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 العاملي الغذائي األمن جلنة

 الدورة التاسعة واألربعون
 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2021أكتوبر/تشرين األول  11-14

 انتخاب رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي

 
 جلنة األمن الغذائي العامليبيان من أمني  - أوًال 

 (ُنشر على البوابة اخلاصة ابألعضاء يف منظمة األغذية والزراعة)

ينـــدرج انتخـــاب رئيس جـــديـــد للجنـــة األمن الغـــذائي العـــاملي (اللجنـــة) يف إطـــار البنـــد الثـــامن (ب) من جـــدول  -1
 .2021أكتوبر/تشرين األول  14إىل  11األعمال املؤقت للدورة التاسعة واألربعني للجنة اليت سُتعقد خالل الفرتة من 

من املـادة الثـانيـة من الالئحـة الـداخليـة للجنـة، يوّد أمني اللجنـة إبالغ األعضــــــــــــــــاء عن  4وعمًال أبحكـام الفقرة  -2
 استالم الرتشيحات التالية النتخاب رئيس للجنة:

العاملي يف  ، الســـــفري املتجّول لألمن الغذائيGabriel Ferrero y de Loma-Osorioســـــعادة الســـــّيد  -
 وزارة اخلارجية، إسبانيا؛

 
كامريون لدى وكاالت األمم املتحدة يف روما ل، �ئب املمثل الدائم لMédi Mounguiســـــــــعادة الســـــــــّيد  -

 (منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبر�مج األغذية العاملي)

أي ترشـــيح للمرشـــحني يرد  االداخلية للجنة، ال يُعترب صـــاحلً لالئحة من املادة الثانية من ا 4وعمًال أبحكام الفقرة  -3
قبل موعد افتتاح دورة جلنة  اا تقومييً يومً  30) املمتدة على 2021ســـــــــــبتمرب/أيلول  10إىل أمني اللجنة بعد انقضـــــــــــاء املهلة (

 األمن الغذائي العاملي اليت جتري فيها عملية انتخاب الرئيس.

)، 2021أكتوبر/تشـــــــرين األول  14يوم االنتخاب ( يجري اتباعهاســـــــاحملددة اليت  ويتلتصـــــــاويف ما يتعّلق بطرق  -4
املنظمة املضــيفة (منظمة األغذية  اتقرار  ريثما تصــدرســيتم توفري تفاصــيل حمددة يف بالغات منفصــلة يقدمها أمني اللجنة 

 والزراعة) وحكومة إيطاليا.
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 ،GABRIEL FERRERO Y DE LOMA-OSORIOالسرية الذاتية لسعادة السّيد  - نًيااث
 السفري املتجّول لألمن الغذائي العاملي يف وزارة اخلارجية، إسبانيا

يشــغل حالًيا منصــب الســفري املتجّول لألمن الغذائي العاملي يف وزارة اخلارجية وشــؤون االحتاد األورويب والتعاون اإلســبانية. 
. ولقد كان يف منصـــــــــــبه هذا املؤلف 2021و 2018مي كان مديرًا عاًما ســـــــــــابًقا لســـــــــــياســـــــــــات التنمية املســـــــــــتدامة بني عا

وقام بتنســـيق االســـتعراض الوطين الطوعي إلســـبانيا  ،2030واالســـرتاتيجي الرئيســـي خلطة العمل االســـبانية لتنفيذ خطة عام 
الســـتجابة املشـــرتكة من أجل التعاون ل ةاإلســـباني ســـرتاتيجيةاليف املنتدى الســـياســـي الرفيع املســـتوى. وهو املؤلف الرئيســـي ل

 .19-ائحة كوفيدجل

ق لفرقة العمل 2017حىت عام  2011يف املكتب التنفيذي لألمني العام لألمم املتحدة من عام  عمل ، مبا يف ذلك كمنســــــــــّ
ملمثل اخلاص اوكقائد فريق ليت شــــــكلها أمني عام األمم املتحدة االرفيعة املســــــتوى املعنية ابألمن الغذائي والتغذوي يف العامل 

ومقرّه رومـا. وهبـذه الصـــــــــــــــفـة، قـام  2017و 2016 ابألمن الغـذائي والتغـذوي بني عـامي لألمني العـام لألمم املتحـدة املعين
بتمثيل األمني العام لألمم املتحدة يف اللجنة االستشارية للجنة األمن الغذائي العاملي ويف اللجنة التوجيهية للرب�مج العاملي 

ابلنظم الغذائية املســــــــتدامة اليت شــــــــكلها األمني العام لألمم  للزراعة واألمن الغذائي. وكان عضــــــــًوا يف جمموعة ميالنو املعنية
النظم و وقدم مســــــــــــامهات جوهرية يف ربط القضــــــــــــاء على اجلوع والفقر  2015يف عام  Ban Ki-Moon الســــــــــــيد املتحدة

 .االئمة مناخيً املالغذائية املستدامة و 

 املعنيةلألمني العام لألمم املتحدة  ةاخلاص ةمستشار للاملعين ابلتنمية املستدامة  السياسينيكبري املستشارين   منصبغل ش
حيث قاد العمل يف جمال  2016و 2012 يعامبني ، Amina J Mohammed، السيدة 2015طة التنمية ملا بعد عام خب

ليت االعملية  يّسرمعروف ملشاركته يف الفريق الذي وهو األمن الغذائي، والزراعة والنظم الغذائية، والتمويل وتغّري املناخ. 
أّدى دورًا أساسًيا يف صياغة حتدي القضاء التام على اجلوع كما أنّه ،  2030إىل اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام  أفضت

 .Ban Ki-Moonد السي ماوضعه نذيلال من أهداف التنمية املستدامة 2واهلدف 

 فرتةلايف وقبل انضــمامه إىل األمم املتحدة، شــغل منصــب �ئب املدير العام لســياســات التنمية يف وزارة اخلارجية اإلســبانية 
العاملية ألزمة األغذية العاملية. وقام بتنســـيق اجتماع مدريد الرفيع املســـتوى لعام  إســـبانيا حيث قاد اســـتجابة 2007-2010
يف إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي. ولقد كان بصفته هذه  مسامهة كبريةوساهم بشأن "األمن الغذائي للجميع"  2009

أّدى دورًا هاًما يف إعداد الرب�مج العاملي ، كما أنّه 2012-2009املؤلف الرئيسي للخطة اإلسبانية األساسية للتعاون لفرتة 
صـــندوق األمم املتحدة لتحقيق األهداف اإلمنائية يف إنشـــاء للزراعة واألمن الغذائي ومبادرة الكويال بشـــأن األمن الغذائي و 

 ."الصندوق اإلسباين للتعاون يف جمال املياه والصرف الصحي"لأللفية و

بدوام كامل يف نظرية التنمية والتخطيط هلا يف كلية اهلندســـــــــة الزراعية والبيئة يف جامعة فالنســـــــــيا للتكنولوجيا  اأســـــــــتاذً كان 
). ولقد قام بتشـــــــــــــكيل وتنســـــــــــــيق اجملموعة 2007-2004ركز التعاون يف جمال التنمية التابع هلا () ومديرًا مل2000-2007(

 املعنية ابلدراســات اإلمنائية والبحوث بشــأن األخالقيات التطبيقية، ورّكزت حبوثه وممارســاته على �ج القدرات الذي وضــعه
 ، وعلى منهجية التنمية، وعلى املناخ والتنمية املستدامة."سان"
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 50ختطيط التنميــة وإدارهتــا. ولقــد أّلف أو شــــــــــــــــارك يف أتليف أكثر من جمــال دكتوراه يف  رجــةدز على ئمهنــدس حــا هو
على التنمية رّكزت  مطبوًعا، مبا يف ذلك واثئق حبثية نشــــــــــــرت يف اجملالت، وكتب، وفصــــــــــــول من كتب، ومقاالت افتتاحية

 الريفية واملناخ وفعالية التنمية.

يتمتع خبربة ميدانية على مســـــــــــتوى املشـــــــــــاريع والربامج والســـــــــــياســـــــــــات يف جمال الزراعة والتنمية الريفية والطاقة املتجددة يف 
احلكومات الوطنية ودون الوطنية واحلركات  يفنيكاراغوا والســـــــــــــلفادور وغواتيماال واملغرب واألرجنتني، وكان مســـــــــــــتشـــــــــــــارًا 

 التنمية الريفية وإدارهتا وسياسات التنمية املستدامة. طيطجمال ختاالجتماعية واملنظمات غري احلكومية يف 
 

 ، �ئب املمثل الدائم للكامريونMÉDI MOUNGUIالسرية الذاتية لسعادة السّيد  - اثلثًا
 والصندوق الدويل للتنمية الزراعية لدى وكاالت األمم املتحدة يف روما (منظمة األغذية والزراعة
 وبر�مج األغذية العاملي)

مســتو�ت  حتّمل عاًما من اخلربة يف 37زراعي متخصــص يف التخطيط ملنهجيات التنمية والتقييم. لديه القتصــاد  االيفخبري 
والزراعة والتنمية الريفية بصــــورة خاصــــة.  ،عالية من املســــؤولية على الصــــعيدين الوطين والدويل يف جمال التنمية بصــــورة عامة

كري االســــرتاتيجي يف جمال تطوير الزراعة والســــياســــات الريفية من أجل النمو، وإعداد الربامج واملشــــاريع ويشــــمل ذلك التف
والتخطيط هلا وتنفيذها وإدارهتا وتقييمها على املســـــتويني الوطين والدويل. يتمتع مبهارات دبلوماســـــية مشـــــهود هلا وهو على 

وبر�مج األغـذيـة  ،ألطراف، مبـا يف ذلـك منظمــة األغـذيـة والزراعـةدرايـة بطريقــة ســـــــــــــــري عمــل املنظمــات الـدوليــة واملتعــددة ا
 ،والبنك الدويل ،واملنظمة العاملية لصـــــــــــحة احليوان ،ومنظمة الصـــــــــــحة العاملية ،والصـــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية ،العاملي

لالجتماعات الدولية واألجهزة الرائســــــــية التابعة للمنظمات الدولية.  متمّرسرئيس هو ومصــــــــرف التنمية األفريقي وغريهم. 
يف جمال هارات جّيدة على مســــــــتوى التواصــــــــل. لديه خربة طويلة مب يتمّتعهو موهبته يف املفاوضــــــــات الدولية معرتف هبا و و 

قة يف بناء األفرقة وتطوير ألفراد وقائد لديه معرفة معمخربة يف إدارة اه ديلاإلدارة املالية واإلدارة املســـــــــــــــتندة إىل النتائج. 
هو منخرط و املنظمات والنظم وإصــالحها. كّرس نفســه لتمكني الشــعوب من خالل التحســني املتواصــل وتفويض الســلطة. 

بني بلدان اجلنوب والتعاون  نابلتعاو  وملتزميف تطوير الشــــــــراكات، مبا يف ذلك مع القطاع اخلاص واجملتمع املدين،  ابلكامل
 الثالثي.

 
  جلنة األمن الغذائي العامليخربته يف

يف املفاوضــــات الرامية إىل وضــــع اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف  شــــكل فاعلبشــــارك  -
 تحدث ابسم اجملموعة اإلقليمية ألفريقيا).املغذاء كاٍف يف سياق األمن الغذائي الوطين (

ر املالعاملي (يف إصــــالح جلنة األمن الغذائي  شــــكل فاعلبشــــارك  - تحدث ابســــم اجملموعة اإلقليمية ألفريقيا وميســــّ
 جمموعة أصدقاء الرئيس).

 يف وضع املبادئ اخلاصة ابالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية. شكل فاعلبشارك  -
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ســــؤولة يف املفاوضــــات احلكومية الدولية حول اخلطوط التوجيهية الطوعية بشــــأن احلوكمة امل شــــكل فاعلبشــــارك  -
 حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت يف سياق األمن الغذائي الوطين.

 يف وضع اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية. ساهم -

كمتحدث ابســم اجملموعة اإلقليمية ألفريقيا يف املفاوضــات حول إعداد اخلطوط التوجيهية   شــكل ملحوظبســاهم  -
 نظم الزراعية (جلنة األمن الغذائي العاملي).الئ اخلاصة ابالستثمارات املسؤولة يف الزراعة و الطوعية بشأن املباد

 يف املفاوضات حول اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية. شكل فاعلبشارك  -

 يف وضع إطار عمل جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة. شارك -

 يف مجيع توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي يف جمال السياسات. ساهم -

 مطّلع جًدا على مجيع منتجات جلنة األمن الغذائي العاملي. -


