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 )؛ وهذه هي مبادرةQRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( 
 من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. 
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 المؤتمر
  حادية واألربعونال ةالدور 

  2019 يونيو/حزيران 29-22روما، 

  تعيين المدير العام
  (مذكرة ألمين عام المؤتمر والمجلس)

  
عد املائة ب واخلمسني(ب) من الالئحة العامة للمنظمة، فإّن اجمللس يف دورته التاسعة 1-37عمًال بأحكام املادة  -1

لكي  موعًدا 2019 فرباير/شباط 28إىل  2018ديسمرب/كانون األول  1) قد "حدد الفرتة املمتدة من 2018(يونيو/حزيران 
). واتفق اجمللس يف دورته CL 159/REPمن التقرير  18تقدم الدول األعضاء الرتشيحات ملنصب املدير العام" (الفقرة 

ددة ضمن حدود املهلة الزمنية احمل تردتعميم الرتشيحات اليت على أن يتّم )، 2018بعد املائة (ديسمرب/كانون األول  الستني
 .)CL 160/6من الوثيقة  15(الفقرة  عرب البوابة اخلاصة بأعضاء املنظمةبعد أسبوع واحد من ذلك مبوجب تعميم و 

  
 اتالرتشيح هرد هذتو  .ترشيحات )5( مخسةومع حلول املوعد الذي حدده اجمللس، تلقى أمني عام املؤمتر واجمللس  -2

  :اآليتضمن املرفقات ك نيوالسرية الذاتية للمرّشح
  

   Médi Moungui    الكامريون    املرفق ألف
   Qu Dongyu    الصني    باءاملرفق 
  Catherine Geslain-Lanéelle    فرنسا    جيماملرفق 
  Davit Kirvalidze    جورجيا    دالاملرفق 
  Ramesh Chand    اهلند    هاءاملرفق 

  
  املائة للمجلس بعدسيلقي كل مرشح كلمة أمام اجللسة العامة لكل من الدورة احلادية والستني  -3
ويف هذا الصدد، وافق ). 2019حزيران /يونيو 29-22(والدورة احلادية واألربعني للمؤمتر ) 2019نيسان /أبريل 8-12(

على أنه، مع أخذ عدد املرشحني ملنصب املدير العام )، 2018كانون األول /ديسمرب(اجمللس، يف دورته الستني بعد املائة 
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دقيقة لكل مرشح إللقاء كلمة أمام اجمللس والرد على األسئلة اليت قد  90بعني االعتبار، ينبغي ختصيص فرتة قد تصل إىل 
 .اءيطرحها األعض

 
 .وسيحدد ترتيب املتحدثني عن طريق سحب املرشح أو من ميثله القرعة قبل بدء دورة كل من اجمللس واملؤمتر -4

مة، حبيث يكون قاء الكللوسريافق موظف مراسم املرشحني، الواحد تلو اآلخر، إىل اجللسة العامة حبسب الرتتيب احملدد إل
 .ي وقتمرشح واحد فحسب موجوًدا يف قاعة االجتماع يف أ

 
ثني بعد إىل أن اإلجراءات اليت اعتمدها يف دورته التاسعة والثالكذلك أشار اجمللس، يف دورته الستني بعد املائة،  و  -5

قد حتتاج إىل تعديل رهًنا بعدد املرشحني، وفّوض الرئيس املستقل للمجلس عقد اجتماع غري رمسي ) 2018أيار /مايو(املائة 
ذا االجتماع ويكمن الغرض من ه. اإلقليمية السبع اليت أنشئت ألغراض انتخابات اجمللس لرؤساء ونواب رؤساء اجملموعات

يف االتفاق على اإلجراءات اخلاصة بالكلمة اليت سيلقيها املرشحون أمام اجمللس واإلجراءات اليت ينبغي اتباعها خالل املؤمتر، 
 .ألعضاء يف أقرب وقت ممكن بعد ذلكواليت ينبغي للرئيس املستقل للمجلس تعميمها على مجيع الدول ا

 
ومتاشًيا مع الرتتيبات املتبعة خالل الدورة احلادية واألربعني بعد املائة للمجلس، سيخّصص لكل مرشح خالل فرتة  -6

ادية واألربعني وبالنسبة إىل الدورة احل. انعقاد الدورة احلادية والستني بعد املائة للمجلس مكتب يف املقر الرئيسي للمنظمة
، سيخّصص لكل مرشح يف اليومني )2011 حزيران/يونيو(للمؤمتر، ومتاشًيا مع الرتتيبات املتبعة يف دورته السابعة والثالثني 

املرافق  ممكتب وقاعة اجتماعات. وسيستمر املدير العام املنتخب يف استخدا) 2019حزيران /يونيو 23-22(األولني من املؤمتر 
اية دورة املؤمتر إىل  ات السكرتاريةوخدم االستشاري وسيزود بالدعم منفصلة له مرافق ستتاح ذلك وبعد ،املتاحة له حىت 

 .وستحدد املكاتب وقاعات االجتماعات بواسطة القرعة قبل بدء دورة كل من اجمللس واملؤمترعام.  حني تقّلده منصب املدير
 
وسيكون من املستحسن، من باب كفالة املساواة بني املرشحني مجيًعا، إلقاء مجيع الكلمات أمام اجمللس واملؤمتر يف  -7

أمام الدورة احلادية والستني  2019أبريل/نيسان  11نفس اليوم. ومن هذا املنطلق، ستلقى كلمات املرشحني مبدئًيا يوم اخلميس 
أمام الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر، رهًنا باعتماد اجلدول الزمين  2019نيو/حزيران يو  22بعد املائة للمجلس ويوم السبت 

 العامة لكل من اجمللس واملؤمتر. اجللسةاملؤقت ذي الصلة من قبل 
 
ا، وهي  -8 دقيقة لكل مرشح، من املتوقع أن يلقي مرشحان اثنان كلمتهما  90ومع مراعاة الفرتة الزمنية املوصى 

املرشحني   يف حني من املقرر أن يلقي مجيع. س يف الفرتة الصباحية وثالثة مرشحني خالل فرتة ما بعد الظهرأمام اجملل
 .2019حزيران /يونيو 22كلمتهم أمام املؤمتر بعد ظهر يوم السبت 

 
سئلة ألوستتفق اجملموعات اإلقليمية يف ما بينها على األسئلة اليت ستطرحها كل جمموعة إقليمية وكذلك على عدد ا -9

عضاء الذين وسيتناول األ. اليت ستطرح، على أن يطرح نفس السؤال من جانب كل جمموعة إقليمية على مجيع املرشحني
ميثلون اجملموعات اإلقليمية الكلمة حبسب الرتتيب األجبدي ألمساء اجملموعات اإلقليمية باللغة اإلنكليزية، وينتقل ترتيب 

 .إىل األمام لكل مرشح اجملموعات اإلقليمية مركزاً واحداً 
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وجيوز مواصلة مناقشة هذه الرتتيبات يف االجتماع غري الرمسي لرؤساء ونواب رؤساء اجملموعات اإلقليمية السبع  -10
 .الذي سيعقده الرئيس املستقل للمجلس

 
وإن أية طلبات من املرشحني خبصوص قاعات لعقد اجتماعات، ال تكون خالل فرتة انعقاد الدورة احلادية  -11

ا لطلب قاعات  والستني بعد املائة للمجلس أو اليومني األولني للدورة احلادية واألربعني للمؤمتر، ختضع لإلجراءات املعمول 
 .لعقد اجتماعات ثنائية

 
، بناًء على طلب جمموعة إقليمية ما، املشاركة يف اجتماعات تلك اجملموعة اإلقليمية، على أن مرشحوجيوز ألي  -12

 ف إضافية، مبا فيها خدمات إضافية للرتمجة الفورية إذا اقتضى األمر، جراء مشاركته هذه.يتحمل أية تكالي
 
 :من الالئحة العامة للمنظمة، ستعتمد لغرض التصويت الرتتيبات التالية 37ومتاشًيا مع املادة  -13
 

يعّني رئيس املؤمتر، من بني املندوبني، اثنني من حاسيب األصوات ممن ال تكون هلم مصلحة  حاسبو األصوات:
مباشرة يف عملية االنتخاب، لإلشراف على إجراءات االقرتاع وعد أوراق االقرتاع. وستدعو األمانة حاسيب األصوات 

ا.املعينني يف بداية املؤمتر إىل جلسة إحاطة عن الواجبات اليت سيتعني الن   هوض 
  

جيوز إما للمرشح أو ملراقب يعّينه هذا األخري حضور عملية عد األصوات دون املشاركة فيها. وسيطلب  املراقبون:
  من املرشحني تقدمي أمساء املراقبني قبل انعقاد الدورة.

  
ت سرية إىل حني اتكلَّف األمانة باختاذ التدابري اليت قد تكون الزمة لضمان أن تظل نتائج االقرتاععد األصوات: 

  اإلعالن الرمسي عن نتيجة االقرتاع.
  

سيعّني املدير العام لكل دورة من دورات املؤمتر أو اجمللس موظًفا خمتًصا باالنتخاب  املوظف املختص باالنتخاب:
 يكون مسؤوًال عن كفالة االلتزام بأحكام دستور املنظمة والئحتها العامة أثناء إجراءات التصويت واالنتخاب.
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  المرفق ألف
AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
REPRESENTATION PERMANENTE AUPRES DES 
ORGANISATIONS DES NATIONS UNIES A ROME  
Viale Regina Margherita 42 Rome 00198  
Tel. (06) 44291285 Fax : 44291323  
Website: www.cameroonembassy.it 

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF CAMEROON
PERMANENT REPRESENTATION TO THE

UNITED NATIONS ORGANISATIONS IN ROME
Viale Regina Margherita 42 Rome 00198

Tel. (06) 44291285 Fax: 44291323
Email: info@cameroonernbassv.it \ il 

 

/DC/FAOIAC/  474No.:    روما  

  
   مذكرة شفهية

  
جلمهورية الكامريون لدى الوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما  تتوّجه املمثلية الدائمة

بأصدق التحّيات إىل مكتب أمني عام اجمللس واملؤمتر يف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة) وتتشّرف بأن 
  دقات اخلارجية يف الكامريون تتضّمن ترشيح السيّ ، وزير العالMbella Mbella دحتيل إليه رسالة من معايل السيّ 

Médi Moungui  ملنصب املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة خالل االنتخابات اليت ستتخلل الدورة املقبلة للمؤمتر يف
   .2019شهر يونيو/حزيران 

  
يف املنظمة،  م اجمللس واملؤمتروإذ تتوّجه املمثلية الدائمة جلمهورية الكامريون خبالص الشكر إىل مكتب أمني عا

   .تغتنم هذه الفرصة لكي تعرب جمدًدا عن فائق االحرتام والتقدير
  

  ]والتوقيعتم اخل[ 2018ديسمرب/كانون األول  18روما، 
  
 
 

  مكتب أمني عام اجمللس واملؤمتر
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Paix - Travail – Patrie 

--------- 
MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

CABINET DU MINISTRE 
_________ 

REPUBLIC OF CAMEROON 

Peace - Work – Fatherland 

--------- 
MINISTRY OF EXTERNAL RELATIONS 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

MINISTER'S CABINET 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

_______ 
 

N° 00005332 DIPL/CAB  ،2018ديسمرب/كانون األول  3ياوندي  
 

  الوزير،
  سعادة األمين العام

 1من دستور منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة  7من املادة  1عمالً بأحكام الفقرة 
) 2019يونيو/حزيران  29-22من الالئحة العامة للمنظمة، سوف يعّني املؤمتر يف دورته احلادية واألربعني ( 37من املادة 

   .2023يوليو/متوز  31حىت  2019املدير العام للمنظمة لوالية متتد من األول من أغسطس/آب 
  

ذا اخلصوص املؤرخة يف    ، 2018يوليو/متوز  25وتعقيًبا على رسالتكم 
  

، من الكامريون، لتويل Médi Moungui ديشّرفين، نيابًة عن حكومة مجهورية الكامريون، تقدمي ترشيح السيّ 
  .هذا املنصب
  

   .وسنوافيكم الحًقا بالسرية الذاتية الكاملة .Médi Moungui وجتدون مرفقة طّيه السرية الذاتية للسيد
  .واالحرتامراجًيا التفضل بقبول أمسى عبارات التقدير 

  نسخة من السيرة الذاتية لمرفقات:ا

  
  Louis Gagnon  سعادة السيد

  األمين العام للمؤتمر والمجلس
  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

Viale Delle Terme Di Caracalla 
 إيطاليا –روما 

 
  ]اخلتم والتوقيع[
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[ االنكليزيّةّمتت الرتمجة من النص األصلي باللغة  ] 

 
 

1  

  MÉDI MOUNGUI السيرة الذاتية للسيد
  MÉDI MOUNGUIاالسم: 

  ). من العمر وله أوالد (ال أوالد دون الحادية والعشرين متزّوجالوضع العائلي: 
  الجنسية: الكاميرون.

  اللغات المحكّية والمكتوبة: دواال (ممتاز)، الفرنسية (ممتاز)،
 اإلنكليزية (ممتاز) واإليطالية (متوسط). 

  المؤهالت الرئيسية 

خبير اقتصادي زراعي متخصص في التخطيط من أجل التنمية. لديه أربع وثالثون سنة من الخبرة تدرّج 
التنمية و خاللها في المسؤوليات على المستويين الوطني والدولي في مجال التنمية باإلجمال، والزراعة 

جل النمو والتنمية؛ لريفية من أويشمل هذا التفكير االستراتيجي في السياسات الزراعية واالريفية بوجٍه خاص. 
 ىوإعداد البرامج والمشاريع والتخطيط والتنفيذ واإلدارة والتقييم على المستويين الوطني والدولي. يتحلّ 

ا فيها والمتعددة األطراف، بم دولّيةة مشهود لها ومعرفة واسعة بسير عمل المنظمات البمهارات دبلوماسيّ 
 ةاألغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الصحة العالميّ منظمة األغذية والزراعة وبرنامج 

اسعة في له خبرة و والمنظمة العالمية لصحة الحيوان والبنك الدولي ومصرف التنمية األفريقي وسواها. و 
جال م. يتمّتع بمهارات مشهود لها في دولّيةودورات األجهزة الرئاسية لمنظمات  دولّيةاجتماعات رئاسة 

ة إلى واإلدارة المستند مالّية. لديه خبرة واسعة في مجال اإلدارة اليتقن التواصلو المفاوضات الدولّية 
النتائج. متمّرس في إدارة الموارد البشرية وقد اثبت قدرته القيادية بفضل معرفته الواسعة في مجال تشكيل 

األفراد من خالل التحسين المستمر  ملتزم بتمكينطوير المنظمات والنظم وإصالحها. فرق العمل وت
كامل في عملية بناء الشراكات وملتزم بالتعاون بين بلدان الجنوب شكل  وتفويض السلطات. يشارك ب

 والتعاون الثالثي.

   دولّيةالوطنية وال -الخبرة المهنية 
 

   التفكير االستراتيجي:** 
مناسبات كقائد الزراعة والتنمية الريفية، في العديد من ال شارك، بصفته كبير الخبراء االقتصاديين الزراعيين في وزارة

لوزارة إلجراء نشئت ضمن اة أُ ة. وكان عضًوا نشطًا في مجموعة بحثيّ لفرق العمل في مجال وضع السياسات القطاعيّ 
عة ا في المجمو كان عضوً و تحليل استراتيجي للسياسات وإعداد برامج ودراسات قطاعية ووضع المشاريع وتقييمها. 

ة القطاع الريفي ة، بما في ذلك خطة تنمية ووطنية استراتيجيّ ة المكلفة إعداد خطط قطاعيّ ة الخاصّ ة الوطنيّ االستشاريّ 
  ة لتطوير نظام المعلومات البيئية والوثيقة االستراتيجية بشأن النمو والعمالة. والخطة الوطنيّ 

  
1  
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2  
   متخصص في تنفيذ البرامج:** 

تنفيذ البرامج  ي ودولي. لديه خبرة واسعة فيالعديد من المشاريع الجاري تنفيذها بتمويل محلّ خبير/نظير وطني في 
خبرة واسعة في مجال اللوائح واإلجراءات بما فيها اإلجراءات  ،والمشاريع على الصعيد الميداني. وقد أعطاه هذا

التنمية  ، بما فيها البنك الدولي ومصرفةدوليّ ال مالّيةالخاصة بالمشتريات في العديد من المؤسسات اإلنمائية وال
 األفريقي والمصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي

   ا.وسواه الدوليوالوكالة األلمانية للتعاون األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة 
 

  ** القيادة واإلدارة: 
تضّم عدًدا كبيًرا  ةة كمنّسق وقائد فريق ورئيس ومدير. وتولى قيادة إدارات فنيّ تولى العديد من المسؤوليات القياديّ 

  من الموظفين من رتب مختلفة. ولديه خبرة واسعة في إدارة األشخاص والتعاطي مع الموارد البشرية. 
 

  **نشر المعرفة: 
في معهد التنمية  ةفي الزراعة/االقتصاد الريفي ورصد وتقييم مشاريع/برامج التنمية الزراعية والريفيّ  أستاذ محاضر زائر

). كان أستاًذا محاضًرا في االقتصاد الزراعي والتصميم التجريبي ضمن شبكة PAID-WAفي البلدان األفريقية (
ايد ة وبحثية في مجاالت الزراعة ومصت أكاديميّ إعداد دراسا اإلشراف علىتولى و  ة في الكاميرون.المدارس الزراعيّ 

  األسماك وتربية الحيوانات والحراجة. 
 

  **المهارات التفاوضية والدبلوماسية: 
. ةشارك في جولة أوروغواي للمفاوضات بشأن الزراعة كخبير رئيسي ومفاوض ممثل عن وزارة الزراعة والتنمية الريفيّ 

سنة في  15. وكان حاضًرا ألكثر من دولّية مالّيةقروض مع مؤسسات وشارك في المفاوضات بشأن اتفاقات ال
ة كنائب للممثل الدائم لدى منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي مناصب دبلوماسيّ 

  والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث كان مسؤوًال عن قسم العالقات المتعددة األطراف. 
 

  دولّيةالخبرة/المعرفة الخاصة بالمنظومة ال
 

  :دولّية** المشاركة في اجتماعات األجهزة الرئاسية واالجتماعات ال 
 

 ؛ 2002عضو في وفد الكاميرون إلى مؤتمر منظمة األغذية والزراعة منذ سنة  -

 ؛ 2002عضو منتظم ممثل عن الكاميرون في مجلس منظمة األغذية والزراعة منذ سنة /مندوب -

/عضو منتظم ممثل عن الكاميرون في جميع اللجان الفنية لمنظمة األغذية والزراعة (لجنة الزراعة، مندوب -
 ؛ 2002لجنة مصايد األسماك، لجنة الغابات، لجنة السلع األساسية، لجنة األمن الغذائي العالمي) منذ سنة 

لألغذية  ةوراثيّ والزراعة (هيئة الموارد المندوب منتظم في الهيئات واالتفاقات الخاصة بمنظمة األغذية  -
 اها)؛و لوقاية النباتات وس دولّية، االتفاقية الCPGRFA ،CAGRFA ،CFGRFA الزراعة،و 

2



C 2019/7 8    

 

3 
 عضو منتظم في مؤتمر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي ألفريقيا؛  -

  ؛2004-2002عضو منتخب في لجنة البرنامج لمنظمة األغذية والزراعة  -

 ؛2009-2008في منظمة األغذية والزراعة  مالّيةعضو منتخب في لجنة ال -

مندوب منتظم للكاميرون في جميع دورات هيئة الدستور الغذائي المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة  -
 ؛ 2002ومنظمة الصحة العالمية منذ سنة 

عضو منتظم في العديد من لجان الدستور الغذائي واألجهزة الفرعية (لجنة الدستور الغذائي المعنية  -
دستور الغذائي المعنية بنظافة األغذية، لجنة الدستور الغذائي المعنية بتوسيم بالمبادئ العامة، لجنة ال

األغذية، لجنة الدستور الغذائي المعنية بأساليب التحليل وأخذ العّينات، لجنة الدستور الغذائي المعنية 
ذائي المعنية غالمعنية بالدهون والزيوت، لجنة الدستور ال ئيبالتوابل وأعشاب الطهي، لجنة الدستور الغذا

 بفحص الواردات والصادرات الغذائية ونظم إصدار الشهادات، وسواها)؛

 ؛ 2002مندوب منتظم للكاميرون في مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية منذ سنة  -

 ؛2013-2011و 2006-2002عضو في المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي  -

 )؛  2007-2005المعنية ببرنامج األغذية العالمي (عضو في المجموعة المخصصة  -

 .)2009-2007في منظمة األغذية والزراعة / برنامج األغذية العالمي ( مالّيةعضو في لجنة ال -

 
 : دولّية**المشاركة في اللجان المتخصصة في المنظمات ال

ة والزراعة ك بين منظمة األغذيالرئيس المشارك للمؤتمر اإلقليمي من أجل سالمة األغذية في أفريقيا المشتر  -
 )؛ 2005ومنظمة الصحة العالمية (هاراري 

 )؛ 2015-2011و 2007-2003عضو في اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي ( -

رئيس المجموعة الفرعية المختصة بالموز والفاكهة االستوائية التابعة للجنة مشكالت السلع في منظمة  -
 األغذية والزراعة؛

األعضاء األربعة المنتخبين لتمثيل أفريقيا في المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية. أحد  -
 2003ى هذا المنصب ألربع واليات ونصف الوالية على التوالي (ما مجموعه عشر سنوات) من وقد تولّ 

 ؛ 2013إلى 

   2009-2006لبلدان النامية) (ا(منسق األعضاء في القائمة جيم في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  -
 )؛ 2013-2012و

عضو في الجوالت السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من المفاوضات لتجديد الموارد ومراقب مختار في  -
 الجولة العاشرة؛ 

 )؛2015-2011في منظمة األغذية والزراعة/برنامج األغذية العالمي ( مالّيةتولى رئاسة لجنة ال -

نة التنسيق المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن منسق مشارك للج -
 )؛2015-2011المواصفات الغذائية في أفريقيا (

  
3  
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4 
) للجنة التنسيق المشتركة بين منظمة األغذية 2015) والحادية والعشرين (2013رئيس الدورتين العشرين ( -

   المواصفات الغذائية في أفريقيا.والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن 
  

  المسؤوليات الرفيعة المستوى على المستوى الدولي 
 

  النباتية لألغذية والزراعة؛ وراثّيةبشأن الموارد ال دولّية: نائب رئيس المعاهدة ال2016-2017 -
  في منظمة األغذية والزراعة/برنامج األغذية العالمي (لواليتين)؛ مالّية: رئيس لجنة ال2011-2015 -
  : منّسق األعضاء في القائمة جيم لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛2006-2012 -
: رئيس الدورة العشرين للجنة التنسيق المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية 2013 -

  بشأن المواصفات الغذائية في أفريقيا؛ 
  ؛ Wilton Parkشارك في العديد من فرق الخبراء في نقاشات متعلقة بالتنمية، بما في ذلك سلسلة  -
ة للجنة التنسيق المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمعشرين رئاسة الدورة الحادية وال ى: تولّ 2015  -

   الصحة العالمية بشأن المواصفات الغذائية في أفريقيا؛ 
  : المستشار الخاص لرئيس مجلس المحافظين في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛ 2010-2012 -
  والصين؛  77: المستشار الخاص لرئيس مجموعة الـ2013-2014 -
ة المختصة بالموز والدورة الخامسة يس االجتماع المشترك بين الدورة الرابعة للمجموعة الفرعيّ رئ -

ة المختصة بالفاكهة االستوائية التابعتين للجنة مشكالت السلع في منظمة األغذية للمجموعة الفرعيّ 
  والزراعة؛ 

جنة اكهة االستوائية التابعة للالمختصة بالموز والف دولّيةرئيس الدورة الخامسة للجماعة الحكومية ال -
  مشكالت السلع في منظمة األغذية والزراعة؛

: الرئيس المشارك للمؤتمر اإلقليمي بشأن سالمة األغذية في أفريقيا المشترك 2005أكتوبر/تشرين األول  -
  بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية؛ 

ومجموعات مخصصة ضمن منظومة األمم  دولّيةة ى مرات عديدة رئاسة جماعات عمل حكوميّ تولّ  -
  المتحدة؛ 

  ؛ دولّيةالمفاوض الرئيسي في العديد من المنتديات ال -
  مقرر لثالث مرات في دورات مؤتمر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي ألفريقيا؛  -
) لمؤتمر 2016) والتاسعة والعشرين (2008نائب رئيس الشّق الفني في الدورتين الخامسة والعشرين ( -

  والي؛ ُعقد في نيروبي، كينيا وأبيدجان، كوت ديفوار على الت الذيمنظمة األغذية والزراعة اإلقليمي ألفريقيا 
  )؛ 2018-2016عضو في مكتب لجنة الزراعة ( -
  ). 2017-2016النباتية لألغذية والزراعة ( وراثّيةبشأن الموارد ال دولّيةعضو في مكتب المعاهدة ال -

 
4  
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  بعض اإلجراءات الملموسة الموجهة نحو تحقيق النتائج 
 

رف مثل مصرف التنمية األفريقي والمص دولّية مالّيةبشأن اتفاقات قروض مع مؤسسات  تولى التفاوض  -
  العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا؛ 

ساهم في توطيد التعاون الثنائي بين الكاميرون والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ونجح في التفاوض بشأن  -
  مليون دوالر أمريكي؛  140خمسة اتفاقات قروض بلغت قيمتها 

ممثل قطري  لكاميرون وتعييننجح في التفاوض بشأن إنشاء مكتب للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في ا -
وتعيين ممثل فيه في مارس/آذار  2011ّم بالفعل إنشاء المكتب في شهر ديسمبر/كانون األول وقد تفيه. 

  ؛ 2012
 2009ى تيسير الزيارات التي قام بها آخر رئيسين للصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى الكاميرون (تولّ  -

  )؛ 2012و
لزراعية الصندوق الدولي للتنمية ا ى التفاوض بشأن انتخاب الكاميرون لرئاسة مجلس المحافظين فيتولّ  -

  ؛ 2012-2010خالل الفترة 
ى التفاوض بشأن العديد من برامج التعاون التقني مع منظمة األغذية والزراعة كان آخرها مشروع برنامج تولّ  -

التعاون التقني لتعزيز قدرات جهات االتصال التابع للدستور الغذائي في ثالثة من بلدان أفريقيا الوسطى 
الفرعي وأربعة  ةة أفريقيا الوسطى) وأربعة بلدان في إقليم أفريقيا الشرقيّ الكاميرون وغابون وجمهوريّ  (هي

  بلدان في إقليم أفريقيا الجنوبية الفرعي؛ 
نجح في التفاوض بشأن انتخاب الكاميرون في منصب منّسق لجنة التنسيق اإلقليمية بشأن المواصفات  -

   2013-2011الغذائية المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لواليتين متتاليتين في 
  ؛ 2015-2013و

  ؛ دولّيةعات الى التفاوض بشأن استضافة الكاميرون للعديد من االجتماتولّ  -
ى التفاوض إلعادة تنشيط مكتب منظمة األغذية والزراعة في الكاميرون. وقد تـُّوجت هذه العملية بالتوقيع تولّ  -

على اتفاق البلد المضيف الجديد وإقامة شراكة ومكتب اتصال وعقد اتفاق شراكة بين الكاميرون ومنظمة 
  األغذية والزراعة؛ 

برامج الطوارئ مع برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة لمكافحة  ى التفاوض بشأن العديد منتولّ  -
حاالت انعدام األمن الغذائي المتكررة في القسم الشمالي من الكاميرون. وكان مشارًكا نشطًا في المناقشات 

  من أجل إنشاء حساب األمانة للتضامن مع أفريقيا؛ 
 كفاءة من المكاتب الميدانية لمنظمة األغذية والزراعة في أفريقيا. أجرى مفاوضات إلقامة شبكة أكثر متانة و  -
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  الرئيسية في منظومة األمم المتحدة  اإلسهاماتبعض 
 

شارك بشكل نشط في المفاوضات من أجل وضع الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال المطرد للحق  -
 في غذاء كاف في سياق األمن الغذائي القطري؛

ساهم بشكل ملحوظ في عملية التقييم الخارجي المستقل لمنظمة األغذية والزراعة وفي عملية اإلصالح   -
 التي أعقبتها؛ 

بشأن الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال  دولّيةشارك بشكل نشط في المفاوضات الحكومية ال -
 المطرد للحق في غذاء كاف في سياق األمن الغذائي القطري؛

كل ملحوظ في المفاوضات بشأن إعداد الخطوط التوجيهية بشأن المبادئ الخاصة باالستثمارات ساهم بش -
 الزراعية المسؤولة في الزراعة والنظم الزراعية (لجنة األمن الغذائي العالمي)؛ 

قّدم مساهمة أساسية في عملية اإلصالح التنظيمية والمؤسسية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية نتيجة  -
 قييم الخارجي المستقّل؛ الت

  ساهم بشكل ملحوظ في تحسين حوكمة برنامج األغذية العالمي.  -
  

  بعض المطبوعات األخيرة المختارة 
 
2009: Data Needs For Impact Evaluation Of Rural Development Programmes Or 
Projects On Poverty Alleviation: Issues And Challenges. 

2011: Global Food System: Future Challenges. 

2011: Conference On Global Land Use Policies For The Future Investment In The Land. 

2013: How To Create Resilient Agricultural Systems In A World Of Increasing Resource 
Scarcity And Climate Change - Resource Sharing And Rationing: Framing National And 
International Policies. 

2013: Policies For Growth: The Future Of Investments In Land And Agriculture– A 
Global Perspective. 

2015: Challenges and Opportunities of Applying the Principles for Responsible 
Investment in Agriculture and Food Systems in Cameroon, Panel paper. 

2015: Cameroun: La place de l’agriculture dans le Document de stratégie pour la 
croissance et l’emploi (DSCE) et la marche vers l’émergence, Papier introductif de la 
Conférence des donateurs pour le financement du Programme national d’investissement 
agricole (PNIA) du Cameroun. 
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7  
  الشهادات الجامعية  -المؤهالت 

 
ماجستير مشتركة بكالوريوس/شهادة  -) INGÉNIEUR AGRONOME de conceptionمهندس زراعي (

: الزراعة مجال التخصصفي ياوندي (جامعة دشانغ، الكاميرون).  1985-1980: (برنامج يمتد على خمس سنوات)
  . واالقتصاد الريفي

 
القدس، دولة  -مركز الدراسات اإلنمائية، ريهوفوت، 1990-1989شهادة دراسات عليا في التخطيط اإلنمائي 

  إسرائيل. 
 

  الشهادات األخرى  -المؤهالت 
 

  .واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية -الدولي ؛ من إعداد معهد البنك النموسياسات   : 2013
، واشنطن العاصمة -تقييم أثر الركود واستجابات الحكومات؛ من إعداد معهد البنك الدولي   : 2010

  .الواليات المتحدة األمريكية
طن واشن -دروس متخصصة في تحليل الفقر: ديناميكيات الفقر؛ من إعداد معهد البنك الدولي   : 2008

  .العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية
  .التجارة والتحليل الجنساني؛ من إعداد معهد البنك الدولي  :2007
  المساواة بين الجنسين والتنمية االقتصادية والحد من الفقر؛ من إعداد معهد البنك الدولي.  : 2006
  إعداد معهد البنك الدولي. تحليل الفقر: اختيار خطوط الفقر والمقارنة في ما بينها؛ من  : 2004
  ).DSCفي التخطيط للتنمية الريفية المتكاملة من معهد ويتز للدراسات اإلنمائية ( دولّيةشهادة   : 1990
" في مجال Planification Opérationnelle et contrôle de Projets" دولّيةشهادة   : 1999

في  دولّيةال SETYM Internationalالتخطيط التنفيذي ومراقبة المشاريع من مؤسسة 
  مونتريال، كندا. 

  
شهادة مشاركة في سلسلة من دورات البنك الدولي عن تحديد المشاريع الزراعية والتخطيط لها   : 1988

  وإعدادها ورصدها وتقييمها والتفاوض بشأنها.
 
 

   2018ديسمبر/كانون األول  15ُحرر في روما، 
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  باءالمرفق 
  

  الممثلّية الدائمة لجمهوريّة الصين الشعبّية لدى وكاالت األمم المتحدة
  لألغذية والزراعة في روما

  
  2019يناير/كانون الثاين  10روما،  L2019/4: مرجعنا

  

  مذكرة شفهّية
  

املمثلّية الدائمة جلمهورية الصني الشعبّية لدى وكاالت األمم املتحدة لألغذية والزراعة بأطيب التحيات تتوّجه 
ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة) وتتشّرف باقرتاح املرشح املعّني من قبل حكومة مجهوريّة الصني الشعبّية 

  .والشؤون الريفّية لتويل منصب املدير العام للمنظمة، نائب وزير الزراعة QU Dongyu الدكتور

  

، مستشار الدولة ووزير اخلارجّية WANG Yi وجتدون مرفًقا طّيه خطاب الرتشيح الرمسي املوّقع من جانب السيد
   ة.نظم عام املؤمتر واجمللس يف املاملوجهني إىل أمني QU Dongyu يف مجهورية الصني الشعبّية والسرية الذاتّية للدكتور

  

وتنتهز املمثلّية الدائمة جلمهورية الصني الشعبّية لدى وكاالت األمم املتحدة لألغذية والزراعة هذه الفرصة لكي 
  .تعرب جمدًدا ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة عن فائق االحرتام والتقدير

 

  ]اخلتم[
  املمثلّية الدائمة جلمهورية الصني الشعبّية

  األمم املتحدة لألغذية والزراعةلدى وكاالت 
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  )نسخة مرتمجة(

   2019بيجني، يناير/كانون الثاين 

  
  ، Louis Gagnon السيد

  أمني عام املؤمتر واجمللس
   منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

 
  األمني العام احملرتم،سعادة 

  حتّية طّيبة وبعد،

 
عشّية انتخاب منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) مديرها العام اجلديد خالل الدورة احلادية واألربعني ملؤمترها يف 

من الالئحة العامة للمنظمة، يشّرفين أن أُطلعكم  37، وعمًال بأحكام الفقرة األوىل من املادة 2019شهر يونيو/حزيران 
، نائب وزير الزراعة والشؤون الريفية يف الصني، QU Dongyu ترشيح الدكتورعلى قرار حكومة مجهورية الصني الشعبّية 

   .لتويل هذا املنصب

وإّن الصني، بوصفها أكرب البلدان النامية يف العامل، لديها التزام راسٌخ جتاه األمن الغذائي العاملي. ولقد سعت 
ة يف إطار تبذل ما يف وسعها ملساعدة سائر البلدان النامي جاهدًة إىل تشجيع التعاون الدويل يف جمايل األغذية والزراعة وهي

التعاون بني بلدان اجلنوب، ويف كلتا احلالتني من أجل حتقيق التنمية للجميع بفضل التعاون املفيد للطرفني. وقد وضعت 
ن خالل السعي إىل حلكومة، ماحلكومة الصينية املناطق الريفية والزراعة واملزارعني يف صدارة جدول التنمية يف البالد. وإّن ا

حتقيق االكتفاء الغذائي الذايت وتطبيق اسرتاتيجية تنشيط املناطق الريفية، قد حرصت على تلبية االحتياجات األساسية 
مليارات مواطن صيين وهي سُتخرج من براثن الفقر سائر سكان الريف الذين يعيشون دون خط الفقر احلايل،  1.4لنحو 

. وتشّكل هذه اجلهود 2020ود اليت تبذهلا يف سبيل إقامة جمتمع مزدهر على املستويات كافة حبلول سنة وذلك يف إطار اجله
ا 2030السابقة واحلاضرة مسامهة الصني اهلامة إزاء األمن الغذائي العاملي وإزاء تطبيق خطة التنمية املستدامة لعام  . كما أ

   .الت الزراعّية والريفية لديهاتوفر جتربة مفيدة للبلدان األخرى لتطوير اجملا

، خبري متمّرس ونشط يف اجملاالت الزراعّية والريفية. وقد عمل يف هذا QU Dongyu ومرّشح الصني، الدكتور
اجملال ألكثر من ثالثني سنة حيث اكتسب خربًة واسعًة يف جماالت التخطيط للسياسات والتنظيم اإلداري واإلصالح 

يف أكادميية العلوم الزراعّية  QU . وقبل أن ينضّم إىل وزارة الزراعة والشؤون الريفّية، عمل الدكتورواالبتكار والتعاون الدويل
يف الصني حيث حقق إجنازات ملحوظة يف جمايل األحباث واالبتكار ورفع املداخيل يف الريف واحلد من الفقر بواسطة العلوم 

يف حكومة  2015إىل سنة  2008من سنة  QU اعّية. وعمل الدكتوروالتكنولوجيا وبناء نظام لتقييم جودة املنتجات الزر 
ُج جديدة  منطقة نينغشيا هوي املستقّلة حيث استحدث سياسات لتطوير الصناعات املتخصصة احمللّية من خالل اعتماد 

  و/أو املزارعات. باملشاريع خاصة باملزارعني الشبا لإلصدارات الزراعّية والسياحة الريفّية وتوفري القروض الصغرية إلطالق
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يف صدارة اجلهود الرامية إىل رسم  Qu ، كان الدكتور2015ومنذ تعيينه يف منصب نائب وزير الزراعة يف عام  
نولوجيا كسياسات زراعية هاّمة وإصالحات يف املناطق الريفية مبا يؤدي إىل تطوير الزراعة املوجهة حنو األسواق مدعومة بت

املعلومات وإرساء آلية للمبادالت اخلاصة بالزراعة يف املناطق احلضرية بني املدن الكبرية واملتوسطة احلجم يف الصني وتشجيع 
بناء هويّة زراعية وصناعات متخصصة. وقد اثبتت هذه التدابري أمهّيتها احلامسة لنقل التنمية الزراعّية يف الصني إىل مستوى 

   ى.أعل

أيًضا إىل حد كبري يف املبادالت والتعاون يف اجملال  QU فة إىل هذه املسؤوليات احمللّية، شارك الدكتوروباإلضا
وجملس التعاون االقتصادي لبلدان آسيا واحمليط اهلادئ ومؤمتر قمة رابطة أمم  العشرينالزراعي يف األمم املتحدة وجمموعة 

 بلدان أوروبا الوسطى والشرقّية ومنتديات أخرى. وجرى أيًضا تكليفهجنوب شرق آسيا زائًدا ثالثة ومؤمتر قمة الصني و 
بالتعاون يف جمال األعمال التجارية الزراعّية مع بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية والشركاء التجاريني الرئيسيني للصني 

عاون الزراعي املتعدد اعتماد آلية طويلة األجل للتبالنسبة إىل املنتجات الزراعّية وكان رائًدا يف جمال تنفيذ مشاريع رئيسّية و 
األطراف بني بلدان اجلنوب شاركت فيها الصني ومنظمة األغذية والزراعة، وأّدى من خالل ذلك دورًا بّناًء يف التنمية 

   .الزراعّية اإلقليمية والعاملية

لالنتخابات املقبلة، إبراز  QU Dongyu سعادة األمني العام احملرتم، ترغب الصني، من خالل ترشيحها الدكتور
دعمها الراسخ ملنظمة األغذية والزراعة ولألمم املتحدة. وهذا الرتشيح داللة على التزام الصني الراسخ إزاء األمن الغذائي 

عة اوإزاء بناء مستقبل مشرتك زاهر للبشرية مجعاء. وإّن حكومة الصني على قن 2030العاملي وخطة التنمية املستدامة لعام 
من رؤية وخربة وإبداع ستجعل منه خري مرشح لتويل منصب املدير العام للمنظمة الذي نعّلق  QU بأّن ما يتمتع به الدكتور

عليه األمل لتوجيه املنظمة من أجل املسامهة على قدر أكرب يف حتقيق تنمية متوازنة وشاملة ومستدامة وبناء عامل خاٍل متاًما 
  . QU Dongyuّيه لإلحاطة السرية الذاتية للدكتورمن اجلوع. وجتدون مرفقة ط

   م.ول أمسى عبارات التقدير واالحرتاراجًيا التفضل بقب

  

  Wang Yi  دمعايل السيّ     ) التوقيع(
  مستشار الدولة ووزير اخلارجّية
  مجهورية الصني الشعبّية
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[ االنكليزيّةّمتت الرتمجة من النص األصلي باللغة  ] 

 

 السيرة الذاتية

  QU Dongyuلدكتور ا 

  

خربته  يف مجهورية الصني الشعبية. وتشمل الريفّيةمنصب نائب وزير الزراعة والشؤون  QU Dongyuيشغل حالًيا الدكتور 
يفهم  QUاملهنية السابقة تويل مناصب رفيعة يف معهد لألحباث وحكومة الوالية وإحدى املؤسسات الكربى. وإّن الدكتور 

أجل التنمية سنة للعمل من  33وتطّلع املزارعني إىل حياة أفضل نظراً إىل تكريسه  الريفّيةالرغبة يف التنمية يف املناطق  امتامً 
واملبادالت والتعاون الدويل واالبتكار العلمي والتكنولوجي واإلدارة. كما أنه ميلك معرفة شاملة ودراية  الريفّيةو  الزراعّية

ياقات العاملية ويتمّيز بقدرته على التوصل إىل توافق يف اآلراء وحتفيز اإلجراءات يف س الزراعّيةواسعة يف سالسل القيمة 
  سند األولوية على الدوام للتنفيذ الفّعال. ة. وهو شخص يُ ثقافية متعدد

 
  . 1963يف قرية من مقاطعة هونان يف الصني يف شهر أكتوبر/تشرين األول  QUُولد الدكتور 

  ولديه ابنة وحيدة.  متزوجوهو 

  التحصيل العلمي 

  شهادة ماجستري عليا يف اإلدارة العامة من جامعة تسينغهوا، بيجني، الصني  04-2002/ 10-2001
  ، هولندا الزراعّيةوالبيئية، جامعة واجنينغن  الزراعّيةدكتوراه يف العلوم  درجة  02-1996
   الصني، الصني يف الزراعّيةة العلوم شهادة ماجستري يف تربية النباتات والعلوم الوراثية، أكادمييّ   07-1986
 ، الصني الزراعّيةشهادة بكالوريوس يف علوم البستنة، جامعة هونان  07-1983
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  الخبرة المهنية 

  ، مجهورية الصني الشعبيةالريفّيةالزراعة والشؤون نائب وزير    2015-06منذ 
  نائب حاكم منطقة نينغشيا هوي املستقّلة، مجهورية الصني الشعبية    05-2015/  05-2011
  احلاكم املساعد ملنطقة نينغشيا هوي املستقّلة، مجهورية الصني الشعبية    05-2011/ 05-2008
  (CAAS)يف الصني  الزراعّيةنائب رئيس أكادميية العلوم    05-2008/  12-2001

ارة املوارد البشرية، مؤسسة تطوير مشروع سّد املمرات الثالثة يف نائب مدير عام إد  ) 05-2006/  05-2005(
  الصني (إعارة)

  العام املساعد ونائب املدير العام واملدير العام  املدير   04-2002/  07-1986
باحث مساعد وباحث معاون وباحث يف معهد اخلضار واألزهار، أكادميية العلوم   

  يف الصني الزراعّية

  المهارات وأبرز اإلنجازات 

خبرة واسعة في مجال التعاون الزراعي الدولي وتمّيز في القدرة على تحقيق توافق في اآلراء بين أصحاب  •
  المصلحة

  جنح الدكتورQU  ذات  ولّيةديف هذا اجملال مع البلدان واملنظمات ال التعاونيف قيادة احلوار الزراعي يف الصني و
الصلة وقام بتيسري وضع خطط عمل لإلسراع يف القضاء على اجلوع والفقر يف العامل وتشجيع تنفيذ خطة 

من الشخصيات احلكومية األجنبية الرفيعة  200. وكانت له لقاءات مع أكثر من 2030التنمية املستدامة لعام 
واملدراء التنفيذيني لشركات متعددة اجلنسيات وأقام شبكة من الشراكات  دولّيةاملستوى ورؤساء منظمات 

ا إىل أكثر من مائة بلد معرفة  املتينة مع العديد من أصحاب املصلحة. وقد اكتسب بفضل الزيارات اليت قام 
جة إىل التنمية ايف خمتلف أحناء العامل وهو ما ميّكنه من التشديد على احل الريفّيةو  الزراعّيةمباشرة بالشؤون 

  وتلبية تطلعات املزارعني حول العامل.  الزراعّية
  يف البلدان  والتعاون التجاري واالقتصادي الزراعّيةاستناًدا إىل دراسته الثاقبة لالحتياجات يف جمال التنمية

ية مساإلشراف على صياغة وثائق هامة بشأن السياسات، مبا يف ذلك اخلطة اخل QUاملعنية، توىل الدكتور 
للصني يف جمال التعاون الزراعي الدويل والرؤية والعمل لتشجيع التعاون الزراعي املشرتك يف إطار  ةالثالثة عشر 

مبادرة "احلزام والطريق" وخطة التعاون لتحديث الزراعة املشرتكة بني الصني وأفريقيا، وهو ما أتاح تدابري ملموسة 
 الصني وبلدان أخرى.  ري بنيلتعزيز التعاون الزراعي واالقتصادي والتجا

  الدكتورQU  وتيسريها. وقد توىل شخصًيا تنظيم اجتماعات وأنشطة  دولّيةمتمّرس يف إعداد خطط عمل
) واجتماع وزراء الزراعة 2016(العشرين رفيعة املستوى على غرار اجتماع وزراء الزراعة يف بلدان جمموعة  دولّية

فق يف اآلراء وتشجيع للتوصل إىل توا الوسطى والشرقية، فأّدى بذلك دورًا بّناءً املشرتك بني الصني وبلدان أوروبا 
 احلوكمة العاملية يف جمايل األغذية والزراعة. 
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  شارك الدكتورQU يف أنشطة آليات متعددة اجلنسيات على غرار رابطة أمم جنوب شرق آسيا  بشكل بارز
ارات عاون بني الصني وبلدان أوروبا الوسطى والشرقية، وشارك يف حو زائًدا الصني واليابان ومجهورية كوريا، والت

ومشاورات ثنائية مع عدد من البلدان مثل الواليات املتحدة وروسيا واليابان واالحتاد األورويب بشأن السياسات 
غذية ومحاية البيئة.  ألوالتكنولوجيا وسالمة ا الزراعّيةواالقتصادية والتجارية والعلوم  الزراعّيةوالعالقات  الزراعّية

شهود له يف الصني لبلدان آسيا واحمليط اهلادئ (بيجني) م اوإّن تفانيه يف سبيل إنشاء املركز الدويل للبطاط
وكذلك األمر بالنسبة إىل التزامه إزاء تعاون الصني املتعدد األطراف يف جمايل العلوم والتكنولوجيا مع الوكاالت 

 . دولّيةال الزراعّيةمنظومة اجلماعة االستشارية للبحوث  ، مبا يف ذلك منظمةدولّيةال
  رّكز الدكتور"QU  على احتياجات البلدان النامية واسرتشد بذلك يف اجلهود الرامية إىل حتديد املشاريع الرئيسية

يم مثل منظمة األغذية والزراعة والبنك الدويل. وبادر إىل تنظ دولّيةللتعاون بني بلدان اجلنوب مع الوكاالت ال
املنتدى الوزاري بشأن التعاون العاملي بني بلدان اجلنوب يف جمال الزراعة (شانغشا، الصني) وأشرف عليه، مما 

  ساهم يف جعل التعاون بني بلدان اجلنوب يف صدارة جدول أعمال التنمية الدويل. 

  في الصين الريفّيةو  الزراعّيةا المعلومات واالتصاالت المبتكرة لتحفيز التنمية مناصر لتطبيق تكنولوجي •
  توىل الدكتورQU رقمّيةال ةالزراعيّ مبا يف ذلك خطة التنمية  قيادة عملية صياغة جمموعة من وثائق السياسات 

للصني وخطة العمل عن منوذج "اإلنرتنت زائًدا الزراعة" يف الصني واالقرتاحات اخلاصة بتطبيق البيانات الكبرية 
  يف الصني.  الريفّيةيف الزراعة واملناطق 

  عمل على تشجيع تنفيذ "برنامج حصول القرى واألسر املعيشية على املعلومات" وبذل جهوًدا مكّثفة لتحفيز
.  رقمّيةحبيث يتمكن املزارعون يف الصني من تشاطر منافع الزراعة ال الزراعّيةونية يف املنتجات التجارة اإللكرت 

عملية بناء مراكز خلدمات بتيسري  QU ، قام الدكتورالريفّيةبني املناطق احلضرية و  رقمّيةوسعًيا إىل تضييق الثغرة ال
يف املائة من القرى اإلدارية يف الصني،  40مزارع وتشغيل تلك املراكز مبا يغطي  200 000املعلومات ألكثر من 

 الريفّية املناطق احمللية اخلاصة يف الزراعّيةوهو ما أعطى دفًعا كبريًا للمبيعات على شبكة اإلنرتنت للمنتجات 
ذلك، من املتوقع ل نتيجةً والفقرية وزاد من فرص أصحاب احليازات الصغرية يف الوصول إىل األسواق الكربى. و 

 1.6ما مقداره  2018يف الصني خالل سنة  الريفّيةأن تتجاوز عائدات البيع بالتجزئة عرب اإلنرتنت يف املناطق 
ومن املرّجح أن يبلغ  يوانمليار  300عرب اإلنرتنت ستناهز  الزراعّيةترليون يوان، يف حني أّن مبيعات املنتجات 

 ملياًرا، وهو ما يعادل رُبع اجملموع الوطين تقريًبا.  12 الريفّيةطق حجم تسليم الطرود يف املنا

  فكر تطّلعي ثاقب وقدرة قيادية مشهود لها  •
  الدكتورQU  ّلذلك على  الصينية وعمل الزراعّيةة يف سوق املنتجات ملتزم بتحقيق درجة أعلى من الشفافي

صني خالل العقد املقبل يف ال الزراعّيةالسنوي يف الصني وإعداد تقرير التوقعات  الزراعّيةتنظيم مؤمتر التوقعات 
  يف الصني. وقام بتحسني نشر مؤشر الزراعّيةوإصدار تقرير احلالة عن العرض والطلب على املنتجات 

 الزراعّيةتجات نيف الصني وأقام من خالله توقعات ثابتة لسوق امل الزراعّيةللمنتجات  200أسعار البيع باجلملة   
  يف الصني. 
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 من املدن الصينية الكبرية واملتوسطة  600 أكثر من أشرف على إنشاء شبكة لرصد األسواق الوطنية تغطي
 احلجم وساند عملية تطوير الزراعة احلديثة يف املناطق شبه احلضرية. 

  املتخصصة مما شّكل قدوة ناجحة  الزراعّيةمنطقة إنتاج للمنتجات  150توىل قيادة عملية إنشاء أكثر من
 للتنمية املتمايزة استناًدا إىل امليزات املقارنة احمللية.

  عمل على تيسري إقامة املعرض الوطين للمبادرة احلرّة للمزارعني اجلدد واالبتكار التكنولوجي اجلديد ومهرجان
احلصاد الزراعي يف الصني ودعا إىل اعتماد التكنولوجيات اجلديدة ومناذج أعمال جتارية جديدة تشجع على 

 زارعني. رتقاء مبستوى سالسل القيمة ملا فيه خري املاألولية والثانوية واخلدماتية واال الزراعّيةإدماج الصناعات 

  قاد عملية اإلصالحات املؤسسية يف جماالت عّدة خالل العقدين املاضيني، مبا يف ذلك إصالح معاهد البحوث
  يف الصني واملزارع احلكومية واملؤسسات الثقافية يف منطقة نينغشيا.  الزراعّية

 
لمقاطعة للتعجيل في تطوير قطاعات متعددة ومشاريع في مناطق لديه خبرة واسعة كقائد على مستوى ا •

النمو فيها محدود، ال سيما الزراعة والحراجة وتربية الحيوانات ومصايد األسماك والحد من الفقر والعلوم 
  والتكنولوجيا والثقافة والسياحة 

  يف منطقة نينغشيا، توىل الدكتورQU  ّة إعداد أكثر من مائة وثيقة سياساتية هامة يف جماالت الزراعة إدارة عملي
واحلد من الفقر والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والسياحة واحلد من الكوارث والوقاية منها ومتكني  الريفّيةوالشؤون 

 ادي. صة والتنمية والتقدم االجتماعي واالقتاملرأة، وهو ما يساهم إىل حد كبري يف اإلصالحات احملليّ 

  ّلألعمال  ةتوىل قيادة عملية صياغة عدد من الربامج وخطط العمل بشأن تطوير الزراعة احلديثة واخلصائص احمللي
ج ابتكاري على حترير  الزراعّيةالتجارية  واحلد من الفقر من خالل تطوير سلسلة القيمة. وعمل من خالل 

ا وحبوب ولوية لقطاعات مثل إنتاج احلبوب والعنب والبطاطاملزارعني احملليني من براثن الفقر من خالل إسناد األ
 بريي من الدرجة املمتازة. 

  تواصل مع اجلامعات ومعاهد األحباث يف املناطق املتقدمة يف الصني من أجل إقامة شراكات وخمتربات مشرتكة
طوير منطقة نينغشيا. ندة توحمطات جتارب واالستعانة باملوارد البشرية والتكنولوجيات التطبيقية املتطورة ملسا

، حدائق حرجية حضرية ووضعت QUوقد أقامت املناطق املختلفة عرب مقاطعة نينغشيا، مببادرة من الدكتور 
ة للصناعات املتصلة بالصحاري وإعادة التأهيل اإليكولوجي ذي الصلة، وباشرت عملية تطوير خططًا إمنائيّ 

 يف التنمية احمللية املستدامة. زراعة كفؤة موّفرة للمياه من أجل املسامهة 

 ثنيات والديانات والثقافات املتعددة يف مقاطعة نينغشيا من خالل املساعدة على ساهم يف التقدم املشرتك لإل
إرساء برامج للتعلم والثقة واملساعدة املتبادلة وقد أّدى دورًا إجيابًيا إلعداد برامج للقروض الصغرية لتمكني املرأة 

حسني التنمية ة لتوالسياحة الثقافيّ  الزراعّيةلتطّور. وإضافة إىل ذلك، هو من مناصري السياحة من ا الريفّية
 ة. ة احملليّ املشرتكة والتناغم بني اجملموعات العرقيّ 
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  قدرة صارمة ومستندة إلى العلم لصنع القرارات واإلدارة المستنيرة والفعالة  •
  شغل الدكتورQU  الزراعّيةمنصب نائب رئيس األكادميية الصينية للعلوم )CAAS ملدة مثاين سنوات كان (

 يُعىن خالهلا بالتعاون الدويل وجودة اإلنتاج وسالمته والربامج والتمويل وتدقيق احلسابات والتفتيش واسرتاتيجية
اعية يف الصني.  ختبار املنتجات الزر البحوث. وتوىل قيادة عملية إنشاء أول معهد وطين ملعايري اجلودة وتقنيات ا

وساهم من خالل استقدام فرق من اخلرباء إىل أبرز املناطق اليت تعاين من الفقر يف الصني يف احلد من الفقر 
ثر من كعلى أ QUبشأن تلك املناطق. أشرف الدكتور  مباشرةً  لدى املزارعني احملليني واكتسب بذلك معرفةً 

ائية لتكنولوجية الوطنية ومشاريع التعاون العلمية والتكنولوجية الرئيسية املتعددة والثنمن املشاريع العلمية وا 20
األطراف، وقام بتطويرها. وأطلق أيًضا جتّمع حتديد تسلسل جينوم البطاطا الذي صدرت نتائج البحوث اليت 

 . 2011يف عام  Natureأجراها ضمن مقالة رئيسية يف جمّلة 

 مشاريع التعاون بني وزارة الزراعة يف الصني واملركز الدويل للبطاطس ملدة مخسة أعوام؛  توىل موقًعا قياديًا يف
وشارك يف عدد من مشاريع التعاون املتعدد األطراف والدويل، مبا يف ذلك مشروع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

السمكي املستدام  دويل لالستزراعلبناء القدرات يف جمال تكنولوجيات الرتبية يف مشال الصني ومشروع البنك ال
وث كان عضًوا يف اجمللس التنفيذي ملنظمة منظومة اجلماعة االستشارية للبحو يف املناطق الساحلية يف الصني. 

لرامية إىل تنظيم . توىل أيًضا قيادة اجلهود ااوهو حالًيا عضو يف جملس أمناء املركز الدويل للبطاط دولّيةال الزراعّية
ؤمترًا دولًيا هاًما على غرار املؤمتر العاملي للبطاطا واملؤمتر الدويل لألرّز واملؤمتر الدويل لوقاية م 20أكثر من 
 النباتات. 

  دراسة باللغتني  70وتوىل يف إطار مهامه كرئيس للخرباء العلميني قيادة الفريق التابع له إلصدار أكثر من
كتابًا. ويف  20وإصدار أكثر من  Scienceو Natureالصينية واإلنكليزية يف جمالت علمية رائدة من ضمنها 

  ، حاز على جائزة الصناعة من املؤمتر العاملي للبطاطا. 2006عام 
 

  الجوائز الرئيسية 

  هوي املستقلة نينغشيا منطقةاجلائزة األوىل للتطور العلمي يف    2010
  الزراعّيةاجلائزة الوطنية لإلرشاد يف جمال العلوم والتكنولوجيا    2007

  جائزة الصناعة من املؤمتر العاملي للبطاطا   2006

  املركز األول يف ترتيب العلماء الشباب يف الصني  2006

  اجلائزة األوىل للتقدم العلمي يف مقاطعة هيلونغجيانغ   2005
  المهارات اللغوية

 األّم)(اللغة   الصينية  -

 (جييدها)  اإلنكليزية  -

 (مستوى أساسي)  اإلسبانية  -
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  جيمالمرفق 
  الممثلّية الدائمة لفرنسا
  والزراعة في رومالدى وكاالت األمم المتحدة لألغذية 

  )منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية(

 
   1775449رقم  2018

 
   مذكرة شفهية

  
تتقّدم املمثلّية الدائمة لفرنسا لدى وكاالت األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف روما بأطيب التحّيات إىل منظمة 

  لألمم املتحدة (املنظمة) وتتشّرف بأن حتيل إليها رسالة موجهة من معايل السيد األغذية والزراعة
 Jean-Yves LE DRIANوزير أوروبا والشؤون اخلارجية ومعايل السيد ، Didier GUILLAUME وزير الزراعة ،

 رشيح السيدةبتقدمي فرنسا تواألغذية، يبلغان فيها أمني عام املؤمتر واجمللس يف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
Catherine GESLAIN-LANÉELLEلزراعة ة األغذية وا، مرّشحة االحتاد األورويب، لتويل منصب املديرة العامة ملنظم

  ة.لألمم املتحد

، املمثلة العليا Federica MOGHERINI وقد أرفقت طّيه كجزء مالزم هلذا الرتشيح، رسالة موّجهة من السيدة
يب للشؤون اخلارجّية وسياسة األمن، واليت تبلغ فيها أمني عام املؤمتر واجمللس بتأييد االحتاد األورويب هلذا لالحتاد األورو 

  . Catherine GESLAIN-LANÉELLEالرتشيح، باإلضافة إىل السرية الذاتية للسيدة

نتهاء الفرتة املخصصة د اوتغتنم السلطات الفرنسية هذه الفرصة لكي تتوّجه بالشكر إىل األمانة وتلتمس منها، بع
   .لتلقي الرتشيحات ملنصب املدير العام، إحالة هذه الوثائق إىل األعضاء يف املنظمة ضمن وثيقة رمسّية للمجلس واملؤمتر

وتنتهز املمثلّية الدائمة لفرنسا لدى وكاالت األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف روما هذه الفرصة لكي تعرب جمدًدا 
  .ذية والزراعة لألمم املتحدة عن فائق االحرتام والتقديرملنظمة األغ

  ]اخلتم[
  2018ديسمرب/كانون األول  17روما، 

  
  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

  روما
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  وزارة أوروبا والشؤون اخلارجية
 الوزير

   الزراعة واألغذية وزارة
 الوزير

  

   2018ديسمرب/كانون األول  14باريس، 
14.12.18 005574 CM 

   سعادة األمين العام المحترم،
  حتّية طّيبة وبعد، 

سوف جيري انتخاب املدير العام املقبل ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة) خالل شهر يونيو/حزيران 
 37من املادة  1من الدستور والفقرة  7من املادة  1أثناء الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر طبًقا ملا نصت عليه الفقرة  2019

   .من الالئحة العامة للمنظمة
ويكتسي اختيار الشخص الذي سيتوّىل إدارة أعمال املنظمة أمهّية خاصة يف ظّل الدور احلاسم الذي يتعّني على 

ع وتوفري األمن الغذائي بشأن القضاء التام على اجلو  2املنظمة تأديته لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، ويف طليعتها اهلدف 
   ة.والنهوض بالتغذية وتشجيع الزراعة املستدام

   وتتشّرف حكومة اجلمهوريّة الفرنسّية بأن تتقّدم، ملناسبة هذه االنتخابات، برتشيح السيدة
Catherine GESLAIN-LANÉELLEحة وحيدة من قبل االحتاد األورويب، كمرّشحة فرنسا ومرش.  

بأكثر من ثالثني عاًما من اخلربة يف جمال األغذية  Catherine GESLAIN-LANÉELLE وتتمتع السيدة
والزراعة واحلراجة والتنمية الريفّية اليت اكتسبتها من خالل عملها على وضع السياسات الرمسّية وتنفيذها؛ باإلضافة إىل 

ا املشهود هلا يف جمال إدارة املنظمات الوطنّية واحلكومّية الدول ا العالية يف جمال التفاوض والتقدر عاون الدويل. ّية ومهارا
وهي ترغب يف تسخري هذه املؤهالت خلدمة رؤية طموحة للمنظمة باعتبارها منظمة عاملّية مرجعّية مندجمة متاًما يف منظومة 

اء ومن خالل بناء األعضاألمم املتحدة للتنمية وتؤدي واليتها بكفاءة ومشولّية وروح ابتكارية ملا فيه خري مجيع الدول 
   ة.شراكات مع سائر األطراف املعنيّ 

نابع من تعّلق فرنسا  Catherine GESLAIN-LANÉELLE وانطالقًا من هذه األهداف، فإّن ترشيح السيدة
  .مبنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة والتزامها الراسخ بدعم األهداف اليت أنشئت املنظمة من أجلها

  .ل بقبول أمسى عبارات التقدير واالحرتامراجًيا التفض
  

Jean-Yves LE DRIAN  
  وزير أوروبا والشؤون اخلارجية

 [التوقيع]

Didier GUILLAUME 
  وزير الزراعة واألغذية

 [التوقيع]
  Louis GAGNON  سعادة السيد

   أمني عام املؤمتر واجمللس
  يف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

روما
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]الفرنسية[ّمتت الرتمجة من النص األصلي باللغة   

 

Catherine 
Geslain-Lanéelle  

  مرّشحة فرنسا واالتحاد األوروبي لتوّلي 
 والزراعة منصب المديرة العامة لمنظمة األغذية

والتنمية الريفّية واألمن الغذائي معرفة واسعة بالنظم الغذائّية 
   والتغذوي.

 Catherine Geslain-Lanéelle عية ومهندسة جسور مهندسة زرا
ا املهنيّ ومياه وغابات.   ة لشؤون الزراعة كّرست ثالثني عاًما من حيا

. فاكتسبت من خالهلا معرفة واسعة الريفّيةواألغذية والغابات والتنمية 
ة حيّ ة والصة والبيئيّ والتحديات االقتصاديّ  الغذائّيةظم بشأن أداء النُ 

ا. وعملت بنجاح على وضع السياسات العامّ ة املتُ واالجتماعيّ   ةصلة 
على املستوى الوطين واألورويب والدويل، وعلى تنفيذ تلك السياسات 

  وتقييمها. 

قدرة قياديّة مشهود لها وخبرة في إدارة المنظمات الكبيرة الحجم 
   .والمعّقدة

خالل السنوات الثماين عشر  Catherine Geslain-Lanéelleت تولّ 
املاضية، يف فرنسا ويف أوروبا، منظمات كربى (يف عدادها مئات املوظفني 

موظف) يف بيئة متعددة الثقافات وحافلة  4500وصوًال إىل أكثر من 
  والغابات.  ةالريفيّ بالتحديات يف جماالت الزراعة واألغذية والتغذية والتنمية 

ا  Catherine Geslain-Lanéelleوقد أثبتت  بنوع خاص مهارا
ة تضّم ة لسالمة األغذية، وهي وكالة للهيئة األوروبيّ ة كمديرة تنفيذيّ القياديّ 

 ةعلى شبكة من املنظمات العلمية األوروبيّ  تعتمدموظف و  500أكثر من 
حث. فيها األلفي خبري وباة اليت يفوق عدد اخلرباء والباحثني والدوليّ 

ت أيًضا مناصب رفيعة يف وزارة الزراعة حيث كان هلا دور رئيسي يف وتولّ 
  تنفيذها.يف و  الغذائّيةة و إعطاء دفع للسياسات الزراعيّ 
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ا املشهود هلا يف جمال إدارة التغيري، أحدثت حتّوًال يف  وبفضل قدرا
ا وجنحت يف حشد  عها الفرق العاملة مت طاقااملنظمات اليت تولت قياد

رقاء. وقد استخدمت أساليب إدارة شرتكة مع الشركاء والفُ يف خدمة رؤية مُ 
الة إلجناح هذه التغيريات وعمليات التحديث اليت من شفافة وشاملة وفعّ 

ا أن تعزز ثقافة حتقيق النتائج.    شأ

: األراضي من 1000من  4ة العاملية "وسامهت يف إنشاء وإطالق املنصّ 
 Catherine Geslain-Lanéelleت ل األمن الغذائي واملناخ". تولّ أج

ور ة من بينها جلنة الدستة والدوليّ أيًضا رئاسة العديد من اللجان األوروبيّ 
  ة باملبادئ العامة. الغذائي املعنيّ 

   .ُقدرة على التواصل والعمل في بيئة دولّية
ا ة ودوليّ يف بيئة أوروبيّ  Catherine Geslain-Lanéelleأثبتت  ة قدر
مة على اإلصغاء واحلوار البّناء مع مجيع األطراف الفاعلة من ر العا

رباء لماء وخُ ة وعُ حكومات وفرقاء اقتصاديني ومنظمات غري حكوميّ 
ثمرة مع العديد من املنظمات واملنتديات وسواهم. وأرست عالقات عمل مُ 

مة ة ومنظصحة العامليّ ما منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الة، ال سيّ الدوليّ 
ة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وجمموعة التجارة العامليّ 

إىل نظام املعلومات املتعلقة باألسواق  ، إضافةً عشرينالسبعة وجمموعة ال
  الزراعية. 

يها بقدرات حتلّ  Catherine Geslain-Lanéelleلقد أثبتت كذلك 
ى ماألزمات خاصة يف اجملال الصحي (احلُ  متينة يف جمال التفاوض وإدارة

  القالعية والتهاب الدماغ األسفنجي يف البقر...).

 Catherine Geslain-Lanéelleإىل جانب ما تقّدم، أطلقت 
لني الزراعي اوشاركت مباشرة يف العديد من مشاريع التعاون يف اجمل
ني، يذ يف الصوالصناعات الزراعية: إنشاء مزرعة لزراعة الكرمة وإنتاج النب

عربية يف اململكة ال الغذائّيةة و ة الزراعيّ املسامهة يف مراجعة االسرتاتيجيّ 
ا يف مصر. السعوديّ    ة، تقييم سوق احلبوب وتطوير الصناعة املتصلة 

تقن اللغتني فهي تُ  لغات عّدة. Catherine Geslain-Lanéelleتقن تُ 
ا اللغة ة بطالقة وتتكلم أيضً ة وتتكلم اللغة اإليطالية واإلنكليزيّ الفرنسيّ 

  اإلسبانية.
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Catherine Geslain-Lanéelle  

  عاًما 55

  المؤهالت
مبعارف علمّية وفنّية متينة يف جمال الزراعة والتنمية  Catherine Geslain-Lanéelleتتمّتع 

الريفّية والنظم الغذائّية والتغذية إضافًة إىل معرفة معّمقة يف السياسات العامة واملعايري اخلاصة 
ا  بتلك اجملاالت. توّلت مناصب رفيعة عّدة يف اجملالني األورويب والدويل أثبتت خالهلا قدر

ة منظمات كثرية التعقيدات وكبرية احلجم مثل اهليئة األوروبّية لسالمة القيادية من خالل إدار 
  األغذية. 
أيًضا مشاريع هامة يف بيئة متعددة الثقافات  Catherine Geslain-Lanéelleأدارت 

واكتسب خربة ممتازة يف املؤسسات األوروبية والدولّية (منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 
   التجارة العاملّية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وسواها). العاملّية ومنظمة

 

   التحصيل العلمي والمسؤوليات
  (باريس) AgroParisTechمهندسة زراعية،    1986
  ، باريس)ENGREFمهندسة جسور ومياه وغابات (   1987
(المشتركة بين منظمة الصحة العالمّية ومنظمة األغذية رئيسة لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمبادئ العامة    2001/2002

  والزراعة)
  نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة األوروبية لسالمة األغذية    2002/2006

  )Bail pour tousرئيسة منظمة غير حكومّية للمساعدة االجتماعّية للمشردين (  
  في مدينة تولوز (فرنسا) عضو في مجلس إدارة الكلّية البيطريّة الوطنّية   2017منذ سنة 

 

  الخبرة المهنية
  منصب المندوبة الوزاريّة لدى وزارة الزراعة واألغذية    تشغل حالًيا

  مرّشحة فرنسا واالتحاد األوروبي لمنصب المديرة العامة لمنظمة األغذية والزراعة   
 

يئي العامة لألداء االقتصادي والبالمديرة العامة، عّينها رئيس الجمهورية، المديريّة    2013سبتمبر/أيلول 
  للشركات،

  وزارة الزراعة واألغذية    2018إلى يونيو/حزيران 
حتديد معامل الرؤية واملهّمة  2015يف عام  Catherine Geslain-Lanéelleأعادت السيدة 

ذه املديريّة العاّمة للجمع بني األداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي للزراعة  اخلاصة 
طاعات الزراعّية الغذائّية واحلرجّية، باإلضافة إىل حتسني جودة اخلدمة املقدمة إىل الشركاء. والق

وعِملت من خالل حشد قدرات املوظفني على مواءمة اهليكل التنظيمي مع األولويات 
والتوجهات االسرتاتيجّية املستجدة. كما َسَعت جاهدة يف سبيل العمل مع شركاء دوليني 

متعدد األطراف (منظمة األغذية والزراعة، االجتماعات الوزاريّة جملموعة  بشكل ثنائي أو
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العشرين وجمموعة الـسبعة، ُمنتدى االستجابة السريعة لنظام املعلومات املتعّلقة باألسواق 
  الزراعّية، االجتماع الوزاري ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، اجمللس األورويب...).

سياق ُمؤمتر األطراف احلادي والعشرين ومؤمتر األطراف الثاين والعشرين (اتفاقّية األمم ويف 
: األراضي 1000من  4املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ)، سامهت يف إنشاء املنصة العاملّية "

عضًوا مبا يف ذلك منظمات دولّية  150من أجل األمن الغذائي واملناخ" (اليت تضم أكثر من 
لدان من خمتلف القارات) وقامت بنشر املشروع الشامل للزراعة اإليكولوجّية: إنتاج املزيد وب

وبشكل أفضل. وكانت مسؤولة عن تنفيذ املشروع الشامل للمجالس العمومية املعنّية بالتغذية 
والذي كان يضّم جهات فاعلة يف السلسلة الغذائّية يف فرنسا للخروج مًعا بالتزامات متتد على 

ذا الصدد. مخ   سة أعوام واعتماد مشروع قانون 

    ة لسالمة األغذيةة للهيئة األوروبيّ المديرة التنفيذيّ    2006يوليو/تموز 
ة لسالمة ة سبع سنوات إدارة اهليئة األوروبيّ ملدّ  Catherine Geslain-Lanéelleت تولّ    2013إلى أغسطس/آب 

 ةهذه الوكالة األوروبية بإسداء مشورة علميّ  وتقوماألغذية ومقرها مدينة بارما يف إيطاليا. 
ة يف روبيّ تيح األسس للسياسات والتشريعات األو وتُ  الغذائّيةبشأن املخاطر املرتبطة بالسلسلة 

ة والوزارة املسؤولة عن الزراعة . وبفضل دعم املؤسسات األوروبيّ الغذائّيةجمال املخاطر 
رأي علمي يف السنة ويعمل  600دي أكثر من سواألغذية، قامت بتطوير هذه الوكالة اليت تُ 

 2000موظف (معظمهم من العلماء) وتستند إىل شبكة تضّم أكثر من  500فيها أكثر من 
من اخلرباء العلميني يف أوروبا. وقد سامهت يف توطيد اتفاقات التعاون مع العديد من البلدان 

  (الواليات املتحدة، اليابان، مجهورية كوريا، كندا...).
 

  المديرة العامة للزراعة والموارد الحرجية واألغذية، منطقة إيل دو فرانس   2003أبريل/نيسان 
   2006إلى يونيو/حزيران 

  
  ة لألغذية، عّينها رئيس الجمهوريةالمديرة العامّ    2000آب/أغسطس 

مسؤولة عن صياغة وتطبيق سياسة األمن الغذائي  Catherine Geslain-Lanéelleكانت   2003إلى فبراير/شباط 
ي يف وإضافة إىل مئيت موظف يعملون يف املقر الرئيسة النباتات والصحة والرفق باحليوان. وصحّ 

باريس، تعتمد املديرية العامة لألغذية على شبكة من اخلدمات على مستوى املقاطعات واملناطق 
االزمات (التهاب الدماغ األسفنجي يف البقر، موظف). شاركت يف إجياد حل لعدد من  4500(

ة والصحّ  ةلسياسة الصحّ  احلمى القالعية...). وعملت مع فريقها اإلداري على وضع توجيه وطينّ 
ذية والصحة ة للتغة: "من املزرعة إىل املائدة". كما سامهت بنشاط يف إعداد أول خطة وطنيّ النباتيّ 

ة ان من خالل األغذية. عملت عن كثب مع املفوضياليت تسعى إىل حتسني الوضع الصحي للسك
ة (منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ة والدول األعضاء واملنظمات الدوليّ األوروبيّ 

  ة لوقاية النباتات). ة الدوليّ واملنظمة العاملية لصحة احليوان واالتفاقيّ 
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  الدوليةنائب رئيس المبادالت   1998نوفمبر/تشرين الثاني 

مسؤولة عن املعونة الغذائّية لفرنسا والتعاون الدويل وعملت على تعزيز األمن الغذائي والتنمية    2000إلى يوليو/تموز 
الريفّية وتعاونت بشكل وثيق مع العديد من املنظمات الدولية، ويف طليعتها منظمة األغذية 

اون العاملّية وهيئة الدستور الغذائي ومنظمة التعوالزراعة ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة الصّحة 
والتنمية يف امليدان االقتصادي... وتوّلت قيادة مشاريع تعاون ثنائي (مثًال مع مجهورية الصني 

  الشعبية).
  

مستشارة مكّلفة بشؤون اإلنتاج الحيواني والبيئة في مكتب وزير الزراعة والثروة    1997يونيو/حزيران 
  السمكية

   1998إلى نوفمبر/تشرين الثاني 
  

  رئيسة مكتب الحليب ومشتقاته، وزارة الزراعة والثروة السمكية   1994يناير/كانون الثاني 
   1997إلى مايو/أيار 

  

   المديرية العامة لشؤون الصناعة والسوق الداخلية -المفوضّية األوروبّية  -خبيرة وطنية    1993إلى  1991من 

  يف تطوير التشريعات األوروبّية حلماية املستهلكني  Catherine Geslain-Lanéelleسامهت 
(املواد الكيميائية املستخدمة يف األغذية). ومثّلت املفوضية األوروبّية يف جلنة الدستور الغذائي 

  املعنية باملواد املضافة إىل األغذية. 
 

   األوروبي) في المديرية العامة لألغذية(السوق الداخلية واالتحاد  92إعداد الهدف    1990إلى  1988من 
 

تحليل تنظيم قطاع وسوق الحبوب في جمهورية مصر العربّية إضافة إلى العوامل الرئيسّية    1987
  للقدرة التنافسية (جمهورية مصر العربية)
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  دالالمرفق 
  

 
N 36/1734 

  

جورجيا يف روما بأصدق التحّيات إىل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة) وتتشرف بأن تتوجه سفارة 
، Louis Gagnon د، وزير خارجّية جورجيا إىل السيّ Davit Zalkaliani دُحتيل إليها طّيه رسالة موّجهة من معايل السيّ 

ملنصب  Davit Kirvalidze دقرار حكومة جورجيا ترشيح السيّ  أمني عام املؤمتر واجمللس يف منظمة األغذية والزراعة بشأن
   ة.املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحد

وتنتهز سفارة جورجيا يف روما هذه الفرصة لكي تُعرب جمدًدا ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة عن فائق التقدير 
   م.واالحرتا

  

   صفحات 7املرفقات: 

  

   2019يناير/كانون الثاين  17روما، 

  ]ختم السفارة[

  منظمة األغذية والزراعة
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 وزير خارجية جورجيا

  2019يناير/كانون الثاين  15تبيليسي، 

 العام احملرتم،  األمنيسعادة 
 حتّية طّيبة وبعد،

 

يسرُّين أن ُأشري إىل االنتخابات املقبلة ملنصب املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة) للفرتة 
  واليت ستتخلل الدورة احلادية واألربعني ملؤمتر املنظمة  2023يوليو/متوز  31إىل  2019املمتدة من األول من أغسطس/آب 

  ).2019يونيو/حزيران  22-29(

ذا الصدد أن أتقّدم، نيابةً عن حكومة جورجيا، برتشيح الدكتور    لتوّيل هذا املنصب. Davit Kirvalidzeويشّرفين 

عاًما  29من مهارات فنّية ونظرًا إىل خربته الشاملة ملدة  Davit Kirvalidzeويستند قرار هذا الرتشيح ملا للدكتور 
حالًيا منصب مستشار رئيس وزراء جورجيا وعضو يف جملس  Kirvalidzeالدكتور يف جمال الزراعة والتنمية الريفّية. ويشغل 

 Cultivating New Frontiers in Agriculture"  –مديري املنظمة اخلرييّة الدولّية اليت يوجد مقرها يف الواليات املتحدة 

(CNFA)ىل تطوير الحات هيكلّية هاّمة أّدت إ". وجرى تعيينه لواليتني يف منصب وزير الزراعة فكان رائًدا يف إجراء إص
املؤسسات وحتديث الُبىن األساسّية للزراعة وتشجيع منّو الصادرات؛ وكان قبل ذلك رئيًسا جلنة الزراعة يف برملان جورجيا. 

مشهود  Davit Kirvalidzeوتوّىل أيًضا إدارة مشاريع ممّولة من جهات ماحنة دولّية ولديه خربة عملّية كمزارع. وإّن الدكتور 
له عاملًيا خبربته البارزة من خالل توفري الدعم الفين واإلداري يف خمتلف أحناء العامل وقد عمل مع منظمات دولّية خمتلفة وتوّىل 

 إدارة برامج يف العديد من البلدان. 

 .Davit Kirvalidzeوقد أرفقت طّيه السرية الذاتية املفّصلة للدكتور 

من مهارات ومؤهالت اكتسبها يف جماالت  Davit Kirvalidzeما يتمتع به الدكتور  وحنن على أّمت الثقة من أنّ 
خمتلفة كصانع للقرارات ومشرّع ومدير وخبري ومتخصص وأكادميي ومزارع، ستكون ثروة ال تقّدر بثمن بالنسبة إىل املنظمة يف 

 .بعدم إمهال أحد 2030ماد خطة التنمية املستدامة لعام تأدية واليته واملسامهة يف احرتام االلتزام الذي قطعناه مجيًعا عند اعت

ذا  Davit Kirvalidzeوأمتىن من سعادتكم تسجيل ترشيح الدكتور  رمسًيا وإبالغ الدول األعضاء يف املنظمة 
  الرتشيح حسب األصول.

  راجًيا التفضل بقبول أمسى عبارات التقدير واالحرتام.

 Louis Gagnonسعادة السيد 
 عام املؤمتر واجمللسأمني 

 يف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة)
     روما

 [التوقيع]

David Zalkaliani  
01/1615 
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[ االنكليزيّةّمتت الرتمجة من النص األصلي باللغة  ] 

 
 

  الدكتور
idzeKirval Davit  

العام ملنظمة األغذية  مرشح جورجيا ملنصب املدير  
  والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة)

  

حالًيا منصب  Davit Kirvalidzeيشغل الدكتور 
مستشار رئيس وزراء جورجيا لشؤون الزراعة والتنمية الريفية 

عاًما يف جمال القيادة واإلدارة يف القطاع  29ولديه خربة 
الزراعي، مع الرتكيز بشكل خاص على سياسات التنمية 
والزراعة ذات القيمة املضافة وتطوير القطاع اخلاص. وقد 

طوال مسريته املهنية بالزراعة  Kirvalidzeين الدكتور عُ 
والتنمية الريفية واإليكولوجيا من خالل تبّوئه مناصب 
خمتلفة كباحث ومزارع ومشرِّع ومدير وصانع قرارات 
وُمصِلح وجامع تربعات وماِنح. وشغل لواليتني منصب 
وزير الزراعة يف جورجيا حيث أطلق إصالحات مؤسسية 

رص ا لزيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية وزيادة فوقام بإدار
احلصول على التمويل وحتفيز منو الصادرات وجذب 
االستثمارات إىل القطاع الزراعي يف جورجيا وصناعة 
األغذية. وقبل توليه منصب وزير الزراعة يف جورجيا، 

عضًوا يف الربملان ورئيًسا  Kirvalidzeانُتخب الدكتور 
  جلنة الزراعة.

كمهندس   Kirvalidzeوغداة االستقالل، برز الدكتور 
للقطاع الزراعي والريفي املتطّور وقائد له، مبا يشمل املزارع 
التجارية وأصحاب احليازات الصغرية واملؤسسات الصغرية 
واملتوسطة احلجم وموفري اخلدمات. وتشمل خربته 
 الواسعة خمتلف جوانب الزراعة واألعمال التجارية الزراعية،
باإلضافة إىل خربته العملية كمزارع. وقد عمل من خالل 
موقعه كوزير للزراعة ومن خالل اخلدمات االستشارية 

اخلاصة، مع مجيع املنظمات والربامج الدولية الكربى. ومّثل 
حكومة جورجيا لدى منظمة  Kirvalidzeالدكتور 

  األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية.
مسريته املهنية كأستاذ حماِضر  Kirvalidzeكتور بدأ الد 

يف جامعة الزراعة احلكومية يف جورجيا ومعهد محاية البيئة 
واإليكولوجيا واألعمال التجارية الزراعية وعمل من ّمث يف 
اجملالني االستشاري والسياسي يف كل من جورجيا وأرمينيا 
ن اوأذربيجان وبيالروس وإثيوبيا وكازاخستان وقريغيزست

وآيرلندا ومولدوفا وروسيا وطاجيكستان وهولندا وأوكرانيا 
والواليات املتحدة وأوزباكستان وزمبابوي. ومن خالل تويل 

 Cultivatingمنصب كبري مستشاري رئيس منظمة

New Frontiers in Agriculture وهي منظمة إمنائية ،
خربته يف جمال  Kirvalidzeدولية، أتاح الدكتور 

مشروًعا  15رتاتيجي مبا أفضى إىل ختصيص التخطيط االس
مليون دوالر  120يف عدد من البلدان بتمويل فاق 

توجيه هذه املنظمة الرائدة  2014أمريكي. وتابع منذ عام 
ا.   يف جمال التنمية الزراعية كعضو يف جملس إدار

حائز على درجة دكتوراه فلسفة يف  Kirvalidzeالدكتور 
العلوم الزراعية وعلى شهادة يف علوم الرتبة والكيمياء 
الزراعية من جامعة الزراعة احلكومية يف جورجيا يف 
تبيليسي. وكان أحد الباحثني يف برنامج فولربايت يف 
جامعة ماريالند وقام بأعمال هامة يف جمال اسرتاتيجيات 

 متر لريفية املستدامة يف االقتصادات اليتالتنمية الزراعية وا
يف مرحلة حتّول. وهو يتقن اللغات اجلورجية واإلنكليزية 

والروسية.
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 ، حائز على درجة دكتوراهDavit Kirvalidzeالدكتور 

  التحصيل العلمي واالتحادات المهنية
في جورجيا وجامعة جامعة الزراعة الحكومّية  –دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعّية   1990-1993

  .لومونوسوف الحكومّية في روسيا
يا، جامعة الزراعة الحكومية في جورج –بكالوريوس آداب في علوم التربة والكيمياء الزراعية  1984-1990

   .تبيليسي، جورجيا
  .(IUSS) عضو في االتحاد الدولي لعلوم التربة 

  .(ESSC) عضو في الجمعية األوروبية للحفاظ على التربة 

   بلدان الخبرة المهنية

أذربيجان وبيالروس وإثيوبيا وكازاخستان وقريغيزستان وآيرلندا ومولدوفا وروسيا وطاجيكستان وهولندا وأوكرانيا 
  .والواليات املتحدة وأوزباكستان وزمبابوي

  المؤهالت واإلنجازات الرئيسية
جمال العلوم الزراعّية وأثبت قدرته القياديّة  من مواليد جورجيا وقد تابع دراسات معّمقة يف Kirvalidze الدكتور

وامتالكه مهارات إدارية متينة. وقّدم خدمات استشارية يف جمال سياسات التنمية يف الزراعة والتنمية الريفية وتطوير 
 قواليتني كوزير للزراعة واألغذية يف جورجيا أطل Kirvalidze األعمال التجارية يف القطاع اخلاص. وشغل الدكتور

خالهلما سلسلة من اإلصالحات اهليكلية والسياساتّية. وتوّىل قيادة مشاريع ممّولة من املاحنني الدوليني ولديه خربة 
، بوصفه جهة رئيسّية مسؤولة عن التنفيذ، ومصمًما ومستشارًا يف جمال تطوير Kirvalidze عملّية كمزارع. والدكتور

يف ربط اآلالف من صغار املزارعني بالتمويل واملدخالت واخلدمات  مؤسسات األعمال التجارية الزراعية، قد جنح
الزراعية ويف توسيع األسواق يف بلدان أوروبا الشرقية وأفريقيا وآسيا. وقد أفضت هذه اجلهود املستدامة والناجحة بفضل 

 زيادة م واخلاص وإىلالتعاون األساسي بني اجلهات املاحنة واحلكومة إىل إطالق شراكات ناجحة بني القطاعني العا
  .اإلنتاجية ومداخيل آالف املنتجني واجملّهزين

  اإلصالحات
مسؤوالً عن تصميم وتطبيق جولتني من اإلصالحات الزراعية املوّسعة خالل الواليتني  Kirvalidzeكان الدكتور 

. وّمت يف ظّل قيادته وضع وإطالق 2013-2012و 2004-2000اللتني شغلهما كوزير للزراعة يف جورجيا يف 
ا. وتناولت هذه اإلصالحات جمموعة متكاملة  اسرتاتيجيات للتنمية الريفّية والزراعّية وخطط التنفيذ اخلاصة 
من القضايا والتحديات يف القطاع الزراعي، مبا يف ذلك حتسني فرص احلصول على التمويل للمؤسسات الزراعّية 

لتعاون الزراعي أفضت إىل إنشاء وكالة تنمية التعاونيات الزراعّية والتفاوض الناجح واعتماد تشريعات جديدة ل
بشأن اتفاق الشراكة واتفاق منطقة التجارة احلرة الشاملة واملعّمقة مع االحتاد األورويب، وإنشاء مركز البحوث 

الريف  صالحات احلد من الفقر يفالعلمّية للزراعة وإقامة شبكة وطنية لإلرشاد الزراعي. وكان الغرض من هذه اإل
والقضاء على اجلوع وضمان النمو االقتصادي وإعادة البىن التحتية يف هذا القطاع. وقد أّدت هذه املشاريع 

، مما أدى إىل 2017إىل  2012يف املائة يف اإلنتاج الزراعي اإلمجايل من  50واإلصالحات إىل زيادة ختّطت نسبة 
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مليون دوالر أمريكي وإىل زيادة حافظة القروض  366 جلورجيا مبقدار النصف بقيمة خفض امليزان التجاري السليب
مليون دوالر أمريكي  600مليون دوالر أمريكي إىل أكثر من  35اإلمجالّية لدى املصارف التجارية هلذا القطاع من 

  يف غضون ثالث سنوات.
  إدارة األزمات

  القدرة على الصمود والوقاية من الهجرة – 2008االستجابة الفوريّة ألثر النزاع المسّلح في عام 
الذي أطلق  (GARRP) إعداد وتنسيق برنامج احلد من املخاطر الزراعية يف جورجيا Kirvalidze توىل الدكتور

من األسر  40 000. ويُعىن هذا الربنامج باحتياجات أكثر من 2008بعد فرتة وجيزة من النزاع املسّلح عام 
ذا النزاع، وذلك من خالل توفري املساعدة لتأمني سبل عيشها ومعاجلة  الزراعّية يف جورجيا املتأثرة بشكل مباشر 

مج لنحو امسألة األمن الغذائي واحلرص على تعافيها من الناحية االقتصادية بعد انتهاء النزاع. ومسح هذا الربن
من سكان جورجيا الوسطى بضمان حمصول زراعي وافر خالل فصل الشتاء والعناية ببساتينهم،  150 000

   ا.مليون دوالر أمريكي ومّكن الفئات املتضررة من النزاع من البقاء يف دياره 70فتخطت قيمة احلصاد 

   مكافحة الجوع –اإلغاثة من الجفاف 
ت اليت طالت جورجيا يف مطلع األلفية الثانية وأّدت إىل اخنفاض كبري يف الكميااستجابة ملوجات اجلفاف احلاد 

احملصودة (ال سيما حصاد القمح يف جورجيا الشرقية والنقص احلاد يف كميات القمح والذرة املتاحة يف األسواق)، 
تنفيذها  واإلشراف على، بصفته وزيرًا للزراعة آنذاك، إىل وضع خطة استجابة فوريّة Kirvalidze عمد الدكتور

وقام حبشد موارد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي واجلهات املاحنة 
الثنائية واملنظمات غري احلكومية يف جورجيا للحرص على تقدمي مساعدة يف الوقت املناسب وتطبيق برنامج 

من أسر  400 000الدعم الفوري بالنسبة إىل األغذية واألعالف ألكثر من  اإلغاثة من اجلفاف. وجرى تقدمي
املزارعني يف خمتلف أحناء البالد. وسعى هذا الربنامج التطّلعي إىل دعم املزارعني املتضررين من خالل تأمني مواد 

 40 000اقت البذر واحلرص على زراعة أنواع جديدة من احلبوب القادرة على مقاومة اجلفاف على مساحة ف
   ر.هكتا

متخصص يف سياسات التنمية الريفّية/الزراعّية وسالسل اإلمداد/القيمة الزراعية وتطوير املؤسسات  Kirvalidze الدكتور
الصغرية واملتوسطة احلجم ومقدمي اخلدمات. وتشمل خربته أيًضا تطوير األعمال التجارية واإلنتاج األويل والزراعة ذات 

مبهارات ممتازة يف  Kirvalidze واالستخدام املستدام للرتبة واملوارد الطبيعية األخرى. ويتمتع الدكتورالقيمة املضافة 
اجملال الدبلوماسي ويف ميدان التفاوض والتواصل وقدرة عالية على القيادة والعمل بشكل فعال مع أشخاص من جنسيات 

  .ليزية والروسيةوخلفيات ثقافية خمتلفة. وهو يتقن اللغات اجلورجية واإلنك

   الخبرة المهنية بالترتيب الزمني 
  مستشار رئيس وزراء جورجيا

   إدارة حكومة جورجيا – 2017اعتبارًا من مارس/آذار 
توفري خدمات استشارية لرئيس وزراء جورجيا بشأن قضايا التنمية الزراعية والريفية. وقام بتمثيل إدارة حكومة 

اجورجيا خالل اجتماعات رمسّية    .وزيارات ومؤمترات وفعاليات متصلة 
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  أستاذ جامعي
   جامعة الزراعة الحكومّية، جورجيا – 2013اعتبارًا من 

  باحث/أستاذ محاضر مشارك
  جامعة الزراعة الحكومّية، جورجيا - 1990/2013

راء حبوث وإصدار وإجمسؤول عن إعداد برامج الدراسات البيئية واخلاصة بعلوم الرتبة وتطبيقها، وإلقاء حماضرات 
  .مؤلفات

  

  عضو في مجلس اإلدارة
الواليات ، Cultivating New Frontiers for Agriculture(CNFA) - 2014اعتبارًا من مايو/أيار 

  المتحدة
  

  وزير
   وزارة الزراعة، جورجيا – 2013/ مايو/أيار  2012أكتوبر/تشرين األول 

  :القطاع الزراعي في جورجيا قاد سلسلة من اإلصالحات واألنشطة الهامة في
  دف زيادة القدرة التنافسية أطلق عملية إعداد اسرتاتيجّية وخطة عمل للتنمية الزراعية يف جورجيا 

للمزارعني وأصحاب املبادرة احلرة يف املناطق الريفّية، وتطوير سلسلة القيمة، وبناء القدرات املؤسسية، وتطوير 
ه وإىل اعية. وأدى تطبيق االسرتاتيجية وخطة العمل إىل حتسني حجم اإلنتاج وجودتالبنية التحتّية اإلقليمية والزر 

زيادة استدامة األعمال التجارية الزراعّية وخلق فرص جديدة للعمل، واحلد من الفقر، وحتسني األمن الغذائي 
يف املائة  50ة بنسبة وزيادة الصادرات. ونتيجة هلذه اإلصالحات، ازداد إنتاج الزراعة األولية وصناعة األغذي

 ي.مليون دوالر أمريك 300مبا ختطى  وارتفعت الصادرات
  .قام بتصميم برامج لتمويل الزراعة وصناعة األغذية مصممة خصيًصا على نطاق البالد وأطلقها بنجاح

 مليون دوالر أمريكي من الرساميل اجلديدة، ازداد احلجم 600ونتيجة هلذه الربامج، اليت حشدت أكثر من 
 . اإلمجايل للتمويل الرمسي هلذا القطاع مبقدار عشرة أضعاف

  قاد املفاوضات بشأن اتفاق الشراكة واتفاق منطقة التجارة احلرة الشاملة واملعّمقة مع االحتاد األورويب اليت
 ال أفضت إىل التجارة احلرة مع الدول األوروبّية. ونتيجة لذلك، بلغت الصادرات الزراعّية من جورجيا مستوى

 ي.مليون دوالر أمريك 778له بقيمة  سابق
  باشر املفاوضات مع الشركاء التجاريني، مبا يف ذلك روسيا، من أجل فتح األسواق أمام منتجات جورجيا

 . وجنح يف إمتام هذه املفاوضات
  دف إنشاء تعاونيات زراعية ونظم للبحث والتطوير وبناء قدرات شبكة باشر عمليات إصالح هيكلّية 
 . ملختربات وحتسني نظام سالمة األغذية وتطوير السوق العقاريا
  باشر عملّية إعادة تأهيل وحتسني الُبىن األساسّية للري والصرف؛ ونتيجة لذلك، حصلت عشرات آالف

 .اهلكتارات من األراضي على خدمات الرّي والصرف
 اشر وأكمل بنجاح املفاوضات مع املاحنني مثل االحتاد األورويب والبنك الدويل والصندوق الدويل للتنمية ب

الزراعية واحلكومة اهلولنديّة وسواها بشأن مشاريع حتديث الزراعة وصناعة األغذية يف جورجيا. وأفضت هذه 
  .االزراعة وصناعة األغذية يف جورجي مليون دوالر أمريكي من موارد املاحنني يف 200املفاوضات إىل ضّخ 
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  كبير مستشاري الرئيس
   ، الواليات المتحدةCNFA - 2012أكتوبر/تشرين األول  - 2006يونيو/حزيران 

مشلت مسؤولياته تطوير مشاريع جديدة لألعمال التجارية وإجراء حبوث/حتليل قطري وللقطاع الزراعي وإعداد 
   االسرتاتيجي، واملفاوضات يف البلدان احملتملة. ومبشاركة الدكتورعروض واقرتاحات مشاريع، والتخطيط 

Kirvalidze 15 املباشرة، ّمت منح منظمة CNFA  مليون دوالر أمريكي. وإضافة إىل  120مشروًعا بتمويل فاق
يف رابطة الدول املستقّلة مع تركيز خاص على منطقة القوقاز وآسيا  CNFA ذلك، أشرف على مشاريع منظمة

  .الوسطى
  

  باحث زائر
  جامعة ماريالند، برنامج فولبرايت، الواليات المتحدة األمريكية – 2006/ يونيو/حزيران  2005سبتمبر/أيلول 

باحث يف برنامج فولربايت قام بأحباث وألقى حماضرات عن كفاءة املعونة األجنبية بالنسبة إىل التنمية الريفية 
   ة.متر يف مرحلة انتقاليوالزراعية يف جورجيا وبلدان أخرى 

  أجرى حبوثًا وألقى حماضرات عن: هيكلة املساعدة اإلمنائية للبلدان اليت متر يف مرحلة انتقالية والتفاوض
ا: البحث عن ممارسات أفضل؛  بشأ

 قام بتحديد ممارسات أفضل إلصالح املساعدة اإلمنائية يف الدول املستقلة حديثًا؛ 
  ةللتنمية الزراعية/الريفية املستدامة يف البلدان اليت متر يف مرحلة انتقاليطّور اسرتاتيجية منوذجية.  

  

  وزير
   وزارة الزراعة واألغذية، جورجيا – 2000/2004

أطلق وقاد إصالحات كربى أفضت إىل إرساء مناخ مشّجع للتنمية االقتصادية املستدامة وأعاد توجيه الوزارة حنو 
   ق.لالستفادة من الفرص املتاحة يف اقتصاد السو إجراء التغيريات الالزمة 

 طّبق سياسة لنمو القطاع الزراعي بقيادة السوق؛  
 قام بتصميم برنامج اإلغاثة من طوارئ اجلفاف على نطاق البالد ككل وبتنسيقه على حنو ناجح؛ 
  موظف مهين وموظف دعم يف وزارة الزراعة والوكاالت التابعة هلا؛ 6000أدار أكثر من 
 أعّد واعتمد "اسرتاتيجية التنمية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي" يف جورجيا؛ 
  قام بالتفاوض بشأن مشاريع وبرامج مع مؤسسات مالية دولية وجهات ماحنة ثنائية (فاقت قيمتها اإلمجالية

 مليون دوالر أمريكي)؛ 250
 الوزارة؛ باشر عملية إعادة هيكلة اإلدارة الداخلية وتصميم الربامج يف 
 استحدث أساليب حديثة وشفافة إلعداد امليزانية ونظم الرقابة املالية؛ 
 ةتوىل منصب حمافظ (ممثل جلورجيا) يف كّل من منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعي.  
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  رئيس لجنة وعضو في البرلمان
  جورجيابرلمان جورجيا، لجنة الشؤون الزراعية،  – 1999-2000

عضًوا كانت مسؤولة عن اإلشراف على املمارسات  19توىل كعضو منتخب يف الربملان إدارة جلنة مؤلفة من 
   ا.والتشريعات احلكومية وعن مراقبته

 أشرف على أنشطة وزارة الزراعة واألغذية واإلدارة احلكومية لإلشراف على األراضي؛ 
 الزراعية وأطلقها ورّوج هلا؛ قام مبراجعة التشريعات واملعاهدات واالتفاقات 
  أطلق إصالحات على نطاق البالد ككّل بشأن ملكية األراضي واحلرص على إعطاء املزارعني وأصحاب

 .األراضي صكوك ملكية صاحلة لتلك األراضي
  

  مزارع، مدير التنمية والتعاون
   صندوق المساعدة الخاصة للمزارعين في جورجيا، جورجيا – 1996/1999

كان يُعىن بزراعة البطاطا يف جنوب شرق جورجيا. وقد عمل على إعداد وتنفيذ مشروعني ممّولني من احلكومة 
ماليني غلدر هولندي؛ وأدخل أصنافًا جديدة وحديثة من البطاطا من  2.5اهلولندية بلغت قيمتهما يف حينه 

هولندا؛ واعتمد أفضل املمارسات الزراعية احلديثة الصديقة للبيئة؛ وأنشأ أول خمزن حديث للبطاطا يف البالد 
   ة.وعمل على زيادة صالحية البذور وبطاطا املائدة يف األسواق احمللية والدولي

  

  أستاذ محاضر
   معهد حماية البيئة واإليكولوجيا واألعمال التجارية الزراعية، جورجيا – 1993/1998

ألقى حماضرات يف املركز الدويل املشرتك بني أكادميية العلوم يف جورجيا وجامعة جورجيا يف جماالت اإليكولوجيا 
  :واألعمال التجارية الزراعية. وأعطى حصًصا دراسية يف ما يلي

 علوم الرتبة؛ 
 ا؛  محاية البيئة وإدار
 حتليل نظام الزراعة وإدارته 
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  المرفق هاء
  سفارة اهلند

  روما
  

No. ROME/AGRI/FAO/241/28/2018 

  2019 يناير/كانون الثاين 3

  المحترم،سعادة األمين العام 
  حتّية طّيبة وبعد،

من  37(أ) من املادة 1من دستور منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) والفقرة  7من املادة  1عمًال بأحكام الفقرة 
 29إىل  22ن م الئحتها العاّمة، سوف يعّني مؤمتر املنظمة يف دورته احلادية واألربعني اليت ستعقد خالل الفرتة املمتدة

 إىل 2019املدير العام للمنظمة للفرتة املمتدة من األول من أغسطس/آب  2019يونيو/حزيران 
   .2023يوليو/متوز  31

ملنصب املدير العام ملنظمة األغذية  Ramesh Chand ويشرفين إبالغكم بأّن حكومة اهلند قررت ترشيح الدكتور
   ة.والزراع

من رتبة وزير دولة،  (NITI Aayog) سسة الوطنية لتحويل اهلند، بصفته عضًوا يف املؤ Ramesh Chandوالدكتور
خبري اقتصادي  Chand يتوّىل بشكل مباشر توجيه جدول أعمال التنمية يف اهلند يف جمايل الزراعة واألمن الغذائي. والدكتور

يف اهلند، نيودهلي.  حباث الزراعّيةزراعي وصانع للسياسات، حائز على درجة دكتوراه يف العلوم االقتصاديّة الزراعّية من معهد األ
مناصب أكادميية مرموقة وترأس  Chand وخالل مسريته الطويلة واملمّيزة اليت متتّد على أكثر من ثالثني عاًما، شغل الدكتور

وثيقة  100عدًدا من اللجان الرفيعة املستوى وتوىل قيادة عدد من مشاريع األحباث املمولة من منظمات دولّية. وأصدر أكثر من 
من خربة واسعة ومؤهالت عالية ستمّكنه من توّيل الدور القيادي الالزم  Chand حبثية وسبعة كتب. وإّن ما يتمتع به الدكتور

   ة.لتوجيه املنظم
وأمتىن من سعادتكم تسجيل هذا الرتشيح رمسًيا وإبالغ الدول  Chand وجتدون مرفقة طّيه السرية الذاتية للدكتور

   ة.ملنظماألعضاء يف ا
  راجًيا التفضل بقبول أمسى عبارات التقدير واالحرتام.

  ]التوقيع[
(Reenat Sandhu) 
  السفري واملمثل الدائم لدى
   منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

  Louis Gagnon سعادة السيد
  أمني عام املؤمتر واجمللس

  يف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
 روما
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  Ramesh Chandالدكتور 

 (مرشح اهلند لتويل منصب املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة

  لألمم املتحدة)
  المؤهالت

عضو  2015عاًما) خبري اقتصادي زراعي هندي وصانع سياسات مرموق. وهو منذ سنة  Ramesh Chand )62 الدكتور
، هيئة NITI Aayog برتبة وزير دولة احتادي يف حكومة اهلند. ومؤسسة (NITI Aayog) اهلنديف املؤسسة الوطنية لتحويل 

، من منصبه هذا،  Chandالتخطيط يف اهلند سابًقا، هي خلية تفكري يف السياسات برئاسة رئيس وزراء اهلند. ويتوّىل الدكتور
ية للوزارات عة واألمن الغذائي. كما أنه يقّدم مسامهات سياساتبصورة مباشرة توجيه جدول أعمال التنمية يف اهلند يف جمايل الزرا

املركزية وحكومات الواليات يف جماالت املوارد املائّية وأهداف التنمية املستدامة والتخفيف من حدة الفقر والغابات والبيئة 
 Chand الدكتور الزراعّية. وقد أعدّ وُسبل العيش املستدامة وتنمية أصحاب احليازات الصغرية وجتهيز األغذية والتكنولوجيا 

  ي.رؤية اهلند واسرتاتيجيتها وخطة عملها للقطاع الزراع

   .وهو أيًضا عضو سابق يف اللجنة املالية اخلامسة عشرة يف اهلند اليت تبّت يف توزيع الضرائب على حكومة االحتاد والواليات

  التحصيل العلمي

بكالوريوس وماجستري يف الزراعة من جامعة البوجناب الزراعّية يف اهلند. كما حائز على شهاديت  Ramesh Chand الدكتور
   .دأنه حائز على درجة دكتوراه يف العلوم االقتصادية الزراعّية من معهد البحوث الزراعّية يف اهلند، نيودهلي، اهلن

  المسؤوليات األخرى

 .2016، املكسيك، منذ سنة (CIMMYT) عضو يف جملس أمناء املركز الدويل لتحسني الُذرة والقمح 
، كمبريا، (ACIAR) عضو يف اجمللس االستشاري للسياسات التابع للمركز األسرتايل للبحوث الزراعّية الدولية 

  .2016أسرتاليا منذ سنة 
) والتابع للمنتدى 2018-2016عضو يف جملس مستقبل العامل املعين مبستقبل األمن الغذائي والزراعة ( 

 .العاملياالقتصادي 

)1(  
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  المساهمات األكاديمية والبحثّية

مناصب أكادميّية مرموقة من بينها: أستاذ وطين يف جملس البحوث الزراعّية يف اهلند ملدة مخس سنوات؛  Chand شغل الدكتور
نوات؛ وأستاذ سوعامل رئيسي يف املعهد الوطين للعلوم االقتصادية الزراعّية والبحوث يف جمال السياسات، نيودهلي ملدة عشر 

يف معهد النمو االقتصادي، جامعة دهلي؛ وأستاذ يف جامعة البوجناب الزراعّية، لوديانا، اهلند؛ وأستاذ زائر يف جامعة ُولوغونغ، 
نيوثاوث ويلز، أسرتاليا؛ وزميل زائر يف معهد االقتصادات النامية، شيابا شي، اليابان. وتوّىل أيًضا رئاسة املعهد الوطين للعلوم 

  ت.االقتصادية الزراعّية والبحوث يف جمال السياسات، نيودهلي كمدير للمعهد ملدة سّت سنوا

ا، معامل اخلطاب بشأن الزراعة واألمن الغذائي يف اهلند وآسيا.  Chandوقد رسم الدكتور ، من خالل البحوث اليت قام 
ة . ومتحورت حبوثه خالل العقود الثالثساتدراسة حبثية وسبعة مؤلفات وعشر دراسات عن السيا 100وأصدر أكثر من 

األخرية حول العلوم االقتصادية الزراعّية والسياسات الغذائية وأسواق املنتجات الزراعّية واإلعانات واالستثمارات والتجارة 
وًعا حبثًيا مموال إجراء أكثر من اثين عشر مشر  Chand منظمة التجارة العاملية والسياسة اخلاصة بالتكنولوجيا. وتوّىل الدكتور

من منظمات دولّية مثل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل ومؤمتر األمم 
املتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي والكومنولث واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ. 

   ة.و يصدر بانتظام مقاالت يف صحف وطنية ويف جمالت مشهورة ويشارك يف نقاشات إعالميوه

   صنع القرارات

، رئيًسا لعدد من اللجان الرفيعة املستوى على أرفع NITI Aayog ، قبل تعيينه عضًوا يف مؤسسةChand كان الدكتور
ن أجل تب رئيس الوزراء. وقد حقق النموذج الذي وضعه ممستويات احلكومة اهلندية، مبا فيها هيئة التخطيط يف اهلند ومك

  ة.يف املائة يف الزراعة اهلندية الغاية املنشود 4تسجيل منو بنسبة 

وكان له تأثري على السياسات والبحوث العاملية يف جمال الزراعة من خالل توليه أدوار خمتلفة من ضمنها عضو يف جملس أُمناء 
؛ وعضو يف اللجنة االستشارية بشأن السياسات التابعة للمركز األسرتايل 2016املركز الدويل لتحسني القمح والذرة، املكسيك، 

؛ وعضو يف جلنة األمن الغذائي يف اجمللس العاملي لألمن الغذائي التابع للمنتدى االقتصادي 2016للبحوث الزراعّية الدولية، 
. وتوّىل منصب مسؤول تنسيق للهند لشؤون التنمية الزراعّية والريفّية يف رابطة جنوب آسيا 2017-2016العاملي، جنيف، 

 يط اهلادئ ملدة سّت سنوات وكان مسؤوًال عن إعداد الرؤيةللتعاون اإلقليمي واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمل
اخلاصة بالزراعة يف الرابطة. وإضافة إىل ذلك، كان مستشار احلكومة اهلندية يف املسائل اخلاصة مبجموعة العشرين بصفته كبري 

دورًا  Chand وأّدى الدكتور اخلرباء وشارك يف العديد من اجتماعات جمموعة العشرين خالل رئاسة فرنسا واملكسيك وروسيا.
حموريًا يف املداوالت والتحضريات إلعداد التوصيات بشأن السياسات يف العديد من األحداث الدولية يف أكثر من عشرين 
بلًدا بشأن مواضيع متنوعة مثل األغذية واألمن الغذائي والفقر والتجارة ومنظمة التجارة العاملية والسياسات الغذائية واملتعلقة 

   ة.باألسعار والنمو الزراعي والتنمي
)2(  
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   األدوار القيادية واإلدارية

ربعة اجتماعات اهلند ورأس أتوّىل توجيه وإدارة إعداد االسرتاتيجّية اإلمنائية الثنيت عشر وزارة من وزارات حكومة  
 .2015منذ سنة  NITI Aayog عليا ملؤسسة

مدير املعهد الوطين للعلوم االقتصادية الزراعّية والبحوث يف جمال السياسات التابع جمللس البحوث الزراعّية يف  
 .2015إىل  2010اهلند، نيودهلي، من 

 أستاذ وطين يف املعهد الوطين للعلوم االقتصادية الزراعّية والبحوث يف جمال السياسات، نيودهلي،  
  .2010إىل  2006من 

 أستاذ ورئيس وحدة العلوم االقتصادية الزراعّية يف معهد النمو االقتصادي، جمّمع جامعة دهلي، دهلي، 
  .2004إىل  2002 من

   الخبرة الدولية

  .2000أستاذ زائر يف جامعة ُولونغونغ، نيوثاوث ويلز أسرتاليا، من أبريل/نيسان إىل أغسطس/آب  
زميل باحث زائر يف معهد االقتصادات النامية، منظمة التجارة اخلارجية يف اليابان، شيبا شي، اليابان، من  

  .2003مايو/أيار إىل سبتمرب/أيلول 
كبري املسؤولني عن السياسات يف مكتب منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ، بانكوك، ملدة  

  .2008إىل مايو/أيار  2007ثالثة أشهر من يونيو/حزيران 
 ةمشروًعا حبثًيا كاستشاري لدى منظمة األغذية والزراعة، وجلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعي 15أعّد  

آلسيا واحمليط اهلادئ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، والكومنويلث، 
   ي.والبنك الدويل، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاد

يط اهلادئ يف واحملشارك يف عدد من األنشطة يف منظمة األغذية والزراعة يف روما ويف مكتبها اإلقليمي آلسيا  
  ك.بانكو 

  المهام الخاصة

رئاسة جلان / جمموعات عمل خمتلفة بشأن الزراعة والسياسات الغذائية واألمن الغذائي والعائدات الزراعّية  توّلى 
 .واألسواق واألسعار ومنظمة التجارة العاملية تضّم وزارات وهيئة التخطيط واحلكومة اهلندية وواليات خمتلفة

 يف اللجنة التوجيهية املعنية بالزراعة للخطتني اخلمسيتني احلادية عشرة والثانية عشرة، هيئة التخطيط يف عضو 
 ة.يف املائة خالل اخلطة احلادية عشر  4منو القطاع الزراعي بنسبة  وأعّد نموذجاهلند. 

ؤون ية والتوزيع العام وشجلنة رفيعة املستوى وجمموعات خرباء تضم وزارة الزراعة ووزارة األغذ 15يف  شارك 
 .املستهلكني ووزارة املالية وحكومة اهلند، كعضو فيها أو كرئيس هلا

  .2009عن إطار األولويات املتوسطة األجل ملنظمة األغذية والزراعة يف اهلند،  وثيقة بيضاءأعّد  
 .2015-2014"استعراض البحوث يف جمال العلوم االقتصادية الزراعّية"، نيودهلي،  رئيس تحرير 

 

)3( 
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 .2012و 2011يف وفد اهلند إىل الفريق املعين بالزراعة يف جمموعة العشرين يف عامي  عضو 
 عّينته حكومة اهلند لشؤون الزراعة والتنمية الريفية املتصلة برابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي مسؤول تنسيق 

 .ملدة سّت سنوات
  .اجنوب آسيا للتعاون اإلقليمي، داكمركز الزراعة التابع لرابطة  عضو في مجلس إدارةشغل منصب  

  الجوائز / المكافآت البارزة

 " التذكارية اليت مينحها االحتاد االقتصادي يف اهلند تقديرًا للعطاءات طوال العمر يفأتال بيهاري فايباييهجائزة " -
 .(2018) جمال البحوث االقتصادية

تقديًرا للمسامهة البارزة يف جمال العلوم االجتماعية وهي جائزة مينحها  2011" لعام رافي أحمد كيدوايجائزة " -
  ند.زراعّية يف اهلند، نيودهلي، اهلجملس البحوث ال

اليت مينحها جملس البحوث الزراعّية يف اهلند، نيودهلي، تقديرًا للمسامهات  1985" لعام جواهر الل نهروجائزة " -
 .الدكتوراهالبحثية املتميزة لدرجة 

  د.يف األكادميية الوطنية للعلوم الزراعّية، نيودهلي، اهلن زميل -
  د.يف مجعية العلوم االقتصادية الزراعّية يف اهلند، اهلن زميل -
 .2019)، احتاد العلوم االقتصادية يف اهلند، 2015مؤمتر مجعية العلوم االقتصادية الزراعّية يف اهلند ( رئيس -

  معلومات أخرى

مناطق  Chand، خمتصة يف جمال الرتبية. وقد زار الدكتور Anita Bajarhمتزوج من السيدة  Ramesh Chandالدكتور 
  عديدة من حول العامل ولديه معرفة واسعة يف الزراعة الدولية. وهو يتقن اللغات اإلنكليزية واهلندية والبنجابية واألوردو احملكّية.
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