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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت  ومعظم. املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org :على العنوان التالي
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 :ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل

  Maria Abreu  السيدة

 ون األخالقيةمسؤولة الشؤون األخالقية، مكتب الشؤ

 6760 5705 3906+: اهلاتف

 موجز
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  قدمت السيدة 3172كانون الثاني /يناير 71يف ،Anne Marie Taylor  ( من رعايا كندا وفرنسا والواليات املتحدة

 ومن املفرتض أن تنتهي واليتها يف. استقالتها من منصبها كعضو خارجي يف جلنة املبادئ األخالقية( األمريكية

ورغم وجود معايري مفصلة لدى كل من جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة . 3172كانون األول /ديسمرب 27

، مل (كل سنتني)املالية لتعيني املرشحني واختيارهم وجيري تطبيقها يف عمليات التجديد العادية لألعضاء اخلارجيني 

يه، ُيقرتح العمل بصورة واقعية من خالل إجياد حل وعل. ُتلحظ إجراءات الستبدال املرشحني كما يف احلالة الراهنة

 أي حتى) Taylorللفرتة املتبقية من والية السيدة ( من يابان) Suomi Sakaiملرة واحدة وتعيني السيدة 

 (.3172كانون األول /ديسمرب 27

 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 

 ورفع توصية إىل اجمللس تقضي بتعيني السيدة  إّن جلنة املالية مدعوة إىل دراسة هذه الوثيقةSuomi Sakai  كعضو

 .3172كانون األول /ديسمرب 27خارجي يف جلنة املبادئ األخالقية حتى 

 

 مسودة املشورة

 

  أوصت اللجنة بأن يوافق اجمللس على تعيني السيدةSuomi Sakai      كعضو خاارجي يف جلناة املباادئ األخالقياة

 .3172ول كانون األ/ديسمرب 27حتى 
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 معلومات أساسية 

 

اليت وافق عليها املؤمتر يف دورته اخلامسة ( الفاو)حلظت خطة العمل الفورية لتجديد منظمة األغذية والزراعة  -7

من خطة  23-2اإلجراء )إنشاء جلنة للمبادئ األخالقية ( 3111تشرين الثاني /نوفمرب 37-71( )اخلاصة)والثالثني 

وبعد دراسة مستفيضة من جانب جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة املالية، أقّر اجمللس يف  (.العمل الفورية

اختصاصات اللجنة وقرر أن ُتنشأ يف مرحلة أوىل ملدة ( 3177نيسان /أبريل 71-77)دورته احلادية واألربعني بعد املائة 

 (.3171-3173)أربع سنوات 

 

ثالثة أعضاء من خارج : اللجنة، تتألف جلنة املبادئ األخالقية من مخسة أعضاءمن اختصاصات  3وطبقًا للفقرة  -3

وعضوان من  "ملوافقة اجمللس بناء على توصية جلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية"املنظمة خيضع تعيينهم 

نتخب اجمللس يف دورته الثالثة واألربعني وقد ا(. حبكم منصبهأحد نائيب املدير العام واملستشار القانوني )داخل املنظمة 

والسيدة  Ngonlardje Kabra Mbaidjolالسيد ( 3177كانون األول /ديسمرب 3 –تشرين الثاني /نوفمرب 31)بعد املائة 

Anne Marie Taylor  والسيدJosé Zalaquett  كأعضاء خارجيني يف اللجنة وذلك بناء على توصية مشرتكة من جلنة

الدورة الثانية )وجلنة املالية ( 3177أيلول /سبتمرب 32-37الدورة الثالثة والتسعون، )رية والقانونية الشؤون الدستو

 (.3177تشرين الثاني /نوفمرب 1-1واألربعون بعد املائة، 

 

 Ann، أنشأ املدير العام جلنة املبادئ األخالقية وعّين فيها كاًل من السيدة 3173كانون الثاني /يناير 6ويف  -2

Tutwiler والسيد ( للمعرفة)، نائبة املدير العامNgonlardje Kabra Mbaidjol  والسيدةAnne Marie Taylor   والسيد

José Zalaquett  (. 3172كانون األول /ديسمرب 27إىل  3173كانون الثاني /يناير 7)أعضاء فيها لوالية مدتها سنتان

( للعمليات)، نائب املدير العام Daniel Gustafsonيني السيد ، مت تع3173كانون األول /والحقًا، يف شهر ديسمرب

 .Tutwilerكعضو من داخل املنظمة ليحل حمل السيدة 

 

من رعايا كندا وفرنسا والواليات املتحدة )  Anne Marie Taylor، قدمت السيدة 3172كانون الثاني /يناير 71ويف  -3

 .خالقيةاستقالتها كعضو يف جلنة املبادئ األ( األمريكية

 

رشحني ورغم وجود معايري مفصلة لدى كل من جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة املالية لتعيني واختيار امل -1

، مل تلحظ اللجنتان أي إجراء الستبدال األعضاء يف (كل سنتني)يتعّين اتباعها عند التجديد املعتاد لألعضاء اخلارجيني 

وعليه، ُيقرتح اتباع نهج واقعي من خالل إجياد حّل ملرة واحدة وتعيني بديل عن . احلاالت الشبيهة باحلالة الراهنة

 (.3172كانون األول /ديسمرب 27حتى )واليتها  للفرتة املتبقية من Taylorالسيدة 
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ويرشح املدير العام مبوجب هذه الوثيقة املرشحة التالية لتحل حمل السيدة كعضو خارجي يف جلنة املبادئ  -6

(. اليابان)  Suomi Sakaiالسيدة : يف ترشيحها ملاليةلكي تنظر جلنة ا 3172كانون األول /ديسمرب 27األخالقية حتى 

 (.املرفق)قت طيًا السرية الذاتية للمرشحة وقد أرف

 

وسُترفع توصية مشرتكة من جانب جلنة قد ُرفعت أيضًا هذه التوصية إىل جلنة الشؤون الدستورية والقانونية و -1

نيسان /أبريل 36-33)الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة املالية إىل الدورة السادسة واألربعني بعد املائة للمجلس 

3172 .) 

 

 اإلجراء الذي ُيقرتح على اللجنة اختاذه

 

كعضو يف   Suomi Sakaiمدعوة إىل دراسة هذه الوثيقة ورفع توصية إىل اجمللس بشأن تعيني السيدة  املاليةإّن جلنة  -1

 .3172كانون األول /ديسمرب 27جلنة املبادئ األخالقية حتى 
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 املرفق

 السرية الذاتية 

 Suomi Sakai السيدة

 

 ربة املهنيةاخل

 

 املستشارة الرئيسية، املبادئ األخالقية 3173منذ 

 ، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية(يونيسيف)صندوق األمم املتحدة للطفولة 

 املمثلة لدى نيجرييا 3111-3173

 ، نيجرييا(يونيسيف)صندوق األمم املتحدة للطفولة 

 املمثلة لدى كمبوديا 3111-3111

 ، كمبوديا(يونيسيف)املتحدة للطفولة صندوق األمم 

 املمثلة لدى نيبال 3113-3116

 ، نيبال(يونيسيف)صندوق األمم املتحدة للطفولة 

 رئيسة أنشطة التحصني 3111-3113

 ، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية(يونيسيف)صندوق األمم املتحدة للطفولة 

 كبرية املستشارين الصحيني 7996-3111

 ، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية(يونيسيف)األمم املتحدة للطفولة  صندوق

 رئيسة اخلدمات الصحية 7991-7996

 ، مالوي(يونيسيف)صندوق األمم املتحدة للطفولة 

 مسؤولة الربنامج الصحي 7919-7991

 ، الصني(يونيسيف)صندوق األمم املتحدة للطفولة 

 باحثة ميدانية مشاركة 7916-7911

 كلية جونز هوبكينز للنظافة والصحة العامة، إندونيسيا

 

 

  املؤلفات

 .عدد من املؤلفات باللغة اليابانية وواحدة باللغة اإلنكليزية صادرة يف صحف يابانية معنية بالصحة العامة
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 التحصيل العلمي

 

 طبيية خمتصة بالصحة العامة 7919

 ماريالند، الواليات املتحدة األمريكيةكلية جونز هوبكنز للصحة العامة، بالتيمور، 

 شهادة ماجستري يف الصحة العامة 7912

 معهد الصحة العامة، طوكيو، اليابان

 شهادة يف الطّب 7913

 .شهادة يف الطّب يف اليابان. طب عام. كلية الطّب يف جامعة هامامتسو، هامامتسو، اليابان

 

 معلومات شخصية

 
 7911رين الثانية تش/نوفمرب 77 :تاريخ الوالدة

 يابانية :اجلنسية

 


