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 املؤمتر 
 الدورة الثانية واألربعون 

2021 

 تعيني الرئيس املستقل للمجلس
 

 املوجز
األول   )ديسمرب/كانون  املائة  بعد  والستني  اخلامسة  دورته  يف  اجمللس،  الفقرة  2020قرر  أبحكام  عماًل  أنه  )ب(  1(، 

من الالئحة العامة للمنظمة، ينبغي موافاة أمني عام اجمللس واملؤمتر ابلرتشيحات ملنصب الرئيس املستقل   23 املادة من
 .2021أبريل/نيسان  5من ظهر يوم اإلثنني  12:00الساعة للمجلس يف موعد أقصاه 

 دا. ومع حلول املوعد احملدد، وردت ثالثة ترشيحات لكل من اجلمهورية الدومينيكية وهنغاراي وهولن
 للمرشحني ومن رسائل اإلحالة على النحو اآليت:   السرية الذاتيةوترد يف املرفق نسخة من 

 )اجلمهورية الدومينيكية( Mario Arvelo Caamaño: السيد املرفق ألف
 )هنغاراي(   Zoltán Kálmán: السيد املرفق ابء
 )هولندا(  Hans Hoogeveen: السيد املرفق جيم

 استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل: ميكن توجيه أي 
 Rakesh Muthooالسيد 

 أمني عام اجمللس واملؤمتر
 + 39 06570 55987اهلاتف:
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 املرفق ألف
 

 البعثة الدائمة للجمهورية الدومينيكية لدى منظمة
 الدويل والصندوقلألمم املتحدة ألغذية والزراعة ا

 العاملي يف روما   األغذيةوبرانمج  للتنمية الزراعية
 

 ]ختم
 وزارة الشؤون اخلارجية
 [ اجلمهورية الدومينيكية

 
2021-04-04-Conferencia-42-PIC-001 

 

 

)املنظمة(   املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  إىل  التحيات  أبطيب  الدومينيكية  للجمهورية  الدائمة  البعثة    – تتقّدم 
، املمثل  Mario Arveloوتتشّرف بتقدمي تشريح سعادة السفري    –املؤمتر واجمللس    أمانة خدمات األجهزة الرائسية،   شعبة

وال والزراعة  األغذية  منظمة  لدى  ملنصب  الدائم  العاملي،  األغذية  وبرانمج  الزراعية  للتنمية  الدويل  صندوق 
والذي ستجري االنتخاابت بصدده خالل الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر   2023-2021للمجلس لفرتة الوالية   املستقلّ  الرئيس

 رفقت طيه سريته الذاتية. . وقد أ  2021املزمع عقدها يف شهر يونيو/حزيران 
 

الب ملنظمة  وتنتهز  جمدًدا  تعرب  لكي  الفرصة  هذه  الدومينيكية  للجمهورية  الدائمة  املتحدة والزراعة   ألغذيةاعثة  لألمم 
 عن فائق االحرتام والتقدير.  – املراسم فرع –
 

  2021أبريل/نيسان  4روما، 
 

اجلمهورية الدومينيكية[]ختم   
 التوقيع[]
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Mario Arvelo  ،(  1970يناير/كانون الثاين  1)سانتو دومينغو 
 1الدبلوماسية املناصب •

السفري واملمثل الدائم للجمهورية الدومينيكية لدى وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما   2004منذ سنة 
 منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية العاملي( )أي 

ري واملمثل املناوب لدى منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية السف   2002-2004
 العاملي )سفارة اجلمهورية الدومينيكية يف إيطاليا(  

 الوزير املستشار وانئب رئيس بعثة سفارة اجلمهورية الدومينيكية يف شيلي   2001-2002
 املستشار والقائم ابألعمال ابلوكالة يف سفارة اجلمهورية الدومينيكية يف الياابن     1999-2001
السكرتري األول واملمثل املناوب للجمهورية الدومينيكية لدى منظمة الدول األمريكية يف واشنطن    1997-1999

 العاصمة 

 املسؤوليات يف السلك الدبلوماسي )يف روما ما مل يشر إىل خالف ذلك(  •

 عضو يف اجمللس التنفيذي لربانمج األغذية العاملي    2021-2022
مقرر مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي السادس والثالثني ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب     2020-2022

 )ماانغوا(  
 عضو يف مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي  2019 سنة منذ
  املناوب األول للجنة الطعون يف منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األغذية العامليالرئيس  2014 سنة منذ

 عضو يف اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية    2015-2021
 رئيس جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف روما     2020
 لزراعة األسرية  لعضو يف اللجنة التوجيهية لعقد األمم املتحدة   2018 سنة منذ
 عضو يف اللجنة التوجيهية للمنتدى العاملي للموز    2014 سنة منذ

 رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي  2017-2019
   )ميالنو( 2015املفوض العام ملعرض ميالنو الدويل  2014-2015
   منظمة األغذية والزراعة رئيس جلنة الزراعة يف   2012-2014

 
 ( 2015. حائز على جائزة اجلمهورية الدومينيكية للتمّيز يف اجملال الدبلوماسي بنسختها الوحيدة ) 2012يعمل يف السلك الدبلوماسي منذ سنة   1
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انئب رئيس مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي الثاين والثالثني ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب    2012-2014
 )بوينس آيرس(  

   رئيس الشراكة العاملية من أجل الرتبة )الرئيس املؤسس للشراكة(  2013
 رئيس املفاوضات بشأن مدونة السلوك الدولية إلدارة مبيدات اآلفات   2012

انئب رئيس مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي الثالثني ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب     2008-2010
 )برازيليا( 

 77رئيس جمموعة الـ   2009

الرئيس املشارك لالجتماع الرفيع املستوى بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية يف     2009
 االستثمار يف األمن الغذائي يف ظّل االقتصاد العاملي )ابريس(  امليدان االقتصادي: 

مساعد انئب الرئيس ورئيس اجللسة اخلتامية للمؤمتر الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي العاملي:    2008
 حتدايت تغري املناخ والطاقة احليوية

 اعة )امليزانية والربامج واإلصالحات(  رئيس اللجنة الرئيسية الثانية ملؤمتر منظمة األغذية والزر    2007

 رئيس املشاورة الفنية الدولية عن الزراعة اإللكرتونية واملعلومات الزراعية وإدارة املعرفة     2007

 الرئيس ابلوكالة، جلنة الربانمج يف منظمة األغذية والزراعة     2006

 انئب رئيس جلنة الربانمج يف منظمة األغذية والزراعة     2004-2007

 انئب رئيس هيئة الشؤون القانونية والسياسية يف منظمة الدول األمريكية   1997-1998

 الدائم يف منظمة الدول األمريكية  انئب رئيس اجمللس   1997

   خرى األ سؤولياتامل •

  /Fundación Institucionalidad y Justiciaق مشروع املدافعني العامني، مؤسسة منسّ    1996-1997
 األمريكية للتنمية الدولية )سانتو دومينغو(  الوكالة

أستاذ يف مادة العالقات الدولية وأستاذ معاون يف مادة قانون العمل، كلية القانون يف اجلامعة البابوية     1996-1997
 )سانتو دومينغو(  Pontificia Universidad Católica Madre y Maestraالكاثوليكية 

 وستون(  )ب  Northeastern Universityأستاذ مساعد يف كلية العلوم السياسية يف جامعة    1994-1996

 )سانتو دومينغو( Compañía Dominicana de Teléfonosحمامي شركات، شركة    1993-1994

 )سانتو دومينغو( Banco Popular Dominicanoحمامي شركات، مصرف    1991-1992
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 ، اجلامعة البابوية الكاثوليكيةستعراض القانويناالاحملرر املشارك جمللة    1988-1991
 Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra  

 العلمي  التحصيل •

ماجستري يف الفنون. العلوم السياسية مع ختصص يف العالقات الدولية واحلكم والسياسات املقارنة   1996
،  Northeastern Universityوختصص اثنوي يف النظرية السياسية. جامعة 

 ( Fulbright )برانمج بوستون
  Pontificiaاجلامعة البابوية الكاثوليكية  ( Licenciado en Derecho)شهادة يف القانون    1991

Universidad Católica Madre y Maestra  سانتو دومينغو. جائزة التلميذ املتفوق خلرجيي ،
 (  2020القطاع العام )

 (. Bachiller en Ciencias y Letrasبكالوريوس يف العلوم واآلداب. )  1986
 دومينغو، سانتو Loyola High Schoolاثنوية 

 
 واملؤمترات  اإلصدارات  •

El mejor alimento del mundo )الغذاء األفضل يف العامل[ )عن التاريخ واألنثروبولوجيا الثقافية للكينوا[ 

El modelo de desarrollo agroalimentario dominicano [  منوذج اجلمهورية الدومينيكية لتطوير اإلنتاج الزراعي
 والغذائي[ )حمرر( 

La primera tierra [  مقاالت عن التاريخ احلديث واملعاصر؛ أدرج على قائمة املرشحني جلائزة كتاب العام( ]األرض األويل
  ، وزارة الثقافة يف اجلمهورية الدومينيكية(2000سنة  يف

Las teologías del hambre حترير2011ية ]الهوت اجلوع[ )مقالة عن األنثروبولوجيا/الالهوت يف إطار حماضرات أكادمي ،  
León Félix Batista وEulogio Javier   

No desperdiciarás los alimentos )ال هتدر الغذاء[ )حتليل للعمليات املستدامة إلنتاج األغذية وهلدر األغذية[ 
Somos agua  ]مؤمتر عن املاء ابعتباره مكّواًن رئيسًيا من مكوانت إنتاج األغذية(  ]إننا من ماء( 

Suelos de vida ]مؤمتر عن االستخدام املستدام للرتبة كمدخل إىل األمن الغذائي(  ]الرتبة من أجل احلياة( 

Todas las luces  ؛ أدرج على قائمة املرشحني جلائزة  سياسات اجلغرافية مع صور للمؤّلف]كّل األنوار[ )مقاالت عن ال
 الدومينيكية(   ، وزارة الثقافة يف اجلمهورية2003كتاب العام يف سنة 
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Transforming the food system to fight non-communicable diseases   حتويل النظام الغذائي ملكافحة األمراض غري[
   S. Oenemaو  A. Larteyو F. Brancaمع و  The British Medical Journalاملعدية[ )مقالة علمية يف جملة 

 (A. Afshinو R. Richardsonو  G. Stordalenو V. Aguayoو

Una crónica sobre alimento y hambre   سجّل األغذية واجلوع[ )مقالة وعرض مسعي وبصري عن األنثروبولوجيا[
 الثقافية( 

Volatilidad en los precios de los alimentos y el papel de la especulación   تقّلب اسعار السلع األساسية[
 [ )حمرر( الغذائية ودور املضاربة

 
 اللغات  •

 ( ملّم هبااإلسبانية )اللغة األّم(؛ اإلنكليزية )اللغة الثانية(؛ اإليطالية )معرفة متعّمقة(؛ الفرنسية )

 

 ( www.marioarvelo.com()ميكن االطالع على مزيد من املعلومات والتفاصيل على العنوان التايل 
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 املرفق ابء  

 

 

 

 HUEMB/ROM/62/2021 املذكرة الشفهية
 

 مذكرة شفهية 
 

ــفارة   حكومة ابســـموتتقدم  لألمم املتحدة )املنظمة(  ات إىل منظمة األغذية والزراعةيف روما أبطيب التحيّ   هنغارايتتوجه سـ
لألمم املتحدة ملنصب الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة    Zoltán KÁLMÁNالسفري    سعادة  برتشيحهنغاراي  

 . 2021يف عام املزمع عقدها الدورة الثانية واألربعني ملؤمتر املنظمة  املقرر عقدها خالل تيف االنتخااب)املنظمة( 

من يف حتقيق أهداف األمم املتحدة،  ، بشـــــــكل فاعل1955  عام  منذ انضـــــــمامها إىل األمم املتحدة يف  ،وتســـــــاهم هنغاراي
واملؤســــــســــــات املتخصــــــصــــــة واألجهزة ذات الصــــــلة ضــــــمن أســــــرة األمم املتحدة، ودعم  اهليئاتعالقاهتا مع  خالل تعميق

 عمليات املنظمة من خالل خرباء رئيسيني. 

مرشـّح هنغاراي، قد سـاهم خالل مسـريته املهنية يف عمل األمم املتحدة ومنظمة   Zoltán KÁLMÁNالسـفري   سـعادة  وإن
ســـــــــــنة يف  15. فقد كان له شـــــــــــرف اخلدمة يف املمثلية الدائمة هلنغاراي لدى املنظمة ملدة متعددة  نواحمن األغذية والزراعة  
ا للمجلس التنفيذي لربانمج األ  3روما على مدى   حيث  2018  عام  غذية العاملي يفدورات. وقد تشـّرف أبن يكون رئيسـً
،  األمم املتحدة للنظم الغذائيةعضـًوا يف اللجنة االسـتشـارية لقمة   رفيع من جانب الدول األعضـاء. وبصـفته حاز على تنويه

انعقاده على هامش األســـبوع  يضـــطلع بدور اســـتثنائي يف التحضـــري للحدا الرفيع املســـتوى بشـــأن النظم الغذائية املرتقب
 ستوى للدورة السادسة والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة. الرفيع امل

واحلياد والنزاهة والشــــمولية،    يةمبادئ االســــتقاللمبوجب ملنصــــب الرئيس املســــتقل جمللس املنظمة   ســــيعمل مرشــــح هنغارايو 
مة، وســــيبذل الثقة والفهم املتبادل لضــــمان مســــؤولية أفضــــل عن احلوكمن خالل بناء  وســــيخدم مصــــلحة الدول األعضــــاء  

جهوًدا مشـــــرتكة لتحســـــني كفاءة اجمللس وفعاليته. وخالل واليته، ســـــيقوم بتيســـــري مناقشـــــات شـــــاملة على مســـــتوى اجمللس 
ــيعقد و  ــىسـ ــاورات  ســـب املقتضـ ــاء والمن أجل حتقيق   ،أي مشـ ــائل توافق بني األعضـ ــأن املسـ ــيما بشـ ــور" ال سـ "مد اجلسـ

 اخلالفية. 

ذا مرشــًحا اتازًا هل بعل منه ،فضــاًل عن بربته ومعارفه الواســعة،  Zoltán KÁLMÁN  لســعادة الســفرياخللفية املهنية   وإن
ضــــمن ورؤيته   هنغارايملرشــــح    الذاتيةالســــرية  طيه يف عمل جملس املنظمة. وترد قادر على املســــاشة بشــــكل فاعل  ملنصــــب  ا

 هبذه الوثيقة، لإلحاطة.   املرفق

 سفارة هنغاري 
 روما
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عن فائق التقدير لألمم املتحدة نظمة األغذية والزراعة  ملهنغاراي يف روما هذه الفرصــــــــــــــة لكي تعرب جمدًدا   ســــــــــــــفارة تغتنمو 
 واالحرتام.

 . 2021مارس/آذار  22روما، 
 

 التوقيع[ ختم السفارة و ]

 
 إىل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

  بودابست
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 Zoltán Kálmánلسفري  سعادة االسرية الذاتية ل 
 

 

 

 1956سبتمرب/أيلول  29 اتريخ الوالدة: 
 هنغاراي  اجلنسية:

  معلومات االتصال
  HUcandidate_FAO_ICC@am.gov.hu: الربيد اإللكرتوين

 36309775149+؛ 393425431003+(: WhatsApp) تطبيق واتس آباخللوي و اهلاتف 

 

 

سنة يف العمل مع منظمة األغذية والزراعة لدى املمثلية الدائمة هلنغاري لدى    15خبربة    Zoltán Kálmánيتمتع السيد  
 . مديرين عامني  4رات هذه املنظمة حتت قيادة  على تطوّ   أن يشهدنه ذلك من  وقد مكّ  .دورات  3نظمة يف روما على مدى  امل

)حىت   الراهن  الوقت  لدى   Kálmánالسفري  سعادة  يشغل    ( 2021مارس/آذار    31ويف  هلنغاراي  الدائم  املمثل  منصب 
للتنمية الثالا املعنية ابألغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة يف روما )أي منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل    الوكاالت

جوزيه غرازاينو دا  وكانت تربطه عالقة متناغمة ومثمرة مع السيد   .2014الزراعية، وبرانمج األغذية العاملي( منذ تعيينه يف عام  
وأثناء فرتة واليته شارك بصورة   السابق للمنظمة، وكذلك األمر مع السيد شو دونيو املدير العام احلايل.  العام  سيلفا، املدير
  .د توجهات املنظمة مستقباًل ة يف املناقشات بشأن السياسات اليت حتدّ انشطة وبناء
وكان أيًضا   رئيًسا للمجموعة اإلقليمية األوروبية للممثلني الدائمني يف املنظمة.  Kálmánالسفري  سعادة  ، كان  2015ويف عام  

(، ورئيًسا  2019)منذ  ( ويف عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية  2016عضًوا يف اللجنة التوجيهية الدولية للسنة الدولية للبقول )
جلنة األمن    يف مناقشات  بشكل فاعلوهو يشارك   .2020للجنة التوجيهية الدولية ليوم األمم املتحدة العاملي للبقول يف عام  

من قبل السيدة أمينة    اء على تعيينهبنوهو عضو يف اللجنة االستشارية لقمة األمم املتحدة للنظم الغذائية،   الغذائي العاملي.
 حممد، انئب األمني العام لألمم املتحدة. 

مثّ  العاملي بني عامي  وقد  األغذية  لربانمج  التنفيذي  التنفيذي 2020و  2015ل هنغاراي يف اجمللس  للمجلس  رئيًسا  ، وكان 
وشارك يف الزايرات امليدانية لربانمج  .لسابلغ التقدير من قبل أعضاء اجمل  انلحيث    2018لربانمج األغذية العاملي يف عام  
إىل كّل من (، وقاد وفد اجمللس التنفيذي لربانمج األغذية العاملي خالل الزايرة امليدانية  2016األغذية العاملي يف إكوادور )

جتماع غري الرمسي وشارك يف رائسة اال (.2018أوغندا )  إىل ألمم املتحدة  ل( والزايرة امليدانية املشرتكة  2018تركيا ولبنان )
املشرتك الثاين للوكاالت اليت يوجد مقرها يف روما )منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبرانمج األغذية 
العاملي( واالجتماع املشرتك للمجالس التنفيذية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي/صندوق األمم املتحدة للسكان/مكتب األمم  

هيئة األمم املتحدة للمرأة، وبرانمج األغذية العاملي يف نيويورك  ، و منظمة األمم املتحدة للطفولةو   ،ملتحدة خلدمات املشاريعا
 . 2018عام 

mailto:HUcandidate_FAO_ICC@am.gov.hu
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السيد   أيضً   ممثًل   Kálmánوكان  الفرتة بني عامي    ادائًما هلنغاري  وقد حضر مجيع دورات األجهزة    2008-2003يف 
وشارك يف عملية التقييم اخلارجي املستقل   الرائسية واللجان الفنية التابعة ملنظمة األغذية والزراعة وبرانمج األغذية العاملي.
 .، بتكليف من جملس املنظمة2007-2006األوىل من نوعها اليت تعتمد على العضوية ملنظمة األغذية والزراعة خالل الفرتة 

ا مع مفهوم  ومركز للخدمات املشرتكة يف بودابست، متاشيً   اإلقليمييف املفاوضات املتعلقة إبنشاء املكتب    بشكل فاعل وشارك  
اًء يف وضع الصيغة النهائية للخطوط وأّدى دورًا بنّ  السّيد جاك ضيوف.  للمنظمةالالمركزية الذي كان قد أطلقه املدير العام  

 .2014ق يف الغذاء اليت اعتمدها جملس املنظمة يف نوفمرب/تشرين الثاين التوجيهية الطوعية بشأن احل
غذية  عمل كمساعد للممثل الدائم هلنغاراي لدى منظمة األ  1989و  1985يف روما خلل الفرتة بني عامي  ويف أول مهمة له  

التقارير وأقام االتصاالت مع موظفي   والزراعة، وأعدّ وحضر دورات اللجان الفنية واألجهزة الرائسية ملنظمة األغذية   والزراعة.
برانمج التعاون التقين ملنظمة األغذية والزراعة خالل    وضععلى    -يف مجلة أمور    -وقد شهد   املنظمة وبرانمج األغذية العاملي.

السيد   للمنظمة.  إدوار الفرتة اليت كان فيها  ستفيد من مشاريع برانمج  وكانت هنغاراي آنذاك يف وضع امل  صوما مديرًا عاًما 
إىل بلدان أخرى    لية وما يتصل هبا من معارف تقنية التعاون التقين للمنظمة، ومتكنت يف وقت الحق من نقل بربتها االنتقا

  ومن املؤكد أن هذه التجربة الطويلة املدة واملنظور "التارخيي" ملنظمة األغذية والزراعة كفيالن مبساعدة ا يف اإلقليم.أقل منوً 
  على االضطالع بدور الرئيس املستقل للمجلس.  Kálmánالسفري سعادة 

السيد   عمل  روما،  يف  األخريتني  مهمتيه  بني  ما  إدارات كرئيس    Kálmánويف  بودابست  إلحدى  يف  الزراعة   وزارة 
أثناء رائسة    فاعلر  نشطة الدولية )الثنائية واملتعددة األطراف( للوزارة. وكان له دو األ( حيث أشرف على مجيع  2009-2014)

املنظمة. لدى  ابلزراعة  املعين  العمل  فريق  ترأس  حيث  األورويب،  لالحتاد  ع هنغاراي  هنغاراي  وساند  انضمام   ملية 

الزراعية. للتنمية  الدويل  الصندوق  لدى  هلنغاراي  أول حمافظ  الزراعية ورّوج هلا، وكان  للتنمية  الدويل  الصندوق  ومن بني   إىل 
بتنظاملتعدّ مسؤولياته   معين  فريق  برائسة  اضطلع  "يدة،  األسرية"  م  الزراعة  بشأن  واملعرض  العاملي  انعقد املنتدى   الذي 

 .2014مارس/آذار  خالل شهريف بودابست 
احلجم ت عىن    لشركات صغرية ومتوسطة  إدارايً مديرًا  فقد كان   خربة يف العمل لدى القطاع اخلاص أيًضا.  Kálmánوللسيد  

 ملوارد البشرية واملالية واإلدارة.اعن اإلدارة الشاملة، مبا يف ذلك    وكان مسؤواًل  . 2003و  1990ية بني عامي  تجهيز األغذب

أنشطة تطوير املنتجات وتسويقها وبيعها والرتويج هلا. ولدى   توىل تنسيقأشرف على املشرتايت وتكنولوجيا اإلنتاج و كما   
 شارك يف الرتويج لألعمال التجارية ويف التجارة اخلارجية ضمن قطاع الزراعة واألغذية.   ،عمله يف اجملال االستشاري 

اذ حماضر مساعد  وهو حاصل على درجة ماجستري من جامعة الزراعة يف غودولو )هنغاراي( وقد عمل يف اجلامعة نفسها كأست
  سنوات يف جمال االقتصاد الزراعي. 3ملدة 

الدولية، واألمن    جمال   يف   خاصةمبعرفة وخربة    Kálmánالسفري  سعادة  ويتمتع   والعالقات  املتعددة األطراف،  الدبلوماسية 
التنمية الريفية الشاملة وحتويل    قضااياقتصادية، و و الغذائي والتغذية، والزراعة املستدامة وما يتصل هبا من قضااي بيئية واجتماعية  

 وميكن االطالع هنا على بعض من أحدا مطبوعاته:  النظم الغذائية.
kalman/-https://www.ipsnews.net/author/zoltan  

 عن خربته املهنيةموجز 

 دائم هلنغاري لدى الوكاالت اليت يوجد مقرها يف روما المثل وامل سفريال 03-2021 - 10-2014

https://www.ipsnews.net/author/zoltan-kalman/
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 رئيس إدارة، وزارة التنمية الريفية، بودابست  09-2014 –  12-2008
 روما -دائم هلنغاري لدى منظمة األغذية والزراعة المثل امل 12-2008 –  10-2003

إداري  2003 – 1995 ومتوسطة    مدير  صغرية  إبلشركات  تُعىن  )  نتاج احلجم  هنغاري  يف  شركة  األغذية 
Thallo-Food Kft. 1997 -2003 ، شركة وTortellino Kft. 1995- 1997 ) 

، بودابست  .Promital Kftو  .East Development Cooperation srlمدير لدى   1995 – 1990
 )هنغاري( 

 روما -مساعد املمثل الدائم هلنغاري لدى منظمة األغذية والزراعة  1989 – 1985
 )هنغاري(  Szent Istvánأستاذ حماضر مساعد يف جامعة  1982-1985
 يف هنغاري  Vácszentlászlóخبري مبتدئ يف إدارة املزارع لدى التعاونية الزراعية  1982 – 1981

 
 زية، واإليطالية، مع إملام ابللغة الروسيةاهلنغارية )اللغة األم(، واإلنكلي :املهارات اللغوية

 
 . 2019" يف عام فارس الصليب برتبة االستحقاق من اجلمهورية اهلنغارية" :جائزةحائز على 
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 املرفق جيم
 هولندا   مملكة

 

 Rof-2021/010 :املرجع

 

 مذكرة شفهية 
 

منظمة   تتقدم املمثلية الدائمة ململكة هولندا لدى منظمات األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف روما أبطيب التحيات إىل
 وتتشرف إببالغها مبا يلي.  األغذية والزراعة لألمم املتحدة )املنظمة( 

 
املنظمة   عناية  لفت  الدائمة  املمثلية  الدكتور توّد  ترشيح  هولندا  الكة  حكومة  عن  الصادر  القرار   إىل 

Hans Hoogeveen    يوليو/متوز املمتدة من  للوالية  املنظمة  املستقل جمللس  الرئيس  يونيو/حزيران    إىل  2021ملنصب 
 .2021 . وسوف بري االنتخاابت خالل الدورة الثانية واألربعني ملؤمتر املنظمة يف شهر يوليو/متوز2023

 
هولندا لدى   . وهو يشغل حالًيا منصب املمثل الدائم ململكة Hoogeveenوترد طيه السرية الذاتية لسعادة السفري 

أيًضا العديد من املناصب ذات الصلة ضمن شبكة منظمة األغذية  منظمات األمم املتحدة يف روما حيث يتوىل  
 والزراعة. 

 
السفري   سعادة  عمل  من  Hoogeveenوقد  ألكثر  والزراعة  األغذية  منظمة  مع  املهنية،  مسريته  طوال   ،

لتنمية وإدارة  عاًما. وأقام شبكة دولية واسعة يف جماالت األمن الغذائي العاملي والتغذية والتعاون يف جمال ا وعشرين مخس
واخلاص. وهو،   املوارد الطبيعية وتغري املناخ والفاقد واملهدر من األغذية والتنمية املستدامة والشراكات بني القطاعني العام

املاحنني يف الصندوق العاملي   سنوات(، يرأس أيًضا جملس   4)   إىل جانب رائسته للجنة الربانمج يف منظمة األغذية والزراعة
الزراعة الذكية مناخًيا والرئيس املشارك  لتنوع احملاص العاملي من أجل  يل وهو مؤسس شريك ورئيس مشارك للتحالف 

والرئيس املشارك جمللس معهد االبتكار األزرق للدول اجلزرية الصغرية النامية، فضاًل عن توليه    3-12ملناصري املقصد  
 األغذية والزراعة.   رائسة العديد من املشاورات الرمسية وغري الرمسية ضمن منظمة

 
يتحلى   Hoogeveenويف ظّل األزمات الراهنة املتعددة والتحدايت املعقدة أكثر فأكثر، ترى هولندا أّن سعادة السفري 

بصفات أساسية ملنصب الرئيس املستقل جمللس املنظمة. فاجمللس هو شزة وصل أساسية بني عملية صنع القرارات على  
نية وهو حيتاج ابلتايل إىل رئيس قوي يف جماالت الدبلوماسية والشفافية والقدرة على بناء  مستوى السياسات واللجان الف 

توافق يف اآلراء: شخص قادر على أتدية دور حافز بني قادة احلكومات وسائر أصحاب املصلحة اآلخرين،  يث جيمع  
 بني الشمال واجلنوب والشرق والغرب والبلدان الكربى والصغرية على حد سواء. 
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املساعدة   يف  ترغب  اهلولندية  فاحلكومة  املنظمة.  إزاء  والدائم  القوي  هولندا  الكة  التزام  عن  ينبثق  إمنا  الرتشيح  وهذا 
ة والشمول والشفافية والكفاءة واملرونة، مثاًل من خالل تعزيز النهج  كيبناء منظمة تتسم بقدر أكرب من الدينامي  على

 القائمة على العلم واألدلّة.  
 

املمثلية الدائمة ململكة هولندا لدى منظمات األمم املتحدة لألغذية والزراعة توّد أن تنتهز هذه الفرصة لكي تعرب  وإّن 
 جمدًدا للسفارات واملمثليات الدائمة للدول األعضاء لدى منظمة األغذية والزراعة عن فائق التقدير واالحرتام.  

 
 

 [ للممثلية الدائمة ململكة هولندا ]اخلتم الرمسي
 

 2021مارس/آذار    10روما،  
 
 
 
 
 

  أمني عام املؤمتر واجمللس يف  إىل 
 لألمم املتحدة   منظمة األغذية والزراعة

Viale delle Terme di Caracalla 
 روما 
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 الذاتية ةالسري 

 Hans Hoogeveen االسم:

 ا هولند اجلنسية: 

 1959 :الوالدة اتريخ

 306 740 065 39+ اهلاتف:رقم 

 hans.hoogeveen@minbuza.nl الربيد اإللكرتوين:

 

 معلومات شخصية 

، ســــــــــــفري هولندا واثلها  Hans Hoogeveenالســــــــــــيد 
لــــدى منظمــــة األغــــذيــــة   لألمم املتحــــدة    والزراعــــةالــــدائم 

بكونــه حمرتف وخبري حمرتم يف قطــاع  ، معروف  )املنظمــة(
الزراعة. وقد شغل العديد من األدوار الدولية، مع الرتكيز 

واألمن على حتفيز وتعزيز الزراعة املســـــــــــتدامة  ابســـــــــــتمرار
على املســـــــــــتوى العاملي. وهو   ة األغذيةوســـــــــــالم  الغذائي

وهو  الدويل.  لبنكدى ال  بشـــــأن الســـــياســـــاتمســـــتشـــــار  
ــو يف عدد من اجملالس، مبا يف ذلك مبادرة جامعة   عضــــــــــــ

ــيـــــــل واألســـــــــــــــــواق    يـ ــئـــــــة  ــيـ ــبـ والـ ــمـــــــة  ــوكـ ــحـ ــلـ ــمـــــــة لـ ــظـ ــنـ  ومـ
 Forest Trends  وهي منظمــــة غري حكوميــــة دوليــــة ،

لســــياســــة االبتكارية للموارد الطبيعية يف واشــــنطن معنية اب
 العاصمة.

نتدى الدورة الســـــــــابعة ملمكتب وشـــــــــغل منصـــــــــب رئيس  
 يف ظــــلّ األمم املتحــــدة املعين ابلغــــاابت، الــــذي اعتمــــد  

ــفه األمني العام    دولًيا اقيادته صـــــــكً  ــأن الغاابت وصـــــ بشـــــ
ــر عامً  ــة عشــــــ   الألمم املتحدة ابإلجناز التارخيي بعد مخســــــ

هبــذا اإلجنــاز    امن املفــاوضـــــــــــــــات الــدوليــة املتعثرة. واعرتافًــ 
الـــــــدكــتور  حصـــــــــــــــــــــل  املــنتـــــــدى،  يف  ابـلـتقـــــــدـير  اجلـــــــدـير 

Hoogeveen   على جـــــائزة األمم املتحـــــدة. وهو أحـــــد
املؤســــــــســــــــني ورئيس مشــــــــارك حايل للتحالف األعضــــــــاء  

ــبكــة العمــل العــامليــة   االعــاملي للزراعــة الــذكيــة منــاخيًــ  وشــــــــــــ
ــاـفة إىل ذـلك، فهو  للمحيطـات والنمو األزرق.   وابإلضــــــــــــ

عضـــــو مؤســـــس ورئيس مشـــــارك حايل ألنصـــــار املقصـــــد 
والرؤســــــــــــاء   ، وهو حتالف من املفوضــــــــــــني البارزين12-3

ــركــات ومنظمــات دوليــة ومنظمــات غري   التنفيــذيني لشــــــــــــ
حكوميــة، يركز على خفض الفــاقــد واملهــدر من األغــذيــة  

ــبـــة   يف املـــائـــة  لول عـــام    50يف مجيع أحنـــاء العـــامل بنســــــــــــ
2030. 

أولوايت  تكمن  واإلجراءات،  ابلقواعــــــد  يتعلق  ــا  مــــ ويف 
املهنيـــــة    Hoogeveenالـــــدكتور   والتعـــــاون اجلمـــــاعي يف 

ــائم على االحرتام ــات  القــ ــافــ الثقــ ــد أظهر طوال بني  . وقــ
ــازة يف خوض  ــة اتـ ــيـ ــاســــــــــــ ــارات دبلومـ ــة مهـ ــه املهنيـ ــاتـ حيـ

، وينعكس ذلك يف بروح التعاطفمفاوضـــــــــــات صـــــــــــعبة 
كشـــــف لكلمات. وتهنجه الشـــــخصـــــي واختياره الدقيق ل

عن تقديرهم ومدحهم بصـــدده األشـــخاص اآلخرين   آراء
ــر حـامسـة يف  لطـاقتـه اليت ال هوادة فيهـا. وتتمثـل عنـاصــــــــــــ
هنجه يف تقدمي أفكار جديدة وحتفيز املقرتحات اإلبداعية 
 وإجيـاد حلول توافقيـة من خالل الرتكيز على احللول بـداًل 

 احمــايــدً   امن املشــــــــــــــــاكــل. ويف دوره كرئيس، يتخــذ موقفًــ 
ويعتمد على املعرفة املتعمقة والشــاملة جملموعة واســعة من 
القضــــــــــــــــااي، مبــا يف ذلــك املضــــــــــــــــادات احليويــة والغــاابت  

من   عاًما  25لى مّر عومصــــــــايد األمساك، اليت اكتســــــــبها  
ــه. وبعد أن عمل يف مجيع  ــاصـــــــ اخلربة يف جماالت اختصـــــــ

)روما، ونيويورك، ونريويب،   ااملتحدة" تقريبً  "عواصـم األمم
دولية العالقات  واسعة من اللديه شبكة  ابتتوجنيف(،  

ــكــل جيــد وحتظى بتقــدير كبري.    اليت حيــافظ عليهــا بشــــــــــــ
ــمن مبـادراـته العـدـيدة قـائمـة طويلـة من    الفعـاليـاتوتتضــــــــــــ

ابخلــربة   يــتــمــتــع  فــهــو  ذلـــــــك،  عــلــى  وعــالوة  الـــــــدولــيـــــــة. 
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منظمـة  ، عـدااألمم املتحـدةجمموعـة متنوعـة من أجهزة  يف
 األغذية والزراعة. 

منظمة األغذية والزراعة، شـــغل مناصـــب رئيس    إطارويف  
ــيـــة  جلنـــة الربانمج، ورئيس اللجنـــة   الثـــانيـــة ملؤمتر الرئيســــــــــــ

املنظمة، ورئيس املشــــــاورات غري الرمسية بشــــــأن العناصــــــر 
واســــــــرتاتيجية تعميم التنوع  العشــــــــرة للزراعة اإليكولوجية، 

ــرتاتيجيــة القطــاع اخلــاص، وانئــب رئيس   البيولوجي واســــــــــــ
مؤمتر منظمــة األغــذيــة والزراعــة اإلقليمي ألورواب، ورئيس 

ــغـل   إطـارإقليم أورواب. ويف   برانمج األغـذيـة العـاملي، شــــــــــــ
القائمة دال، وعضـــــو ورئيس فريق العمل  ممنظّ مناصـــــب 

ك بني اجمللس واإلدارة الفرعي التابع للفريق العامل املشــــــرت 
واملعين ابملضـــايقات والتحرجل اجلنســـي وإســـاءة اســـتعمال 

ــلطة والتمييز. ويف  ــندوق الدويل للتنمية   إطارالســــــــــ الصــــــــــ
الزراعية، شـغل مناصـب رئيس اجمللس التنفيذي )مرتني(،  

 القائمة ألف.   مومنظّ ورئيس املكتب، 
ف خمتليف اكتســـــــب دراية جيدة ويف بداية حياته املهنية، 

جوانب جمال ســياســات األغذية والزراعة: ب عد بروكســل،  
تعددة  املوالشــــــــــؤون الســــــــــياســــــــــية الراهنة، واملفاوضــــــــــات 

األطراف. وهو يعترب األغذية والزراعة جمال الســــــــــــياســــــــــــة 
، مع ما يرتتب عليه من آاثر حامسة ابلنسبة  األكثر مشواًل 

مجيع أشــــكال احلياة. وهو متفرك ابلكامل للعمل من إىل 
قيق أهــــداف طموحــــة يف جمــــاالت مثــــل األمن أجــــل حت

الغذائي والقضاء على الفقر، ويعتقد أبن اجلهود املتعددة  
 األطراف ضرورية لتحقيق أهداف حمورية معينة. 

ــيـــــد  ألّ قـــــد  و  الســــــــــــ عن   كتـــــاابً   Hans Hoogeveenف 
 من املقاالت ادبلوماســــــــية التنمية املســــــــتدامة وكتب عددً 

ــتدامة واملوارد  ــياســــــات يف جماالت التنمية املســــ حول الســــ
من املناصــب األكادميية منها   االطبيعية. وهو يشــغل عددً 
ــتاذ حماضـــــر يف جمال   ــة  أســـ ــياســـ املوارد الطبيعية يف كلية ســـ

  تفالتشـــر للقانون والدبلوماســـية )جامعة اتفتس، الوالاي 
ة املتحدة األمريكية(، وهو أســــتاذ زائر يف جمال دبلوماســــي

ــتــدامــة يف جــامعــة ومركز  وا فــاغينينغني  التنميــة املســــــــــــ
  ات)هولندا(، كما أنه حماضـــــر رئيســـــي يف جمال الســـــياســـــ 

األوروبيـــة يف كليـــة هولنـــدا لإلدارة العـــامـــة. وحـــائز على 
ــهـادة يف القـانون من جـامعـة اليـدن )هولنـدا( وحـائز   شــــــــــــ

 درجةيف اإلدارة العامة، وعلى    درجة ماجستريعلى    اأيضً 
من كلية فالتشــــــر للقانون والدبلوماســــــية وجامعة  دكتوراه 

 ومركز  وا فاغينينغني.
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 اخلربة املهنية
 2016اعتبارًا من عام 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، روما، إيطاليا
 السفري/ املمثل الدائم

2016 – 2014 
 االقتصادية، هولنداوزارة الشؤون 

 مدير عام إدارة الزراعة والطبيعة

2015 – 2014 
 وزارة الشؤون االقتصادية 

 األمني العام ابلنيابة

2014 – 2008 
 وزارة الزراعة والطبيعة وجودة األغذية

  اليت مت دجمها من مثّ ضمن
 وزارة الشؤون االقتصادية والزراعة واالبتكار 

 مدير عام إدارة الزراعة

2007 
 وزارة الزراعة والطبيعة وجودة األغذية

 انئب املدير العام

2007 – 2001 
 وزارة الزراعة وإدارة الطبيعة ومصايد األمساك

 منها: مناصب خمتلفة
 مدير الشؤون الدولية •
 رئيس املكتب التنفيذي  •

 دائرة الشؤون القانونية والتنظيمية
 وللصحة النباتيةرئيس شعبة الشؤون التشريعية البيطرية  •

 مركز  وا فاغينينغني، هولندا
  اخلصخصةمدير مشروع  •

 األخضر يف هولندا الصندوق

 شروعاملمدير  •

 

 التحصيل العلمي
2010 

درجة دكتوراه من كلية فالتشـــــر للقانون والدبلوماســـــية 
ــتس، وجامعة   ــوســـ ــاشـــ ــطن ماســـ )جامعة اتفتس(، بوســـ

 ومركز  وا فاغينينغني، هولندا
 موضوع األطروحة: حتويل دبلوماسية التنمية املستدامة 

1991 – 1989 
 كلية اإلدارة العامة يف هولندا

 درجة ماجستري يف اإلدارة العامة

1983 – 1978 
 جامعة اليدن، هولندا

 درجة ماجستري يف القانون الوطين والدويل

 اللغات
 واألملانيةاهلولندية، واإلنكليزية، والفرنسية، 

 اجلوائز
 وسام القديس غريغوريوس برتبة قائد، الكرسي الرسويل •
ــنــداين الكربى برتبــة قــائــد،  • وســــــــــــــــام دوقيــة اتج الســــــــــــ

 لوكسمبورك 
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 فعاليات دولية خاصة
 منظمة األغذية والزراعة  

املنظّم وانئـب الرئيس، املؤمتر الـدويل للميـاه يف خـدمـة  •
األغــذيــة والنظم اإليكولوجيــة املشــــــــــــــرتك بني منظمــة 

، الـذي مت 2005األغـذيـة والزراعـة وهولنـدا، الهـاي،  
 تنظيمه ابلتعاون الوثيق مع منظمة األغذية والزراعة

األورويب  • ــاد  االحتـــــ عن  ــة  ــابـــــ نيـــــ ــاوضــــــــــــــني  املفـــــ كبري 
ــدا لال )خالل ــام رائســـــــــــــــــة هولنـ ــاد األورويب( يف عـ حتـ
ــى إىل اعتمــاد اخلطوط التوجيهيــة 2003 ؛ اــا أفضــــــــــــ

 2004للحق يف الغذاء يف عام 
رئيس الوفد اهلولندي إىل مؤمتر القمة العاملي لألغذية  •

 (2002و 1996)
ــرتك بني منظمــة   • املنظّم وانئــب الرئيس، املؤمتر املشــــــــــــ

األغـذيـة والزراعـة وهولنـدا حول تعـدد وظـائف الزراعـة 
 1999راضي، ماسرتخيت، هولندا، واأل

 اتفاقية التنوع البيولوجي
ــة التنوع البيولوجي،  • ــاقيــ رئيس مؤمتر األطراف يف اتفــ

2002-2004 
ــادس لألطراف يف اتفــاقيــة التنوع  • منظّم املؤمتر الســــــــــــــ

 2002البيولوجي، 
 منتدى األمم املتحدة املعين ابلغاابت

ر، وضــــــــــع إطار األمم املتحدة االســــــــــرتاتيجي  ّّ ميس •
  2030-2015للغاابت للفرتة 

الرئيس املشـارك للتقييم املسـتقل للرتتيب الدويل املعين  •
 2015ابلغاابت، األمم املتحدة، نيويورك، 

رئيس الـدورة الســـــــــــــــابعـة ملنتـدى األمم املتحـدة املعين  •
ابلغاابت، اا أفضــى إىل اعتماد صــك األمم املتحدة 

 لق ابلغاابتاملتع
كبري املفاوضــــــــــــني نيابة عن االحتاد األورويب )يف ظّل  •

 2003رائســــــــــــــــة هولنــدا لالحتــاد األورويب( يف عــامي  
، اا أفضـــــــــــى إىل مقرتحات العمل اليت وافق 2004و

ــاابت   ابـلغـــــ املـعـين  الـــــــدويل  احلـكـومـي  اـلفـرـيق  عـلــيهـــــــا 
 واملنتدى احلكومي الدويل املعين ابلغاابت

أبنواع احليواانت والنباااتت الربياة   اتفااقياة التجاارة الادولياة
 املهددة ابالنقراض

ــر لألطراف يف  • املنظّم والرئيس املناوب للمؤمتر الرابع عشـــــ
 ، "نداء الربية"، الهاي، هولندا2007االتفاقية، 

 الزراعة الذكية مناخًيا، األمم املتحدة
رئيس املشـــــارك للتحالف العاملي للزراعة الذكية مناخًيا، ال •

2019-2021 
، 2014مؤســـس التحالف العاملي للزراعة الذكية مناخًيا،   •

 نيويورك، الوالايت املتحدة األمريكية
املنظّم والرئيس املشـــــــــــــــــارك ملؤمتر األمم املتحــــدة للزراعــــة  •

ا، ابلتعــــاون مع البنــــك الــــدويل ومنظمــــة  الــــذكيــــة منــــاخيــــً
 2013ية والزراعة، جوهانسربك، جنوب أفريقيا، األغذ

املنظّم والرئيس املشــارك ملؤمتر األمم املتحدة الثاين للزراعة  •
ا، ابلتعــــاون مع البنــــك الــــدويل ومنظمــــة  الــــذكيــــة منــــاخيــــً

 2011األغذية والزراعة، فييت انم، 
نظّم والرئيس املشـــــــــــــــــارك ملؤمتر األمم املتحــــدة للزراعــــة امل •

ا، ابل تعــــاون مع البنــــك الــــدويل ومنظمــــة الــــذكيــــة منــــاخيــــً
  2010األغذية والزراعة، الهاي، هولندا، 

 النمو األزرق/احمليطات/مصايد األمساك
األزرق يف  • للنمو  العــــــاملي  املعهــــــد  إدارة  ــو جملس  عضــــــــــــ

ــبكـة  2024-2020غرينـادا،   ، والرئيس املشـــــــــــــــارك للشــــــــــــ
 2017-2014الدولية للنمو األزرق، 

للعمــــــل  • العــــــاملي  القمــــــة  ملؤمتر  املنــــــاوب  والرئيس   املنظّم 
من أجل النمو "األزرق" واالســـــــــــــتفادة من احمليطات يف 
حتقيق األمن الغـذائي، "موجـة جـديـدة من أجـل العـامل"،  
ابلتعـــاون الوثيق مع منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة والبنـــك 

  2014الدويل، الهاي، هولندا، 
 الفاقد واملهدر من األغذية

من أهداف  3-12الرئيس املشـــــــــارك، أنصـــــــــار املقصـــــــــد  •
 2020تدامة، منذ عام التنمية املس

املؤمتر اـلدويل بشـــــــــــــــأن احلـد من الفـاقـد واملهـدر من األغـذـية، 
ابلتعــاون الوثيق مع منظمــة األغــذيــة والزراعــة وبرانمج األمم 

 2015املتحدة للبيئة، الهاي، هولندا، 
 


