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 المجلس
 بعد المائة والستون الثانيةالدورة 

 2019يوليو/تموز  1روما، 

 انتخاب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية واألعضاء فيها
 
من الالئحة العامة للمنظمة، تتألف جلنة الشؤؤنوا الدسؤؤتورية والقاةوةية من رئيب وسؤؤبعة أع ؤؤا   34وفقاً للمادة  -1

)ع ؤؤؤؤؤؤو واحد من كلأل من األقاليل التاليةق أفريقيا، اسؤؤؤؤؤؤيا واويو ا،ادم، أوروبا، أمريكا الالتينية والبحر الكاري ، الشؤؤؤؤؤؤر  
أا ع ؤؤؤؤؤواً ت اللجنة ع ؤؤؤؤؤو ترغن ت أا تنتخن كلأل دولة   علىجنوب غرب اويو ا،ادم(. و أمريكا الشؤؤؤؤؤمالية، األدىن، 
تفاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل منهالته وخ ته مع  ،ت حال اةتخاهباترغن ت تعيينه لمنمتر واجمللب باسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل املمثل الذ  لعام المني تبلغ األ
 من الالئحة العامة للمنظمة(. 2-34 )املادة

 
األع ؤؤؤؤا  ت املنظمة لالةتخاب لتمثيل إقليل معنيأل وتقت ؤؤؤؤي إجرا ات اةتخاب أع ؤؤؤؤا  اللجنة أا تولؤؤؤؤأل  الدول  -2

على حنو ما حيدده املنمتر ألغراض االةتخابات ت اجمللب، وأا ينتخن اجمللب أوالً رئيسؤؤؤؤؤؤؤؤاً من بني وثلي الدول األع ؤؤؤؤؤؤؤؤا  
 .اً معيألن اً أو بلد اً إقليمثل املرلحني. ويُنتخن الرئيب على أساس منهالته الفردية وال مي

 
( منصؤؤؤؤؤؤؤؤن 1لكلأل من ) لوخ اهتاملرلؤؤؤؤؤؤؤؤحني علومات عن منهالت حني أا امل تواردة الولؤؤؤؤؤؤؤؤيحات اله أدةاوترد  -3

 .املرفق با ع وية اللجنة ت و ( 2) املرفق ألفت ترد الرئيب 
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 وقد ورد الولي  التايل ملنصن رئيب جلنة الشنوا الدستورية والقاةوةيةق -4
 

  (ساا مارينو) Daniela Rotondaro ةالسيد
 
 أع ا  ت جلنة الشنوا الدستورية والقاةوةيةقكةتخاب  الووردت الوليحات التالية ل -5
 

 (Charles Essongheالسيد ) غابوا أفريقيا
 (Theodore Andrei Bauzon)السيد  الفلبني اسيا واويو ا،ادم

 Rafael Osorio de Rebellón)السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤد  إسباةيا أوروبا

Villar) 
 (Monica Robelo Raffone)السيدة  ةيكاراغوا الالتينية والبحر الكاري أمريكا 

 )السيد علي البصول( األردا الشر  األدىن
 (Emily Katkar)السيدة  الواليات املتحدة األمريكية أمريكا الشمالية

 (Esala Nasayi)السيد  فيجي جنوب غرب اويو ا،ادم

 
، هذه املادة )أ( من10من الالئحة العامة للمنظمة. فطبقاً للفقرة  12وخت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع هذه االةتخابات ألحكام املادة  -6

ت حؤؤالؤة من دوا اللجو  إىل اقواع سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرأل   إمتؤؤام التعيني بؤؤاملوافقؤؤة العؤؤامؤؤة الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرحيؤؤةجيوز للرئيب أا يعرض على اجمللب 
   .ملناصن الشاغرةاالةتخاب الذ  ال يزيد فيه عدد املرلحني على عدد ا
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 المرفق ألف
 سان مارينو

 
 DANIELA ROTONDARO السيدة االسلق

 
 الدار البي ا  )املغرب( مكاا الوالدةق

 ساا مارينو اجلنسيةق
 املغرب -الرباط - Lycée Français Descartes الدراساتق

 القاةوا الدويل خرجية كلية احلقو ق
 الوظائف/األةشطة احلاليةق

واملمثلة  جلمهورية سؤؤؤؤؤاا مارينو لدى إيطالياوالكاملة الصؤؤؤؤؤالحيات السؤؤؤؤؤففة املفوقؤؤؤؤؤة فو  العادة   2010اعتبارًا من 
 الدائمة لدى الوكاالت اليت توجد مقارها ت روما

 2001اعتبارًا من 
 

املنؤؤؤؤؤؤؤاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن اليت 
اةُتخبؤؤؤؤؤؤ  فيهؤؤؤؤؤؤا ت 
منظمؤؤؤؤؤؤؤة األغؤؤؤؤؤؤؤذيؤؤؤؤؤؤؤة 

 والزراعةق

 الوكاالت اليت توجد مقارها ت روماالسففة واملمثلة الدائمة جلمهورية ساا مارينو لدى 
 

 ع و ت جلنة الشنوا الدستورية والقاةوةية 2015-2017-2019
 ع و ت جملب املنظمة –رئيسة الوفد  2015-2017
 ةائن رئيب اجمللب التنفيذ  للهيئة األوروبية للزراعة  2008-2012
 منمتر املنظمة  -رئيسة جلنة أورا  التفويض  2009-2011-2015
 رئيسة جلنة الطعوا ت املنظمة  2011
 

 الوظائف/األةشطة الرئيسية السابقةق
 ، مستشارةساا مارينو لدى إيطاليا سفارة 2000-2010
 االجتماعيةرئيسة إدارة الشنوا الدولية، وزارة الصحة العامة والرعاية رئيسة الديوااق  1996-1999
 ، رومالبحوث اجلرمية الدويلمعهد األمل املتحدة  1995-1996
 برةامج األمل املتحدة ملكافحة املخدرات، فيينا 1993-1995
 الصحة العامة والرعاية االجتماعية وزارة قرئيسة مكتن 1987-1993

 املديرة التنفيذية لؤ "منمترات ساا مارينو" 
 )جملب أوروبا( للمركز األورويب لطوارم الكوارثالسكرتفة اإلدارية 
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  ااملمثلة الدائمة جلمهورية ساا مارينو لدى جملب أوروب
 من اجلمهورية اإليطالية  Commendatoreحائزة على وسام  2002
 من اجلمهورية اإليطالية Cavaliere Grand Ufficialeحائزة على وسام  2019

 ت ساا مارينو الدويل Soroptimistمنسسة ةاد  
 اللغاتق اإليطالية، اإلةكليزية، الفرةسية، اإلسباةية، ال تغالية
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 غابون
 

 CHARLES ESSONGHE السيدق االسل
 

  الوظائف/األةشطة احلاليةق
 السفف واملمثل الدائل لغابوا لدى منظمة األغذية والزراعة 2019 - 2010

 الوظائف/األةشطة الرئيسية السابقةق
 املستشار األول ت السفارة )كندا ووالنطن واألمل املتحدة( 2010 قبل

 (2004إىل  2000مدير قسل أوروبا )من 
 ( ت وزارة اخلارجية2010إىل  2004مدير عام الشنوا اخلارجية )من 
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 فيجي
 

 ESALA NAYASI السيد قاالسل
 

 الوظائف/األةشطة احلاليةق
خ ة واسؤؤؤؤؤعة ت جمال اخلدمات اخلارجية ت فيجي وقد توىل وظيفته  Esalaللسؤؤؤؤؤيد  

 .2016مايو/أيار  16احلالية كنائن األمني لشنوا السياسات ت 
 الوظائف/األةشطة الرئيسية السابقةق

لؤؤؤؤؤهرًا اعتبارًا من  16قبل تعيينه، منصؤؤؤؤؤن األمني الدائل ملدة  Esalaلؤؤؤؤؤغل السؤؤؤؤؤيد  
ا ل مني 2015األول من ينؤؤؤاير/كؤؤؤاةوا الثؤؤؤا   . وجرى تعيينؤؤؤه ت مؤؤؤا م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى ةؤؤؤائبؤؤؤً

ومدير لؤؤؤؤنوا السؤؤؤؤياسؤؤؤؤات واملعاهدات  2014)للعمليات( اعتبارًا من يوةيو/حزيراا 
. وقبل تعيينه كمدير لشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنوا السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات 2012اعتبارًا من يناير/كاةوا الثا  
لوماسؤؤؤؤؤًيا ت بعثة فيجي إىل األمل املتحدة ت ةيويور  واملعاهدات، لؤؤؤؤؤغل منصؤؤؤؤؤًبا دب

 . 2011ألكثر من أربع سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنوات، حي  أكمل واليته ت ديسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم /كاةوا األول 
وكاا يعمل قمن  2005وقد التحق ت بداية مسفته املهنية باخلدمة املدةية ت عام 

ي ت ةيويور .  لعبة لنوا السياسات واملعاهدات ت الوزارة قبل تعيينه ت بعثة فيج
 متزوج وله ابنتاا.وهو  مهنة اواماة Esalaالسيد  ميارس

 
  



CL 162/LIM/3 7 

 

 األردن
 

 السيد علي البصول االسلق
 

 الوظائف/األةشطة احلاليةق
سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبتم /أيلول  1اعتبؤؤؤؤؤؤؤارًا من 

2018 
/املكتن اخلاص لوزير اخلارجية ت  وحدة اإللؤؤؤؤؤؤؤؤراي والعمليات املسؤؤؤؤؤؤؤؤتشؤؤؤؤؤؤؤؤار/رئيب

 األردا
 

 الوظائف/األةشطة الرئيسية السابقةق
 – 2014 تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرين الثا /ةوفم 

 2018سبتم /أيلول 
مثل الدائل املناوب للمملكة ةائن رئيب البعثة ت السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفارة األردةية ت روما وامل

 األمل املتحدة اليت توجد مقارها ت روما وكاالتاألردةية ا،امشية لدى 
 - 2001يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو/متؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوز 

 2014 األولتشرين /أكتوبر
رئيب قسؤؤؤؤؤؤؤل الشؤؤؤؤؤؤؤنوا اإلةسؤؤؤؤؤؤؤاةية، إدارة املنظمات الدولية، وزارة اخلارجية ولؤؤؤؤؤؤؤنوا 

 املغوبني ت األردا
 -2009سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤ /أيؤؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤؤول 

 2013سبتم /أيلول 

 مدريد ت سفارة األردا ت ولاألسكرتف ال

 – 2008سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤ /أيؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤول 
 2009سبتم /أيلول 

 كتن اخلاص لوزير اخلارجية امل

 بعثة األردا إىل االحتاد األورويب –السكرتف الثال   2004-2008
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 نيكاراغوا
 

 MONICA ROBELO RAFFONE السيدة االسلق
 

 الوظائف/األةشطة احلاليةق
 السففة واملمثلة الدائمة لبعثة مجهورية ةيكاراغوا لدى وكاالت األمل املتحدة ت روما 2007اعتبارًا من 

 ةيكاراغوا ت جملب حمافظي الصندو  الدويل للتنمية الزراعيةوثلة مجهورية 
 (2015سففة مجهورية ةيكاراغوا لدى حكومة إيطاليا )منذ عام 

  (2015)منذ عام  معهد بلداا أمريكا الالتينية وإيطالياوثلة مجهورية ةيكاراغوا لدى 
 

 الوظائف/األةشطة الرئيسية السابقةق
منظمة األغذية والزراعة، وثلة اجملموعة اإلقليمية لبلداا أمريكا الالتينية ع ؤؤؤو ت جملب  2018-2021

 والبحر الكاري 
ع ؤؤؤؤؤو ت جلنة الشؤؤؤؤؤنوا الدسؤؤؤؤؤتورية والقاةوةية ت منظمة األغذية والزراعة، وثلة اجملموعة  2017-2019

 اإلقليمية لبلداا أمريكا الالتينية والبحر الكاري 
 -يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو/حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراا 

 2015ديسم /كاةوا األول 
 رئيسة منقتة جملموعة أمريكا الالتينية والبحر الكاري 

 منظمة األغذية والزراعةةائن رئيب الدورة الثاةية واخلمسني بعد املائة جمللب  2015يوةيو/حزيراا 
 )املعهد املركز  للفهرسة والتوثيق( اوزارة الواث واألةشطة الثقافية ت إيطالي 2003-2007

مسؤؤؤؤؤؤؤؤتشؤؤؤؤؤؤؤؤارة ت وحدة الدعل اإلقليمي ل ةامج التعاوا بني أوروبا وبلداا البحر األبيض 
  "، مكتن التعاوا األورويب للمعوةةEuromed Heritage IIاملتوسو "

 ،Sogesلالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤارات الزراعية، جمموعة  Agriconsulting Europeمنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  2002-2005
ARS Progetti ،1ية خبفة التقييل الفين الرئيسية للمشاريع اإلمنائ - بروكسل (Alat) 

 والعقود اإلطارية املمولة من املفوقية األوروبية، مكتن التعاوا األورويب للمعوةة
 روما (،CINSاملنظمة غف احلكومية اإليطالية للتعاوا بني بلداا الشمال واجلنوب ) 2001-2002

 املشاريع اإلمنائية ومشاريع املساعدة اإلةساةية ت البلداا الناميةتقييل ومراقبة 
 بروكسلاملفوقية األوروبية،  1999-2001
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مسؤؤؤؤائل التدرين وتنفيذ  -مسؤؤؤؤنولة عن قسؤؤؤؤل املوارد البشؤؤؤؤرية واملنظمات غف احلكومية 
حقو  اإلةسؤؤؤؤؤؤؤاا وإقؤؤؤؤؤؤؤفا  جماالت  ورصؤؤؤؤؤؤؤد املشؤؤؤؤؤؤؤاريع لدعل املنظمات غف احلكومية ت

 الدميقراطي ت أمريكا الالتينية الطابع
  بروكسلالقاةوةية،  Hunton & Williamsمستشارة قاةوةية للشركات، منسسة  1998-1999
إدارة الشنوا القاةوةية ت البنك األورويب ألمريكا حمامية متخصصة ت قاةوا الشركات،  1994-1997

 الوسطى، ماةاغوا، ةيكاراغوا
املمثلة الدائمة املناوبة، بعثة مجهورية و ة مجهورية ةيكاراغوا ت إيطاليا، مسؤؤتشؤؤارة ت سؤؤفار  1990-1992

 ةيكاراغوا لدى وكاالت األمل املتحدة ت روما
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 الفلبين
 

 THEODORE ANDREI BAUZONاالسلق 
 

 الوظائف/األةشطة احلاليةق
 املمثؤؤؤؤل الؤؤؤؤدائل املنؤؤؤؤاوب، املمثليؤؤؤؤة الؤؤؤؤدائمؤؤؤؤة للفلبني لؤؤؤؤدى وكؤؤؤؤاالت األمل املتحؤؤؤؤدة  2017اعتبارًا من عام 

 اليت توجد مقارها ت روما
 رئيب القسل االقتصاد  ت سفارة الفلبني ت روما، إيطاليا  2016اعتبارًا من عام 

 
 الوظائف/األةشطة الرئيسية السابقةق

 العرا  ت سفارة الفلبني ت بغداد،السكرتف الثال  وةائن القنصل  2016 - 2014
 2015ديسم /كاةوا األول  15
 2016مايو/أيار  23 -

 سفارة الفلبني ت بغداد، العرا  ،القائل باألعمال بالوكالة

 املساعد الرئيسي، لعبة الواليات املتحدة، مكتن الشنوا األمريكية، 2014 - 2012
 وزارة اخلارجية ت مجهورية الفلبني

لالقتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد والتنمية،  كبف االختصؤؤؤؤؤؤؤؤؤاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤيني ت التنمية االقتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤادية، ا،يئة الوطنية 2011- 2009
 مجهورية الفلبني
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 إسبانيا
 

  RAFAEL OSORIO DE REBELLÓN VILLARق االسل
 

 الوظائف/األةشطة احلاليةق
املتعددة األطراي السؤؤؤكرتف األول ت سؤؤؤفارة إسؤؤؤباةيا ت روما، مسؤؤؤنول عن الشؤؤؤنوا  2016اعتبارًا من عام 

مع تركيز خؤؤؤاص على وكؤؤؤاالت األمل املتحؤؤؤدة الثالث اليت توجؤؤؤد مقؤؤؤارهؤؤؤا ت رومؤؤا 
)منظمؤؤة األغؤؤذيؤؤة والزراعؤؤة وبرةؤؤامج األغؤؤذيؤؤة العؤؤاملي والصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنؤؤدو  الؤؤدويل للتنميؤؤة 

 .الزراعية(
ع ؤؤؤو ت وفد إسؤؤؤباةيا إىل الدورتني األربعني واحلادية واألربعني ملنمتر منظمة األغذية 

اعة وت عدد من دورات جملب املنظمة واجملالب التنفيذية للصؤؤؤؤؤندو  وال ةامج، والزر 
مبا ت ذلك عدد من اجللسؤؤؤؤؤات العامة للجنة األمن الغذائي العاملي. كاا ع ؤؤؤؤؤًوا ت 
جلنة املالية التابعة للمعهد الدويل لتوحيد القاةوا اخلاص وكاا ت أكثر من مناسؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة 

 هد املذكور.مندوبًا ت اجلمعية العامة للمع
 السابقةق الرئيسية الوظائف/األةشطة

ةائن املدير العام املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعد ل مل املتحدة ت األماةة العامة لشؤؤؤؤؤؤؤؤؤنوا األمل املتحدة  2016 - 2014
 وحقو  اإلةساا ت وزارة اخلارجية اإلسباةية، االحتاد األورويب والتعاوا.

 إسباةيا ت القاهرة )مجهوريألة مصر العربيألة(رئيب قسل الشنوا القنصلية ت سفارة  2014 - 2012
 ةائن رئيب بعثة سفارة إسباةيا ت كييف )أوكراةيا( 2012 - 2009
 سكرتف ت سفارة إسباةيا ت تيغوسيغالبا )هندوراس( 2009- 2006
ةؤؤائؤؤن املؤؤدير العؤؤام ل مل املتحؤؤدة ت األمؤؤاةؤؤة رئيب دائرة ومؤؤدير منطقؤؤة ت مكتؤؤن  2006- 2004

العامة ل مل املتحدة وحقو  اإلةسؤؤؤاا ت وزارة اخلارجية اإلسؤؤؤباةية، االحتاد األورويب 
 والتعاوا.

 .التحق باملدرسة الدبلوماسية ت إسباةيا 2003
 (.UAMخترج من كلية احلقو  ت جامعة مدريد املستقلة )
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 الواليات المتحدة األمريكية
 

 EMILY KATKAR السيدة االسلق
 

 الوظائف/األةشطة احلاليةق
بعثة الواليات املتحدة ، املمثلة الدائمة املناوبةرئيسؤؤؤؤؤؤؤة قسؤؤؤؤؤؤؤل الشؤؤؤؤؤؤؤنوا السؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤية واالقتصؤؤؤؤؤؤؤادية و  2017-2019

 اليت توجد مقارها ت رومالدى وكاالت األمل املتحدة  األمريكية
  ع و ت مكتن جلنة الشنوا الدستورية والقاةوةية وجلنة األمن الغذائي العاملي

  
 لوظائف/األةشطة الرئيسية السابقةقا

والؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنطن ، وزارة اخلارجيةالدولية، رئيسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الوحدة املعنية مقو  اإلةسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا، مكتن املنظمات  2014-2016
 العاصمة

 ت الكوي  ، سفارة الواليات املتحدة األمريكيةةائن املستشار السياسي 2012-2014
 ، بلجيكابروكسل، الواليات املتحدة لدى االحتاد األورويب ، بعثةالشنوا السياسيةمسنولة  2009-2012
 ، أفغاةستااكابول  ، سفارة الواليات املتحدة تلشنوا الثقافيةعن ااملسنولة املساعدة  2008-2009
راقبة ت مركز العمليات التابع لوزارة اخلارجية األمريكية 2006-2007

ُ
 ، والنطن العاصمةاملسنولة امل

، اإلمارات العربية أبو ظ  ، سؤؤفارة الواليات املتحدة،املسؤؤنولة عن الشؤؤنوا االقتصؤؤادية والقنصؤؤلية 2004-2006
 املتحدة

 
 
 


