily Katkar        )السيدة                         الواليات املتحدة األمريكية                أمريكا الشمالية

  (Luke Daunivalu       )السيد      فيجي                    جنوب غرب اويو ا،ادم

 
  ،          هذه املادة        )أ( من  11                               ً        من الالئحة العامة للمنظمة. فطبقاً للفقرة     12                               وخت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع هذه االمتخابات ألحكام املادة   - 6

       ت حؤؤالؤة                            أل من دول اللجو  إىل اقواع سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرأل                                     إمتؤؤام التعين بؤؤاملوافقؤؤة العؤؤامؤؤة الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرحيؤؤة                            جيوز للرئية أل يعرض على اجمللة 
     .                             املرلحن على عدد املناصن الشاغرة                            االمتخاب الذ  ال يزيد فيه عدد 
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 المرفق ألف
 

 ليبريا
 

 MOHAMMED S.L. SHERIFF السيد      االسلق
 

                       الوظائف/األمشطة احلاليةق
                                        سفري فو  العادة ومفوض لدى حمكمة سامت جيمة         حىت اليوم   -      2116       من عام 

                يرلندا الشمالية ا                     لدى الكرسي الرسو،ي،        أل سفري معنأل 
 

                  الرئيسية السابقةق               الوظائف/األمشطة 
                                 مل املتحؤؤؤؤؤدة الد توجؤؤؤؤؤد مقؤؤؤؤؤارهؤؤؤؤؤا ت رومؤؤؤؤؤا                يؤؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤدى وكؤؤؤؤؤاالت األ                  املمثؤؤؤؤؤل الؤؤؤؤؤدائل للي       2112        قبل عام 

                                                                        األغذية والزراعة والصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤندو  الدو،ي للتنمية الزراعية وبرماما األغذية العاملي(،        )منظمة
  (    2112 -    2111                 ، روما، إيطاليا )     لي يا      سفارة 

             لصؤؤؤؤؤؤؤندو  الدو،ي   وا          والزراعة                           ثلن الدائمن ت منظمة األغذية                          رئية اجملموعة األفريقية للمم
  (    2115            أبريل/ميسال    -      2113                                                          للتنمية الزراعية وبرماما األغذية العاملي )يناير/كامول الثاين 

  (    2112 -    2115                                      الش ول الدستورية والقامومية ت املنظمة )                  رئية مشارك للجنة
  (    2112 -    2114 )         ت املنظمة                                       ع و ت جلنة الش ول الدستورية والقامومية 

  (    2116 -    2115                                                    ع و ت اجمللة التنفيذ  للصندو  الدو،ي للتنمية الزراعية )
  (    2112 -    2116                                          ع و ت اجمللة التنفيذ  ل ماما األغذية العاملي )

  (    2112 -    2116                                              ع و ت جلنة مراجعة حسابات برماما األغذية العاملي )
  (    2112                                         مقرر اجمللة التنفيذ  ل ماما األغذية العاملي )

     وارس        ( وحمام                    )بكالوريوس ت القامول     حمام
         كلية غرب      ،                               وماجسؤؤؤؤؤؤؤتري العلوم ت الطن أو اجلراحة                            دكتور ت الطن )دكتور ت الطن، 

                                                        ( ودراسات عليا، ختصص ألعةق جامعة القلن املقدس الكاثوليكية       للجراحن        أفريقيا 
                                   مائن رئية كلية اجلراحن لغرب أفريقيا

      لي يا                            ع و ت مقابة اوامن الوطنية ت 
                للطن وطن األسنال    ية      اللي                ع و ت الرابطة 

                       سفري متجول، حكومة لي يا
         بالنيابة                              وزير الصحة والرعاية االجتماعية 

                                   مائن وزير الصحة والرعاية االجتماعية
                            وزير النقل والتأمن بالوكالة
                        مائن وزير النقل والتأمن



4 CL 157/LIM/3 Rev.1 

 

         بالنيابة   يا     لي                رئية ال ملال ت 
  (    ي يا ل                                      )اجلمعية التشريعية االمتقالية الوطنية ت          الليبري              ع و ت ال ملال 

              )برملال لي يا(   ا    لي ي                                                         رئية عدة جلال دائمة للجمعية التشريعية االمتقالية الوطنية ت 
                                     خبري استشار  ملنظمة الصحة لغرب أفريقيا

              قفية امليثودية   األس       لي يا                                أستاذ مساعد، جامعة لي يا وجامعة 
      للطن(  A.M. Dogliotti                              عميد مساعد، جامعة لي يا )كلية

                                             رئية األطبا ، مركز جول ف. كند  الط ، مومروفيا
                                               ع و جملة إدارة، معهد البحوث البيولوجية ت لي يا 

                                                              ع و جملة إدارة، جملة أمامة الصحة الكاثوليكية ت ليبرييا، مومروفيا
                                               طريق الرعايا املغوبن، برماما األمل املتحدة اإلمنائي                     برماما مقل املعرفة عن 

                    خبري استشار  ت األلعة
           ، مومروفيا ((New Port                   س، ثاموية ميو بورت     در   ُ مُ 

                                   العمل اإلمساين والتطوعي، غرب أفريقيا
           ، مومروفيا ((St. Patrick                          دبلوم، ثاموية سامت باتريك 

 

  



CL 157/LIM/3 Rev.1 5 

 

 زمبابوي
 

 GODFREY MAGWENZIالسيد       االسلق
 

                       الوظائف/األمشطة احلاليةق
                                                                 السفري واملمثل الدائل جلمهورية زمبابو  لدى وكاالت األمل املتحدة ت روما 

 

                                 الوظائف/األمشطة الرئيسية السابقةق
                                                      مائن األمن الدائل للش ول املتعددة األطراف، وزارة اخلارجية     2111 -    2112

    هذه      صؤؤؤؤؤؤفته       لؤؤؤؤؤؤارك ب   قد   و    ؛                 األفريقي ت زمبابو                                           جهة االتصؤؤؤؤؤؤال الوطنية للجماعة اإلمنائية للجنوب 
                                                          مفاوضات بشأل عدة بروتوكوالت للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي  ت

            نة ال ملامية                    بصؤؤؤؤفته هذه أمام اللج       قد مثل   و    ؛                                                 األمن الدائل بالنيابة لوزارة اخلارجية ت عدة مناسؤؤؤؤبات
       وزارة.                                                    املعنية باحلافظة املالية أربع مرات للدفاع عن ميزامية ال

                                               مائن األمن الدائل للسياسة العامة، وزارة اخلارجية     2116
                                                       وكيل أمن املوارد البشرية والش ول اإلدارية، وزارة اخلارجية     2115 -    2114
                                التعاول االقتصاد ، وزارة اخلارجية    جمال          مستشار ت      2111 -    1992
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 المرفق باء
 

 فيجي
 

 LUKE DAUNIVALUالسيد       االسلق
 
                       الوظائف/األمشطة احلاليةق

                                                ، البعثة الدائمة لفيجي لدى األمل املتحدة، ميويورك            املمثل الدائل     مائن         السفري و      2116                منذ أبريل/ميسال 
 

                                 الوظائف/األمشطة الرئيسية السابقةق
2113    - 2116     
2111    - 2114     
2115    - 2111     
2111    - 2113     
2111    - 2111     
1 992   - 211   1  
 

                 (، وزارة اخلارجية  ات    سياس  ال )           مائن األمن
                              فيجي لدى األمل املتحدة، ميويورك                                          مستشار/مائن املمثل الدائل، البعثة الدائمة ل

                            حمامي دولة، مكتن املدعي العام
              الشرطة ت فيجي     وات ق  ،                 موظف قاموين رئيسي

                      وزارة الوبية والتعليل  ،        قامومين  ال     وظفن   امل    كبري 
                               وزارة التجارة والتبادل التجار             موظف قاموين، 
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 إندونيسيا
 

 ROYHAN NEVY WAHAB السيد      االسلق
 

                       الوظائف/األمشطة احلاليةق
                                                                      السؤؤؤؤؤؤؤكرتري األول للشؤؤؤؤؤؤؤ ول املتعددة األطراف، سؤؤؤؤؤؤؤفارة مجهورية إمدوميسؤؤؤؤؤؤؤيا لدى مجهورية          حىت اليوم   -      2115       من عام 

                                                ومعتمد لدى مجهورية ق ص ومجهورية مالطة وسال مارينو         إيطاليا، 
                                             إمدوميسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيا لدى منظمة األغذية والزراعة والصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤندو                              املمثل الدائل املناوب جلمهورية 

       ، روما                                            الدو،ي للتنمية الزراعية وبرماما األغذية العاملي
                                                         وثل مجهورية إمدوميسيا لدى املعهد الدو،ي لتوحيد القامول اخلاص

      نظمة   امل                                    ت جلنة الش ول الدستورية والقامومية ت      ع و
 

                                 الوظائف/األمشطة الرئيسية السابقةق
    يد،                                           بشؤؤؤؤؤؤؤؤأل اخلطوه التوجيهية الطوعية خلطو توثيق املصؤؤؤؤؤؤؤؤ         التقنية                  مائن رئية املشؤؤؤؤؤؤؤؤاورة      2112 -    2116

                                   مصايد األمساك، منظمة األغذية والزراعة    جلنة
                                                           ع و جلنة أورا  التفويض ت الدورة التاسعة والثالثن مل متر املنظمة     2115

 –يناير/كامول الثاين 
 2115أبريل/ميسال 

                                                               الثاين للشؤؤؤؤؤؤ ول املتعددة األطراف، سؤؤؤؤؤؤفارة مجهورية إمدوميسؤؤؤؤؤؤيا لدى مجهورية         السؤؤؤؤؤؤكرتري 
                                                                      إيطاليا، ومعتمد لدى مجهورية ق ص ومجهورية مالطة وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال مارينو، ووكاالت األمل 

                                                               املتحدة الد توجد مقارها ت روما واملعهد الدو،ي لتوحيد القامول اخلاص
                                                 األطراف املعين بالشؤؤؤؤؤؤ ول االقتصؤؤؤؤؤؤادية واملالية واإلمنائية،                         رئية قسؤؤؤؤؤؤل املنظمات املتعددة      2113 -    2112

                                    مكتن الوزير، وزارة اخلارجية، جاكارتا
                                                    مائن رئية املوظفن / سكرتري مائن وزير اخلارجية، جاكارتا     2113 -    2111
                                                                       رئية املوظفن/سؤؤؤؤكرتري املدير العام لشؤؤؤؤ ول التعاول ت رابطة أمل جنوب لؤؤؤؤر  اسؤؤؤؤيا،      2111

             جية، جاكارتا           وزارة اخلار 
                                                                           السؤؤؤؤؤؤكرتري الثالن لشؤؤؤؤؤؤ ول اإلعالم والدبلوماسؤؤؤؤؤؤية االجتماعية والثقافية والعامة، سؤؤؤؤؤؤفارة      2111 -    2112

                                                           مجهوريؤؤؤؤؤة إمؤؤؤؤؤدوميسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤدى بلجيكؤؤؤؤؤا، ومعتمؤؤؤؤؤد لؤؤؤؤؤدى دوقيؤؤؤؤؤة لكسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم   الك ى 
               األورويب، بروكسل       واالحتاد

       ارجية،                      ول املوظفن، وزارة اخل                                              مس ول عن ل ول املوظفن والش ول القامومية، مكتن ل     2112 -    2115
        جاكارتا

              ، السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيدة األوىل Kristiani Herawati Yudhyono                        موجل فور  لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعادة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيدة      2112 -    2113
                  جلمهورية إمدوميسيا

                                                                      مسؤؤؤؤؤؤؤؤ ول لؤؤؤؤؤؤؤؤ ول املراسؤؤؤؤؤؤؤؤل للزيارات اخلارجية لرئية ومائن رئية مجهورية إمدوميسؤؤؤؤؤؤؤؤيا،      2116 -    2115
                                     إىل إمدوميسيا، وزارة اخلارجية، جاكارتا        احلكومات   و                      وزيارات رؤسا  الدول
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                                                                         ملحق لشؤؤؤ ول ال وتوكول والشؤؤؤ ول القنصؤؤؤلية، سؤؤؤفارة مجهورية إمدوميسؤؤؤيا لدى مجهورية      2115 -    2113
                   الصن الشعبية، بيجن

                                                                               كبري املسؤؤؤتشؤؤؤارين املسؤؤؤاعدين/القامومين )الق ؤؤؤايا املدمية، واجلنائية، وامل سؤؤؤسؤؤؤية، واإلدارية      2113 -    2111
        جاكارتا           القامومية،                Ihza and Ihza      م سسة           احلكومية(

          إمدوميسؤؤية         كهربا          )لؤؤركة  PT. PLN Persero     لؤؤركة   ت                             )املنازعات املدمية والتجارية(      حمام     2111
                       ت ملك الدولة(، جاكارتا

  PT. Hanil Bakrie       م سؤؤسؤؤة  ت                                                        حمام )الق ؤؤايا املدمية والتجارية واملتصؤؤلة باملوارد البشؤؤرية(      2112 -    2111
               املالية، جاكرتا
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 ألردنا
 

 

 السيد علي البصول      االسلق
 

                       الوظائف/األمشطة احلاليةق
 2113 تشرين الثاين/موفم 
 اليوم حىت

    مشيؤؤة                           املنؤؤاوب للمملكؤؤة األردميؤؤة ا،ؤؤا                                         وزير مفوض/مؤؤائؤؤن رئية البعثؤؤة، املمثؤؤل الؤؤدائل 
                                                   لدى وكاالت األمل املتحدة الد توجد مقارها ت روما، روما

 

                                 الوظائف/األمشطة الرئيسية السابقةق
 - 2111يوليو/متوز 
 2113 تشرين األول/أكتوبر

                                                                     سؤؤؤؤكرتري أول/ رئية قسؤؤؤؤل الشؤؤؤؤ ول اإلمسؤؤؤؤامية، إدارة العالقات واملنظمات الدولية، 
                                   اخلارجية ول ول املغوبن ت األردل، عمال      وزارة 
      األمل   ع م        سؤؤياسؤؤي،      صؤؤعيد     على          السؤؤورية،        باألزمة        املتصؤؤلة        اإلغاثة       أعمال       تنسؤؤيق  -

                   ولركائها ت التنفيذ       األخرى          اإلمسامية         الدولية          واملنظمات        املتحدة
     ذلك   ت    مبا          السؤؤؤؤؤورية،       لألزمة          اإلمسؤؤؤؤؤامية        للمحنة      األمن     جملة         اسؤؤؤؤؤتجابة       تنسؤؤؤؤؤيق  -

     ائمة                        ، مع البعثة األردمية الد          واستعراضها       الصلة     ذات      األمن     جملة        قرارات       صياغة
  .               لدى األمل املتحدة

                                                             التنسؤؤؤؤؤؤؤيق على املسؤؤؤؤؤؤؤتوى السؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤي مع وكالة األمل املتحدة إلغاثة وتشؤؤؤؤؤؤؤغيل   -
                                                  الالجئن الفلسطينين ت الشر  األدىن )األومروا( ت األردل.

    ية،                    اململكة األردمية ا،امش                                            سؤؤؤؤؤؤكرتري أول /رئية قسؤؤؤؤؤؤل التعاول االقتصؤؤؤؤؤؤاد ، سؤؤؤؤؤؤفارة  
               مدريد، إسباميا

                                                             إدارة الش ول القامومية، املكتن اخلاص لوزير اخلارجية األردين، عمال 
           كة األردمية                 األردل، بعثة اململ   -                                        سكرتري مشارك جمللة الشراكة بن االحتاد األورويب  

                                         ا،امشية لدى االحتاد األورويب / بروكسل، بلجيكا
 
       األردين         السؤؤؤياسؤؤؤي       احلوار    عن       مسؤؤؤ ول      موظف   -        األطلسؤؤؤي     مشال     حلف       منظمة  -

      ماما    وبر         املتوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤو       األبيض       البحر      حوار      سؤؤؤؤؤؤؤؤؤيا    ت        األطلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤي     مشال     حلف    مع
                                    اول الفرد  مع منظمة حلف مشال األطلسي.    التع

                                                    ملحق دبلوماسي، املكتن اخلاص لوزير اخلارجية األردين، عمال 
      إدارة                      اخلارجية بالتنسؤؤؤؤيق مع                                               مسؤؤؤؤ ول عن املسؤؤؤؤائل القامومية ذات الصؤؤؤؤلة بعمل وزير

                 الش ول القامومية
                                                                  حمام، م سسة االستشارة القامومية للمحامن واملستشارين القامومين، عمال  
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 ليسوتو
 

 LINEO IRENE MOLISE MABUSELAالسيدة       االسلق
 

                       الوظائف/األمشطة احلاليةق
                                                  ململكة ليسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوتو لدى وكاالت األمل املتحدة املوجودة ت روما    ة                     السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفرية واملمثلة الدائم     2116           ف اير/لباه 

              املعتمدة لديها                                     الدبلوماسية ت إيطاليا والبلدال األخرى         األمشطة      وارسة 
                                                                       املشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاركؤؤة ت متلف االجتمؤؤاعؤؤات ت منظمؤؤة األغؤؤذيؤؤة والزراعؤؤة وبرمؤؤاما األغؤؤذيؤؤة العؤؤاملي 

                                 والصندو  الدو،ي للتنمية الزراعية 
 

                                 الوظائف/األمشطة الرئيسية السابقةق
                                            حمامية لدى اوكمة العليا وحمكمة الطعن ت ليسوتو     2116 -    2112

              ئية الوزرا   ر          التابعة ل       وزارات      صة لل  خت           ال ملامية امل       اللجنة         ق ع و ت     2116                  يناير/كامول الثاين 
                                            املعنية بالقوامن والسؤؤؤؤالمة العامة ومائبة رئية               اللجنة املختصؤؤؤؤة        ق رئيسؤؤؤؤة     2115           ف اير/لؤؤؤؤباه 

                                          جلنة الش ول األخالقية واملزايا ومدومة السلوك 
      معنية                    ع ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو ت برملال ليسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوتو   ق     2113                 ديسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم /كامول األول    -      2112             يوميو/حزيرال 

                   ختلف اللجال املختصة مب
  و       ليسوت                                             وزير ت وزارة الش ول الداخلية والسالمة العامة ت   ة    مائب  ق     2112          مارس/اذار 
                     ق ع و ت برملال ليسوتو    2112           ف اير/لباه 

                           غري حكوميؤؤة( كمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ولؤؤة برملؤؤاميؤؤة    ة مؤؤ      )منظ ري                  ق مركز موارد التغي    2112                  ينؤؤاير/كؤؤامول الثؤؤاين 
                                )ق ايا الدميقراطية وحقو  اإلمسال(

                                                                 ق باحثة قامومية مع اوكمة اجلنائية الدولية لروامدا، أرولا، تنزاميا    2115 -    2113
                                             مية ت وزارة اخلارجية والعالقات الدولية لليسوتو            مس ولة قامو   ق     2112
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 نيكاراغوا
 

 MONICA ROBELO RAFFONE السيدة      االسلق
 

                       الوظائف/األمشطة احلاليةق
                                                                           السفرية واملمثلة الدائمة لبعثة مجهورية ميكاراغوا لدى وكاالت األمل املتحدة ت روما         حىت اليوم   -      2112       من عام 

                                           ت جملة حمافظي الصندو  الدو،ي للتنمية الزراعية                       وثلة مجهورية ميكاراغوا
  (    2115                                                 سفرية مجهورية ميكاراغوا لدى حكومة إيطاليا )منذ عام 

    (    2115                         أمريكا الالتينية )منذ عام    -                                       وثلة مجهورية ميكاراغوا لدى معهد إيطاليا 
 

                                 الوظائف/األمشطة الرئيسية السابقةق
 -يوميو/حزيرال 

 2115ديسم /كامول األول 
                                                 رئيسة م قتة جملموعة أمريكا الالتينية والبحر الكاري 

                                                      مائبة رئية الدورة الثامية واخلمسن بعد املائة جمللة املنظمة 2115يوميو/حزيرال 
 ()املعهد املركز  للفهرسة والتوثيق اوزارة الواث واألمشطة الثقافية ت إيطالي     2112 -    2114

                                                                   رية اسؤؤؤؤؤؤتشؤؤؤؤؤؤارية لدى وحدة الدعل اإلقليمي بشؤؤؤؤؤؤأل برماما الشؤؤؤؤؤؤراكة األورومتوسؤؤؤؤؤؤطي  ب خ
“Euromed Heritage II”-    مكتن التعاول األورويب للمعومة                             

         ، بروكسؤؤؤؤؤؤل Agriconsulting Europe, Gruppo Soges, A.R.S  Progetti      م سؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤة      2115 -    2112
                                                                             خبرية اسؤؤتشؤؤارية أوىل معنية باالتفاقات اإلطارية للمشؤؤاريع اإلمنائية املمولة من املفوضؤؤية 

                                       األوروبية، مكتن التعاول األورويب للمعومة 
                 غري احلكومية، روما  Cooperazione Italiana Nord Sud      منظمة      2112 -    2111

    مية                       اإلمسامية ت البلدال النا                                                مس ولة عن تقييل ورصد عملية إعداد مشاريع املساعدة 
                         املفوضية األوروبية، بروكسل     2111 -    1999

     نفيذ                 مسؤؤؤؤائل التدرين وت   -                                                 مسؤؤؤؤ ولة عن قسؤؤؤؤل املوارد البشؤؤؤؤرية واملنظمات غري احلكومية 
                                                                   ورصؤؤؤؤؤؤؤد املشؤؤؤؤؤؤؤاريع لدعل املنظمات غري احلكومية ت جما،ي الدميقراطية وحقو  اإلمسؤؤؤؤؤؤؤال 

                 أمريكا الالتينية   ت
 ، بروكسل Corporate Legal Adviser, Hunton & Williams law firm م سسة     1999 -    1991
                                                                      حمامية متخصؤؤؤؤصؤؤؤؤة ت قامول الشؤؤؤؤركات، اإلدارة القامومية للمصؤؤؤؤرف األورويب لالسؤؤؤؤتثمار      1992 -    1993

                                  أمريكا الوسطى، ماماغوا، ميكاراغوا  ت
           عثة مجهورية                   الدائمة املناوبة، ب                                                   مسؤؤؤتشؤؤؤارة ت سؤؤؤفارة مجهورية ميكاراغوا ت إيطاليا، املمثلة      1992 -    1991

                                       ميكاراغوا لدى وكاالت األمل املتحدة ت روما
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 سان مارينو
 

 DANIELA ROTONDARO السيدة االسلق
 
 الوظائف/األمشطة احلاليةق

                       سال مارينو لدى إيطاليا         جلمهورية                         السفرية املفوضة فو  العادة  حىت اليوم - 2010
                                                    سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال مارينو لدى منظمة األغذية والزراعة وبرماما األغذية          جلمهورية                       السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفرية واملمثلة الدائمة  حىت اليوم - 2001

              العاملي ت روما
 

         التاليةق         الوظائف      لشغل  ُ              امُتخبت ت املنظمة 
  (    2012 -    2008                         للهيئة األوروبية للزراعة )          التنفيذ                مائن رئية اجمللة 
  (    2015 -    2009             م متر املنظمة )   -         التفويض                رئيسة جلنة أورا  

  (    2011                               رئيسة جلنة الطعول ت املنظمة )منذ 
  (    2017 -    2015                      الدستورية والقامومية )        الش ول          ع و ت جلنة 
    (    2017 -    2015 )        املنظمة          ع و ت جملة 
 الوظائف/األمشطة الرئيسية السابقةق

              أل                        مستشارة مجهوريألة سال مارينو لدى إيطاليا 2000-2010
                                                            ، وزارة الصحة العامة والرعاية االجتماعية ت مجهورية سال مارينو       الدولية                   رئيسة إدارة الش ول  1996-1999
                           لبحوث اجلرمية والعدالة، روما          األقاليمي                 معهد األمل املتحدة  1995-1996
               املخدرات، فيينا        ملكافحة                   برماما األمل املتحدة  1993-1995
         مارينو"                                     ، واملديرة التنفيذية لؤ "م مترات سال         االجتماعية          والرعاية                             رئيسة مكتن وزير الصحة العامة  1987-1993

               لطوارم الكوارث        األورويب                        السكرترية اإلدارية للمركز 
                                                                              املمثلؤة الؤدائمؤة جلمهوريؤة سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال مؤارينو لؤدى اجمللة األورويب )ت إطؤار االتفؤا  اجلزئي املفتو  

                                           الكوارث الطبيعية والتكنولوجية(، سال مارينو    حول
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 األمريكيةالواليات المتحدة 
 

 EMILY KATKAR السيدة االسلق
 
 الوظائف/األمشطة احلاليةق

                                          املتحؤدة األمريكيؤة، رئيسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة القسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل املعين بؤالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ول          الواليؤات                             املمثلؤة الؤدائمؤة املنؤاوبؤة لبعثؤة  2017-2020
                   السياسية/االقتصادية

 
                                             مع الوكيز بشؤؤؤكل خاص على منظمة األغذية والزراعة           السؤؤؤياسؤؤؤات                      التنسؤؤؤيق امل سؤؤؤسؤؤؤي وت جمال 
                   والقامومية وامل متر(           الدستورية            وجلنة الش ول        واجمللة                         )جلنة األمن الغذائي العاملي 

  
 لوظائف/األمشطة الرئيسية السابقةقا

                                                                      رئيسة الوحدة املعنية حبقو  اإلمسال، مكتن املنظمات الدولية، والنطن العاصمة 2014-2016
                                                                  وفد الواليات املتحدة ت جملة حقو  اإلمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأل املفاوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات املتعددة األطراف     دعل 
            األمل املتحدة        منظومة              حقو  اإلمسال ت    عن

                              مائن املستشار السياسي ت الكويت 2012-2014
                                                    مس ولة سياسية، بعثة الواليات املتحدة لدى االحتاد األورويب 2009-2012
                       لش ول الثقافية ت كابول    عن ا                املس ولة املساعدة  2008-2009
راقبة ت مركز العمليات  2006-2007

ُ
                      املس ولة امل
ُ
                        لوزارة اخلارجية األمريكية        التابع          

         ت أبو ظ            والقنصلية          االقتصادية                   املس ولة عن الش ول  2004-2006
 

 
 


