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 اجمللس
 الدورة الثالثة والستون بعد املائة

 2019ديسمرب/كانون األول  6-2روما، 

 تعيني انئب املدير العام 

 Elizabeth A Bechdol ةالسرية الذاتية للسيد

 

  

 موجز
 من الالئحة العامة للمنظمة وعقب صدور اإلعالن عن الوظيفة  40من املادة  1عماًل أبحكام الفقرة 

 السيدة، اختار املدير العام ملنصب انئب املدير العام 2019 أاير/مايو 29بتاريخ  1901272الشاغرة رقم 
Elizabeth A Bechdol املرشح األنسب لشغل هذا املنصب.  اصفتهب 

 .Elizabeth A Bechdol ةللسيد السرية الذاتيةطّيه ترد و 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس
 .إّن اجمللس مدعو إىل أتكيد هذا التعيني
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 السرية الذاتية

 
Elizabeth A. BECHDOL :االسم 

 :ةاجلنسيّ  الوالايت املتحدة األمريكية

 اتريخ امليالد: عاًما( 46) 1973أبريل/نيسان  26

 األمم املتحدة:لغات  اإلنكليزية )اللغة األم(

ردو، الوالايت املتحدة األمريكية، و جامعة ب -ماجستري يف االقتصاد الزراعيشهادة 
1996. 

جورج  جامعة -شهادة بكالوريوس يف العالقات الدولية والقانون واملنظمات الدولية 
 .1994 ،ون، الوالايت املتحدة األمريكيةات

أملانيا،  جامعة لودفيغ ماكسيميليان يف ميونيخ، -السياسة الدولية جمال يف  دراسيةدورة 
1993. 

 التحصيل العلمي:

 
 اخلربة املهنية:

، والية إندايان، AgriNovus Indianaرئيسة ومديرة تنفيذية، مؤسسة  :2015 
 الوالايت املتحدة األمريكية

يف ، Ice Miller LLP، مؤسسة Agribusiness Strategiesمديرة،  :2007-2018 
 الوالايت املتحدة األمريكية والية إندايان،إندايان، 

رئيسة، جملس األعمال الزراعية يف إندايان، والية إندايان، الوالايت  :2010-2015 
 املتحدة األمريكية

 والية إندايان، الوالايت املتحدة األمريكية ،مدير، وزارة الزراعة انئب :2005-2007 
وزارة  ،وزارة للزراعة واخلدمات الزراعيةرئيسة املوظفني لدى وكيل ال :2002-2005 

 ، الوالايت املتحدة األمريكيةواشنطن العاصمةالزراعة األمريكية، 
ن من املوظفون الفنيو  -انئب خبري اقتصادي يف شؤون املوظفني :2001-2002 

ألمريكي، ااألغلبية واألقليات، جلنة الزراعة التابعة جمللس الشيوخ 
 واشنطن العاصمة، الوالايت املتحدة األمريكية

، والية فريجينيا، Informa Economics مؤسسة انئب رئيس، :1996-2001 
 الوالايت املتحدة األمريكية
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، االقتصاد الوطين، قسم االقتصاد الزراعي، جامعة بريدو، عيدةم :1995 
 والية إندايان، الوالايت املتحدة األمريكية

، جامعة بريدو، والية إندايان، الوالايت املتحدة ةمساعد ةابحث :1994-1995 
 األمريكية

 مستشارة، الرابطة األمريكية لفول الصواي، موسكو، االحتاد الروسي :1995 
موظفة مشاريع خاصة، الرابطة األمريكية لفول الصواي، واشنطن  :1993-1994 

 العاصمة، الوالايت املتحدة األمريكية
 


