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 المجلس
 المائة بعد ثانية والستونال الدورة

 2019 تموز/يوليو 1 روما،

 فيها عضاءاألو البرنامج  لجنة رئيس نتخابا
 
ا عضــــــــــــــوً  12من الالئحـــة العـــامـــة للمنظمـــة، من رئيس و 26، مبوجـــب املـــادة (اللجنـــة) تتـــألف جلنـــة الربنـــامج -1

مريكا الالتينية والبحر الكارييب والشـــــرق وأ وأوروبا يم من األقاليم التالية: أفريقيا وآســـــيا واحمليط اهلادئمن كل إقل (عضـــــوان
  االنتخابوعضو واحد من أمريكا الشمالية ومن جنوب غرب احمليط اهلادئ). وينبغي لكل دولة عضو تسعى إىل األدىن

املمثل الذي ســــــتعّينه يف حال انتخاهبا وتفاصــــــيل عن مؤهالت هذا  اســــــميف اللجنة أن تبّلغ األمني العام للمؤمتر واجمللس ب
 من الالئحة العامة للمنظمة). 2-26املمثل وخرباته (املادة 

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

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

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

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

 (هولندا) Hans Hoogeveenالسيد 
 
  

http://www.fao.org/


CL 162/LIM/1 2 

 وقد وردت الرتشيحات التالية النتخاب أعضاء جلنة الربنامج: -5
 

 مايل أفريقيا
 زامبيا

 )Traore Kone(السيد 
 )Kayoya Masuhwa(السيد 

 الصني آسيا واحمليط اهلادئ
 ماليزيا

 )Ni Hongxing(السيد 
 )Muhammad Rudy Khairudin Mohd Nor(السيد 

 فرنسا أوروبا
 اململكة املتحدة

 )Delphine Borione(السيدة 
 )Terri Sarch(السيدة 

والبحر أمريكـــــــا الالتينيـــــــة 
 الكارييب

 األرجنتني
 شيلي

 )Maríia Cristina Boldorini السيدة(
 )Tamara Villanueva(السيدة 

مجهورية إيران  الشرق األدىن
 اإلسالمية
 األردن

 )Mohammad Hossein Emadi(السيد 
 

 (السيد يوسف أمحد الطراونة)
 )Jennifer Fellows(السيدة  كندا أمريكا الشمالية
 )Don Syme(السيد  نيوزيلندا احمليط اهلادئجنوب غرب 

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

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

 هولندا

 HANS HOOGEVEEN السيد :سماال

 الوظائف/األنشطة احلالية:

 دائم ململكة هولندا المثل امل 2016سبتمرب/أيلول 

ـــيـــو/متـــوز  ـــول  – 2017ي
 2019يونيو/حزيران 

 رئيس جلنة الربنامج

 العمل التابعة للجنة األمن الغذائية املعنية بالتوسع احلضري والتحول الريفيرئيس جمموعة   – 2017يوليو/متوز 

ينـــــــاير/كـــــــانون الثـــــــاين 
2018 

رئيس جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة لتحسني سري عمل النظام املتعدد األطراف 
 للحصول على املوارد وتقاسم منافعها

 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة

ســـــــــــبتمرب/أيلول  1حىت 
2016 

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

 يف هولندا. 

الزراعة،  شـــــــؤوناملوظفني املدنيني الذي توّىل إدارة  أرفع Hoogeveenوبالتايل، كان الدكتور 
ومؤســســات األعمال الزراعية، وســالمة األغذية، واألمن الغذائي، والصــحة البيطرية والنباتية، 

 صــايدوالشــؤون الدولية، مبا يف ذلك الســياســة األوروبية الزراعية املشــرتكة والســياســة املشــرتكة مل
اك، واألمن الغذائي الدويل، ومنظمة األغذية والزراعة وغريها من شــــــؤون األمم املتحدة، مساأل

أعمــال إدارة  وجــداولوحترير التجــارة (منظمــة التجــارة العــامليــة)، والوصــــــــــــــول إىل األســــــــــــــواق 
 الطبيعة/التنوّع البيولوجي.

ا يف ذلــك وظــائف دوليــة عــديــدة، مبــ Hoogeveenوخالل العقــدين األخريين، توّىل الــدكتور 
، 2007عام يف لدورة الســــــــــــــابعة ملنتدى األمم املتحدة للغابات الذي اعتمد كرئيس مكتب ل

حتت قيادته، صكاً دولياً بشأن الغابات وصفه األمني العام لألمم املتحدة باإلجناز التارخيي بعد 
، حاز الدكتور إجنازاته يف املنتدىواعرتافًا بمخســـــــة عشـــــــر عاماً من املفاوضـــــــات الدولية املتعثرة. 

Hoogeveen  جائزة األمم املتحدة خالل احلدث اخلاص الرفيع املســـــــــــــتوى مبناســـــــــــــبة اعتماد
اجلمعية العامة لألمم املتحدة الصــــــــك الدويل للغابات. وهو أحد اآلباء املؤســــــــســــــــني للتحالف 

ضـــــاً، لنمو األزرق. وشـــــغل أيللمحيطات واالعاملي للزراعة الذكية مناخياً وشـــــبكة العمل العاملية 
لتنوّع البيولوجي، لمن بني مناصب أخرى، منصب رئيس مؤمتر األطراف التفاقية األمم املتحدة 

ر اجمللس االقتصــــادي واالجتماعي لألمم املتحدة. وكان رئيس املفاوضــــني يف العديد  وكان ميســــّ
 من العمليات الدولية نيابًة عن االحتاد األورويب واحلكومة اهلولندية.
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يف العديد من  أنه عضــــــــــــــومن الوظائف األخرى. كما  عدًدا Hoogeveenويتوّىل الدكتور 
مزامـــل يف جمـــال والبيئـــة واألســــــــــــــواق، و  يف ذلـــك مبـــادرة جـــامعـــة يـــال للحوكمـــةاجملـــالس، مبـــا 

الغابات، وهي منظمة غري حكومية دولية بشـــــــأن الســـــــياســـــــة االبتكارية اخلاصـــــــة بجتاهات اال
 .العاصمةطن للموارد الطبيعية يف واشن

املوارد الطبيعية يف كلية ســـــات اخلاصـــــة بمار حماضـــــر يف جمال املأســـــتاذ  Hoogeveenالدكتور 
وهو أســــــــتاذ زائر يف جمال دبلوماســــــــية التنمية  فالتشــــــــر للقانون والدبلوماســــــــية يف بوســــــــطن.

كما أنه حماضــر رئيســي يف جمال الســياســة   وباحث يف هولندا.واجنينغان املســتدامة يف جامعة 
. وتلقى شــــــــــــــهادة الدكتوراه من جامعة العامةة يكومشــــــــــــــؤون احلاألوروبية يف كلية هولندا لل

شهادة يف  Hoogeveenواجنينغان، بالتعاون الوثيق مع كلية فالتشر. كذلك، حاز الدكتور 
العامة. كذلك، أكمل برناجماً ، وهو حائز أيضاً شهادة ماجستري يف اإلدارة يف هولندا القانون

 لكبار املدراء يف كلية كنيدي يف جامعة هارفرد لإلدارة احلكومية.

العلمية حول التنمية املســـــــــتدامة  الدراســـــــــاتمن  هو صـــــــــاحب عدد Hoogeveenالدكتور 
واملوارد الطبيعية، مبا يف ذلك العمل األســــاســــي بشــــأن الدروس املســــتمدة من احلوكمة العاملية 

 للغابات.
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 باء المرفق
 

 األرجنتين

 MARIA CRISTINA BOLDORINI السيدة :سماال

 الوظائف/األنشطة احلالية:

 متـــوزيـــو/لـــيـــو اعـــتـــبـــــــارًا مـــن 
2017 

والصــــــــــــــنــدوق الــدويل  نتني لــدى منظمــة األغــذيــة والزراعــةجلمهوريــة األرج ةدائمــالــ ةمثلــامل
 للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي

 عضو يف جلنة الربنامج يف منظمة األغذية والزراعة 2017اعتبارًا من 

 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة:

 -أبـــــــــــــريـــــــــــــل/نـــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــان
ديســــــــــــــــمـــرب/كـــــــانـــون األول 

2016 

 ، وزارة اخلارجية والعبادةالعالقات االقتصادية الدولية ةأمين

 والعبادة، وزارة اخلارجية للمفاوضات االقتصادية الثنائية ةوطنيال ةدير امل 2014-2016

 ، وزارة اخلارجية والعبادةيانياسمع آسيا وأو  املفاوضات االقتصادية الثنائية ةمدير  2012-2013
 يف أمريكا اجلنوبية ةألرجنتني يف قمة السوق املشرتكة اجلنوبياملؤقتة لالرئاسة  ةأمين 2012

أمريكا الالتينية، ورابطة تكامل يف أمريكا اجلنوبية  ةللسوق املشرتكة اجلنوبي ةالدائم ةاملمثل 2009-2011
 أوروغوايو ، مونتفيديو

مديرة رئاســــــــــــــة جلنة املمثلني الدائمني للســــــــــــــوق املشــــــــــــــرتكة اجلنوبية يف أمريكا اجلنوبية،  2004-2009
 مونتفيديو، وأوروغواي

املشــــرتكة اجلنوبية يف املمثلة القانونية لألرجنتني لدى حماكم التحكيم املخصــــصــــة للســــوق  1998-2003
 أمريكا الالتينية

مديرة الشــــؤون املؤســــســــية يف الســــوق املشــــرتكة اجلنوبية يف أمريكا الالتينية، وزارة اخلارجية  2001-2003
 والتجارة الدولية والعبادة

 مديرة يف الســــــــــــوق املشــــــــــــرتكة اجلنوبية يف أمريكا الالتينية، وزارة اخلارجية والتجارة الدولية 1999-2000
 والعبادة
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 كندا

  JENNIFER FELLOWS السيدة االسم:

 الوظائف/األنشطة احلالية:

 املمثلة الدائمة املناوبة لكندا لدى منظمات األمم املتحدة املعنية باألغذية والزراعة 2017اعتبارًا من 

 بعثة كندا الدائمة، اليت توجد مقارها يف روما

 روما

 السابقة:الوظائف/األنشطة الرئيسية 

 نائب مدير شعبة تدابري الصحة والصحة النباتية، الشؤون العاملية يف كندا، أوتاوا 2017 -2014

 كندا، موسكومستشارة (للزراعة)، سفارة   2011-2014
 نائب املدير، مديرية االتفاقات واملفاوضات التجارية، وزارة الزراعة واألغذية الزراعية، كندا، أوتاوا  2011

نائب املدير، املفاوضات التجارية اإلقليمية والثنائية، مديرية االتفاقات واملفاوضات التجارية، وزارة  2010-2011
 الزراعة واألغذية الزراعية، كندا، أوتاوا

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

 ، فرع صناعات السيارات والنقل، وزارة الصناعة، كندا، أوتاوا.حمللي السياساتكبرية   2007-2008

 حمّللة السياسات، شعبة الطاقة الدولية واملوارد الطبيعية، كندا، أوتاوا.  2005-2007

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

 ، ميسيساوغا.أونتاريوخبرية اقتصادية، منتجو األلبان واألجبان يف   2000-2001

 ، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، باريس، فرنسا. استشارية  1999-2000
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 شيلي

 TAMARA VILLANUEVAالسيدة  :االسم

  الوظائف/األنشطة احلالية:

لشــــــــــــــيلي لدى منظمة األغذية والزراعة والصــــــــــــــندوق الدويل للتنمية املمثلة املناوبة  2019 - 2017
ممثلــة جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكــارييب يف  الزراعيــة وبرنــامج األغــذيــة العــاملي.

 مكتب هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

 شـــاركت يف الدورات الســـادســـة واخلمســـني بعد املائة والســـابعة واخلمســـني بعد املائة
والثامنة واخلمســـــــــني بعد املائة والتاســـــــــعة واخلمســـــــــني بعد املائة والســـــــــتني بعد املائة 
واحلادية والســـــتني بعد املائة جمللس منظمة األغذية والزراعة ويف الدورة األربعني ملؤمتر 
املنظمــة ويف الــدورة اخلــامســـــــــــــــة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكــا الالتينيــة والبحر 

 الكارييب.

جلنة مصايد األمساك خالل مكتب جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب يف  مثّلت
 .2020-2018الفرتة 

مثّلـت جمموعة دول أمريكـا الالتينيـة والبحر الكـارييب يف مكتـب هيئـة املوارد الوراثيـة 
 .2019-2017لألغذية والزراعة خالل الفرتة 

لدورتني الرابعة واألربعني ويف ا 2018شــــــــــاركت يف مجيع اللجان الفنية خالل ســــــــــنة 
واخلــامســـــــــــــــة واألربعني للجنــة األمن الغــذائي العــاملي ويف مجيع اجتمــاعــات األجهزة 

 الدستورية اليت تعين شيلي.

 

 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة

 نائب مدير دائرة أنتارتيكا، وزارة اخلارجية يف شيلي. 2016 - 2015

األمينة التنفيذية لشـــيلي لغرض تنظيم االجتماع التشـــاوري التاســـع والثالثني ملعاهدة 
 .2016 -أنتارتيكا 

دبلوماســـــــية يف ســـــــفارة شـــــــيلي يف ماليزيا. الشـــــــؤون املتعددة األطراف، مراقبة اتفاق  2015 - 2010
 التجارة احلرة بني شيلي وماليزيا، قنصل يف كواال ملبور.

دبلوماســـية يف إدارة منظمة الدول األمريكية، دائرة الشـــؤون املتعددة األطراف، وزارة  2009 - 2008
 اخلارجية يف شيلي.
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 دبلوماسية يف سفارة شيلي يف السويد. الشؤون املتعددة األطراف، التعاون. 2007 - 2003

 دبلوماسية يف دائرة الربوتوكول، وزارة اخلارجية يف شيلي. 2002 - 2001

 األكادميية الدبلوماسية يف شيلي. 1999-2000

 عاملة اجتماع وخرجية يف دراسات املسائل اجلنسانية. جامعة شيلي.
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 الصين

 NI HONGXINGالسيد  االسم:

  الوظائف/األنشطة احلالية:

 نائب املمثل الدائم للصني لدى منظمة األغذية والزراعة 2018

 

 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة

 املدير العام ملركز تعزيز التجارة الزراعية، وزارة الزراعة، مجهورية الصني الشعبية 2018 - 2008

 شارك يف املؤمترات الوزارية واملفاوضات املتعلقة بالزراعة ملنظمة التجارة العاملية

شــــــــارك يف مفاوضــــــــات اتفاق التجارة احلرة بشــــــــأن الزراعة بني الصــــــــني ورابطة أمم 
 والصني وأسرتاليا، والصني وشيليجنوب شرق آسيا، 
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 فرنسا

 DELPHINE BORIONEالسيدة  :االسم

  الوظائف/األنشطة احلالية:

الســــــــــــــفرية واملمثلــة الـدائمــة لـدى منظمــة األغـذيـة والزراعـة وبرنـامج األغـذيـة العــاملي  2017اعتبارًا من يوليو/متوز 
 والصندوق الدويل للتنمية الزراعية

 

 الرئيسية السابقةالوظائف/األنشطة 

 أمانة االحتاد من أجل البحر األبيض املتوسط 2017 - 2013

  كبرية نواب األمني العام للشؤون االجتماعية واملدنية

 مسؤولة بشكل خاص عن متكني املرأة يف منطقة البحر األبيض املتوسط.

  وزارة اخلارجية 2013 - 2009

 مديرة السياسة الثقافية واللغة الفرنسية

 أول سفرية لفرنسا يف كوسوفو 2009 - 2007

 Jacques Chiracمكتب رئيس اجلمهورية  2007 - 2006

 مستشارة للشؤون املتعددة األطراف

 سفارة فرنسا يف إيطاليا 2006 - 2003

 املستشارة الثقافية

  مكتب رئيس اجلمهورية الفرنسية 2003 - 2000

 على تطوير التعاون وعلى قضـــــــــــايا جمموعة الســـــــــــبعة/الثمانية  2000عملت يف عام 
يف وزارة اخلارجية يف باريس وّمت من بعدها اســـــــــتدعاؤها إىل مكتب رئيس اجلمهورية 

 لالهتمام بالقضايا نفسها 2003-2002الفرنسية يف 

  برنامج األغذية العاملي 1993-2000

  إدارات املوارد والسياسات والعمليات
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، شاركت يف عمليات املساعدة اإلنسانية للبلقان املخصصة لّالجئني 1999يف عام 
من كوســوفو وانضــّمت من بعدها إىل بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوســوفو 

 كمستشارة للممثل اخلاص ألمني عام األمم املتحدة

 وزارة اخلارجية الفرنسية 1993 - 1989

كانت مســؤولة عن القضــايا البيئية وأّدت دورًا رئيســًيا يف املفاوضــات يف إطار مؤمتر 
ويف اتفاقية تغري املناخ  1992األمم املتحدة املعىن بالبيئة والتنمية يف ريو خالل ســنة 

 Jean Ripertبصفتها كبرية املستشارين لدى رئيس جلنة التفاوض السيد 
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 جمهورية إيران اإلسالمية

 MOHAMMAD HOSSEIN EMADIالسيد  االسم:

 الوظائف/األنشطة احلالية:

 2017اعتبارًا من يوليو/متوز 

 

الســـــــــــــفري واملمثل الدائم جلمهورية إيران اإلســـــــــــــالمية لدى منظمة األغذية 
والزراعــة والوكــاالت اليت توجــد مقــارهــا يف رومــا (اعتبــارًا من ينــاير/كــانون 

 )2018الثاين 

  الرئيسية السابقةالوظائف /األنشطة 

كبري املســــــــــــــتشــــــــــــــــارين لـــدى وزير الزراعـــة لشــــــــــــــؤون تطوير التكنولوجيـــا،  2017 – 2013
 إيران اإلسالمية  مجهورية

كبري املســتشــارين الســياســيني لدى وزير الزراعة ووزير التنمية الريفية وإعادة  2012 – 2005
 التأهيل، أفغانستان 

 نائب وزير الزراعة، مجهورية إيران اإلسالمية  2005 – 2001

 نائب وزير التنمية الريفية، مجهورية إيران اإلسالمية  2001 – 1996

شــــــــــــــخص ذو خربة ومســــــــــــــتشــــــــــــــــار لــدى املنظمــات الــدوليــة واإلقليميــة  2011 – 1995
األغــذيــة والزراعــة، برنــامج األمم املتحــدة اإلمنــائي، مركز البحوث  (منظمــة

ة، املنظمة اآلســـــيوية لإلنتاجية، مركز التنمية الريفية املتكاملة احلرجية الدولي
 آلسيا واحمليط اهلادئ) 

نـــــائـــــب الرئيس ومـــــدير البحوث، مركز البحوث الريفيـــــة، مجهوريـــــة إيران  2005 – 1995
 اإلسالمية 

  

 رئيس جلنة الزراعة 2018/2020أكتوبر/تشرين األول 

 عضو يف جلنة الربنامج 2019يوليو/متوز /2017يونيو/حزيران 

 عضو يف القائمة باء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي 2019اعتبارًا من يناير/كانون الثاين 

 عضو يف اللجنة التوجيهية الدولية لعقد األمم املتحدة للزراعة األسرية 2019

 رئيس "أصدقاء االبتكار" 2018/2019
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 والصني 77العامة جملموعة الـاجتماعات اجللسات  2018/2019
 مراقب يف اجتماعات جمموعة بلدان آسيا

 اجتماعات الشرق األدىن

 عضو يف "أصدقاء الزراعة اإليكولوجية" و"أصدقاء التنوع البيولوجي"

 املتكلم الرئيسي –سرية األإطالق عقد األمم املتحدة للزراعة  2019مايو/أيار  27/29

ميدانية لربنامج األغذية العاملي يف كولومبيا نيابة عن القائمة باء  زيارة 2019مايو/أيار  11/18
 يف اجمللس التنفيذي

 الدورة احلادية والستون بعد املائة جمللس منظمة األغذية والزراعة أبريل/نيسان 8-12

 هيئة تدابري الصحة النباتية  أبريل/نيسان 1-5

للقائمة باء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية  الدورة العادية األوىل 2019فرباير/شباط  25-27
 العاملي

 الدورة الثانية واألربعون جمللس حمافظي الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 2019فرباير/شباط  14-15

 الدورة الستون بعد املائة جمللس منظمة األغذية والزراعة 2018ديسمرب/كانون األول  3-6

املؤمتر العاملي حول التكنولوجيا املستدامة واالبتكار، بروكسيل،  2018نوفمرب/تشرين الثاين  28-30
 بلجيكا (عضو يف فريق النقاش)

الندوة الدولية حول االبتكار الزراعي  –رئيس اجللسة العامة األوىل  2018نوفمرب/تشرين الثاين  21-23
 للمزارعني األسريني، منظمة األغذية والزراعة

 عضو مشارك يف النقاش خالل اجتماع شركاء مركز املعارف الرعوية 2018نوفمرب/تشرين الثاين  20

عضو مشارك يف النقاش خالل الندوة املتخصصة الرفيعة املستوى عن  2018نوفمرب/تشرين الثاين  7-9
 النظم الغذائية للشعوب األصلية

 العاملي جلنة األمن الغذائي 2018أكتوبر/تشرين األول  15-19

 عضو يف جلنة الصياغة يف جلنة الزراعة 2018أكتوبر/تشرين األول  1-15

 جلنة مشكالت السلع 2018سبتمرب/أيلول  26-28
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 جلنة الزراعة  2018يوليو/متوز  16-20

 جلنة مصايد األمساك 2018يوليو/متوز  10-12

 منظمة األغذية والزراعة الدورة التاسعة واخلمسون بعد املائة جمللس يونيو/حزيران  4-6

زيارة ميدانية لربنامج األغذية العاملي يف أوغندا نيابة عن القائمة باء  2018مايو/أيار  5 –أبريل/نيسان  30
 يف اجمللس التنفيذي

 للشرق األدىن املؤمتر اإلقليمي الرابع والثالثون  2018مايو/أيار  7-11

 اإليكولوجيةالندوة عن الزراعة  2018أبريل/نيسان  3-5

 املنتدى الدويل عن نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية 2018أبريل/نيسان  19

ـــيـــو/حـــزيـــران  –فـــربايـــر/شــــــــــــــــبـــــــاط  ـــون  –ي
 2018نوفمرب/تشرين الثاين 

مراقب يف دورات القائمة باء للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية 
 العاملي

ربعون جمللس حمافظي الصندوق الدويل للتنمية الدورة احلادية واأل 2018فرباير/شباط  13-14
 الزراعية

ـــثـــــــاين  إىل  2018مـــن يـــنـــــــايـــر/كـــــــانـــون ال
 2018مارس/آذار 

 رئيس جمموعة بلدان الشرق األدىن 

ـــثـــــــاين  إىل  2018مـــن يـــنـــــــايـــر/كـــــــانـــون ال
 2018مارس/آذار 

بصفته رئيس جمموعة بلدان الشرق األدىن، عقد اجتماعات غري رمسية 
 للمجلسمع الرئيس املستقل 

بصفته رئيس جمموعة بلدان الشرق األدىن، كان عضًوا يف مكتب 
 والصني 77والصني وشارك يف اجتماعات جمموعة الـ 77جمموعة الـ
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 األردن

 السيد صالح يوسف أحمد الطراونة االسم:

 الوظيفة احلالية:

 )2018(اعتبارًا من مايو/أيار 

 

 األغذية والزراعةنائب املمثل الدائم لألردن لدى منظمة 
 

 عضو يف جلنة الربنامج 2019مارس/آذار 
 2019مارس/آذار  22-18الدورة السادسة والعشرون بعد املائة، روما، 

 املدير العام املساعد، التسويق واملعلومات، وزارة الزراعة، األردن  2012-2018

  الوظائف الرئيسية السابقة

 العام لشؤون التسويق، وزارة الزراعة، األردناستشاري لدى األمني  2012 – 2010

 مدير قسم التسويق الزراعي، وزارة الزراعة، األردن 2010 – 2009

 رئيس إدارة الدراسات التسويقية، وزارة الزراعة، األردن  2009 – 2008

املدير املساعد وباحث اقتصادي، وحدة االتفاقات التجارية األجنبية، وزارة  2008 – 2006
 الزراعة، األردن 

 رئيس شؤون الرتويج، تنظيم التسويق، إدارة الشؤون الزراعية، األردن  2002 – 2001

باحث اقتصادي وفين، تنظيم التسويق الزراعي، إدارة الدراسات التسويقية،  2001 – 1991
 اعة، األردنوزارة الزر 

مدقق يف جمال التسويق وعضو يف جلنة حتديد األسعار، هيئة التسويق  1991 – 1988
 الزراعي، مكتب السوق املركزية للبيع باجلملة / عّمان للفاكهة واخلضار 

مسؤول عن اإلرشاد الزراعي، مشروع حوض �ر الزرقاء، وزارة الزراعة،  1988 – 1987
 األردن
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 ماليزيا

  MUHAMMAD RUDY KHAIRUDIN MOHD NORالسيد  االسم:

 الوظائف/األنشطة احلالية:

 2017أغسطس/آب 
 

دائم املناوب ملاليزيا لدى وكاالت األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ســــــــــــــفارة الثل مامل
 ، إيطالياماليزيا، روما

 2019-2017يف منظمة األغذية والزراعة،  يف جلنة الربنامجعضو  -
  مناوب يف مكتب جلنة األمن الغذائي العامليعضو  -

 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة

ينـــــــاير/كـــــــانون الثـــــــاين 
يـــــــولـــــــيـــــــو/متــــــوز -2013
2017 

 وكيل، شعبة الشؤون الدولية، وزارة الزراعة والصناعات القائمة على الزراعة، ماليزيا

األطراف يف ماليزيا، مســــــــؤول عن تنســــــــيق مجيع الشــــــــؤون الزراعية الثنائية واملتعددة  -
 يف ذلك املسائل اخلاصة مبنظمة األغذية والزراعة. مبا

رئيس األمانة الرئيســـية، الدورة الثالثة والثالثني ملؤمتر املنظمة اإلقليمي آلســـيا واحمليط  -
 2016مارس/آذار  11-7اهلادئ، برتاجايا، ماليزيا، 
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 مالي

 KONE TRAORE السيدة االسم:

  احلالية:الوظائف/األنشطة 

نائب املمثل الدائم ملايل لدى منظمة األغذية والزراعة والصــــــــــــــندوق الدويل للتنمية  2017
 الزراعية وبرنامج األغذية العاملي

 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة

 املديرة الوطنية للخدمات البيطرية يف مايل - 2011 - 2014

 العاملية لصحة احليواناملندوبة الرمسية ملايل لدى املنظمة  -

عضــــــــــــو يف قائمة اخلرباء التابعة هليئة االحتاد االقتصــــــــــــادي والنقدي لغرب أفريقيا  -
 املعنية بالرتخيص لتسويق العقاقري البيطرية

املنســـقة اإلقليمية للمشـــروع املشـــرتك بني برنامج األمم املتحدة للبيئة ومرفق البيئة  -
 العاملية من أجل غرب أفريقيا

  اجملموعة التنظيمية اإلقليمية التابعة التفاقية ستوكهوملعضو يف -
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 نيوزيلندا
  

 Donald Symeالسيد  االسم:

 الوظائف/األنشطة احلالية:

 2018اعتبارًا من 

 

 نائب املمثل الدائم لدى منظمة األغذية والزراعة، سفارة نيوزيلندا، روما 

وتتناول أعماله مجيع  ممثل الصــــــــناعات األولية يف نيوزيلندا يف روما -
 برامج العمل املتصلة مبنظمة األغذية والزراعة.

ممثـــل نيوزيلنـــدا يف اجتمـــاعـــات جلنـــة منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف  -
 امليدان االقتصادي.

تشــــــــجيع جماالت العمل ذات األولوية لنيوزيلندا وتنســــــــيقها، على  -
 غرار التحالف العاملي للبحوث بشأن غازات الدفيئة الزراعية.

  

  الرئيسية السابقة: /األنشطة الوظائف

 مدير إدارة مصايد األمساك الدولية، وزارة الصناعات األولية، ولنغتون 2017 – 2016

مدير فريق مســـــــــؤول عن مشـــــــــاركة نيوزيلندا يف منتديات خاصـــــــــة  -
األمساك متعددة األطراف (مثل جلنة مصــــــايد األمساك يف  مبصــــــايد

يف منظمة التعاون  مصـــــــــايد األمساكمنظمة األغذية والزراعة وجلنة 
والتنمية يف امليدان االقتصـــادي) وإقليمية (مثل املنظمات اإلقليمية 

 إلدارة مصايد األمساك).
شــــارك يف مؤمتر األمم املتحدة الســــتعراض األرصــــدة الســــمكية يف  -

 نيويورك وكان مفاوًضا فنًيا رئيسًيا فيه.
مدير فريق مشرتك بني االختصاصات اضطلع بتنمية قدرات جزر  -

احمليط اهلادئ، مبا يف ذلك العمل بشــــــــكل وثيق مع برنامج املعونة 
 يف نيوزيلندا. 

كبري حمللي الســـياســـات، إدارة مصـــايد األمساك الدولية، وزارة الصـــناعات  2016 – 2013
 .ولنغتوناألولية، 

رئيس وفد نيوزيلندا إىل هيئة مصــــــــــــايد األمساك يف غرب ووســــــــــــط  -
 احمليط اهلادئ.

ممثــل نيوزيلنــدا يف املنظمــة اإلقليميــة إلدارة مصـــــــــــــــايــد األمســاك يف  -
 جنوب احمليط اهلادئ.
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مدير برنامج املعونة معين بتنسيق العمل يف جزر احمليط اهلادئ مع  -
قليميـــة يف احمليط اهلـــادئ بلـــدان جزر احمليط اهلـــادئ واألجهزة اإل

 وجهات ماحنة أخرى.

كبري حمللي الســــــــــــــيـاســـــــــــــــات، مصـــــــــــــــايـد األمسـاك وتربيـة األحيـاء املـائيـة،  2013 – 2011
 الصناعات األولية، ولنغتون وزارة

عضـــو يف اجملموعة التوجيهية حلوكمة الشـــراكة الكربى املشـــرتكة مع  -
القطاع اخلاص، مســـؤول عن مراقبة أداء الربنامج ومراجعة اإلنفاق 

 ورفع توصيات بالتغيريات التعاقدية ويف خطة األعمال التجارية. 
قائد الســـــــياســـــــات يف وزارة الصـــــــناعات األولية يف إطار مشـــــــروع  -

كربى من أجل إدارة ســـــــفن الشـــــــحن اإلصـــــــالحات التشـــــــريعية ال
 األجنبية.

 حملل الســــــــــــــياســــــــــــــات، اإلصــــــــــــــالحات اخلاصــــــــــــــة برتبية األحياء املائية، 2011 – 2010
 مصايد األمساكوزارة 

عضـــــــــــــو يف فريق الســـــــــــــياســـــــــــــات، مســـــــــــــؤول عن برنامج املراجعة  -
 .واإلصالحات التشريعية الكربى لقطاع تربية األحياء املائية

 اخلاص لوزير مصايد األمساكالسكرتري  2010 – 2008

ممثل وزارة الصــــــناعات األولية يف مكتب وزير مصــــــايد األمساك يف  -
 الربملان. 

 حملــل لألعمــال التجــاريــة، الشــــــــــــــؤون التنظيميــة واخلــاصـــــــــــــــة بــالســــــــــــــجــّل، 2008 – 2006
 مصايد األمساك وزارة

مصــــــــــــــايد األمساك، مبا يف ذلك معرفة  تنظيميتمحور دوره حول  -
معّمقة يف التشـــــــريعات اخلاصـــــــة بأفضـــــــل املمارســـــــات والعمليات 

 التنظيمية. 
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 المملكة المتحدة

 TERRI SARCH السيدة  االسم:

 الوظائف/األنشطة احلالية:

حىت  2016يونيو/حزيران 
 اآلن

املعنيـــة بـــاألغـــذيـــة والزراعـــة ســــــــــــــفرية واملمثلـــة الـــدائمـــة للمملكـــة املتحـــدة لـــدى الوكـــاالت 
 املتحدة يف روما  لألمم

 2019إىل  2017عضو يف جلنة الربنامج يف منظمة األغذية والزراعة من 

 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة:

 الرئيسة ونائب الرئيس احلايل، إدارة الصناديق العاملية، إدارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة.  2014-2016

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

ة؛ ويف جملس إدارة وجلنة التنفيذي وجلنة الربنامج وامليزانية االســتشــارية التابعة ملنظمة الصــحة العاملي
 احلوكمة والشؤون األخالقية واملخاطر واملوارد املالية التابعة للشراكة العاملية للتعليم.

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

كانت مســــــــــــؤولة عن تنســــــــــــيق الربنامج تولت قيادة إدارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة حيث  
 اخلاص بأفريقيا يف تلك اإلدارة.

ّمت تكليفها مبهمة مشـــرتكة لقيادة إدارة التنمية الدولية املســـؤولة عن تنســـيق الربنامج اخلاص بأفريقيا 
 يف إدارة التنمية الدولية

ـــا،  2010-2014 ـــدوليـــة يف اململكـــة  قـــائـــدة الفريق املعين بتكوين الثروة، اإلدارة اإلقليميـــة ألفريقي ـــة ال إدارة التنمي
 املتحدة

مبـــادرة التجـــارة احلرة األفريقيـــة للمملكـــة املتحـــدة من أجـــل زيـــادة التجـــارة والـــدخـــل  تولـــت قيـــادة
 والتنمية االقتصادية.

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

غريها من شــــــــــــــركاء التنمية الثنائيني واملتعّددي إىل جانب عمل إدارة التنمية الدولية  تولت قيادة
األطراف لدعم جهود أفريقيا لزيادة اإلنتاجية الزراعية وحتسني األمن الغذائي. وترأست فريق املهام 

يا، ووّجهت اســـــــــــتجابته ألزمة للشـــــــــــركاء يف التنمية التابع لربنامج التنمية الزراعية الشـــــــــــاملة ألفريق
 .2008األسعار الغذائية يف عام 

مســــــــتشــــــــارة يف شــــــــؤون ســــــــبل املعيشــــــــة، الفريق املعين باملوارد الطبيعية املتجددة والزراعة، شــــــــعبة   2005-2008
 السياسات والبحوث، إدارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة
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الســــــــياســــــــات الرامية إىل حتســــــــني بيئة األعمال للنمو عملت يف حكومة اململكة املتحدة لتحديد 
  الزراعي يف البلدان النامية.

 منسٌّقة الربنامج، برنامج خدمات الدعم االستشاري التابع إلدارة التنمية الدولية  2003-2005

إشــراف فين على االســتشــارات إلعطاء املســتشــارين يف إدارة التنمية الدولية توجيهات ســياســية يف 
 الفقر يف األرياف، وسبل كسب العيش والتجارة. جماالت

قائدة فريق، برنامج حكومة الوالية واحلكومة احمللية املموَّل من وكالة التنمية الدولية، والية جيغاوا،   2000-2003
 نيجرييا.

توّلت وضــــــــــــــع وإدارة تنفيذ برنامج الوالية واحلكومة احمللية، من خالل التعاون الوثيق مع حكومة 
 ة جيغاوا.والي

 زميلة باحثة، مركز حبوث أخطار الفيضانات، جامعة ميدلسكس.  1999-2000

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

حصلت على منحة حبوث من جملس البحوث االقتصادية واالجتماعية إلجناز شهادة الدكتوراه يف   1996-1999
 جامعة إيست أنغليا. 

أطروحتها حتليل سبب استخدام األسر اليت تعيش على شواطئ حبرية تشاد السرتاتيجيات  تتناول
 .خمتلفة لسبل كسب العيش

 مسؤولة املشروع، مركز علم االقتصاد وإدارة املوارد املائية، جامعة بورتسماوث  1993-1996

يف مشروع اإلدارة التقليدية ملصايد االمساك احلرفية يف والتحليل وقد مشل ذلك التنسيق واإلشراف 
مشال نيجرييا (برنامج البحوث يف جمال ســــياســــات املوارد الطبيعية املســــتفيد من املســــاعدة اإلمنائية 

 ).R-5471الرمسية 

 استشارية يف جمال البحوث، تأثري البحوث اخلاصة بالذرة يف أفريقيا  1992-1993

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

 بكينيا يف الربنامج.

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

 الزراعي والتكنولوجيا يف غامبيا
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 زامبيا

 

 KAYOYA MASUHWA السيد االسم:

  الوظائف/األنشطة احلالية:

 ســــــــــــــفـــارة زامبيـــا يف رومـــا (إيطـــاليـــا). ملحق زراعي (أمني أول). يعىن بـــالتنســــــــــــــيق  2013اعتبارًا من 
بني وكـــاالت األمم املتحـــدة اليت توجـــد مقـــارهـــا يف رومـــا (منظمـــة األغـــذيـــة 
والزراعة وبرنامج األغذية العاملي والصــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية). ويعىن 
ا. ويقوم  بالرتويج ملصـــــاحل زامبيا لدى وكاالت األمم املتحدة ويف إيطاليا أيضـــــً

 زراعية. بالرتويج لزامبيا كوجهة مناسبة لالستثمارات ال
 
 الوظائف/األنشطة الرئيسية السابقة:

 مدير تنفيذي لربنامج مكافحة سوء التغذية 2011 - 2003

 .إدارة عملية صياغة السياسات واالسرتاتيجيات واخلطط التشغيلية وتنفيذها •
 ضمان وضع امليزانيات واخلطط •
 تنفيذ إجراءات املراقبة والرصد والتقييم •
 وتنسيق التقاريراالضطالع بدور القيادة  •

كبري موظفي الشــــــــؤون الزراعية (وزارة الزراعة والثروة احليوانية). أشــــــــرف على عملية  2003 - 1998
 الرصد والتقييم لدى قسم الزراعة من أجل تيسري تنفيذ تدابري التدخل.

تقدمي منســق زراعي على مســتوى املقاطعات (وزارة الزراعة والثروة احليوانية). تنســيق  1998 - 1992
اخلدمات اإلرشـــــــادية من أجل تيســـــــري نشـــــــر املعلومات والتكنولوجيا لغايات 

 حتسني اإلنتاجية.
 


