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تم انتخاب سعادة السفير أرفيلو لمنصب رئيس كل من لجنة األمن

الغذائي العالمي ولجنة الزراعة لألمم المتحدة، والشراكة العالمية

من أجل التربة، ولجنة المالية والميزانية واإلصالح في المنظمة،

ومجموعة الـ 77 والصين، من جملة مناصب قيادية عالمية أخرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وهو محام تخرّج من الجامعة البابوية الكاثوليكية مادري إي مايسترا

(PUCMM) من سانتو دومينغو، وعالم سياسي تخرّج من جامعة

نورث إيسترن في بوسطن حيث تخصص في العالقات الدولية

بفضل منحة نالها من برنامج فولبرايت

 
ونال أيًضا شهادًة في الدبلوماسية من معهد التعليم العالي

للدراسات الدبلوماسية والقنصلية (2020). كما أنجز دورات دراسية

بشأن االتجاهات في االقتصاد العالمي (جامعة جورج تاون،1997)

والتجارة الدولية (APEC، 1994 ومؤسسات االتحاد األوروبي (جامعة

والمفاوضات الدولية (معهد سانتو دومينغو (APEC، 1993 (جامعة

،PUCMM للتكنولوجيا، 1993)، وقانون العمل المقارن (جامعة

1989)
 

للمرّشح الذاتية  السيرة 

ماريو أرفيلو هو رجل دبلوماسي وهو سفير لبلده لدى وكاالت األمم

المتحدة التي تتخذ من روما مقًرا لها والمتخصصة في مكافحة

الجوع وسوء التغذية
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األغذية منظمة 
لألمم والزراعة 

المنظمة ) المتحدة  )

من خالل انخراطه المؤسسي مع المنظمة، يحافظ أرفيلو عىل صلة

وطيدة بالمدير العام للمنظمة السيد شو دونيو ويتابع عدًدا من

المهام المتعلّقة بالحوكمة المتعددة األطراف

 
وخالل والية سعادة السفير أرفيلو، انضمت الجمهورية

الدومينيكية إىل األجهزة الرئاسية للوكاالت الدولية الثالثة التي

توجد مقارها في روما أي: مجلس منظمة األغذية والزراعة،

والمجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والمجلس

التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي. ويشغل أرفيلو منصب نائب

رئيس لجنة الطعون (التي لها صالحية عىل كل من المنظمة

وبرنامج األغذية العالمي)، كما أنه عضو في هيئة مكتب لجنة

األمن الغذائي العالمي إىل جانب ثالث لجان توجيهية دولية أال

وهي: عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية، والشراكة من أجل

الجبال والمنتدى العالمي بشأن الموز

 

 
عام 2019 في  انتخابه  بعد  دونيو،  شو  السيد  والزراعة،  األغذية  لمنظمة  العام  المدير  يهّنئ  أرفيلو  ماريو 
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 رئيس لجنة البرنامج باإلنابة ونائب رئيسها
 

الرئيس باإلنابة للمؤتمر الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي

العالمي: تحديات تغير المناخ والطاقة الحيوية

 

 

 

 

 

 

 

إىل جانب ترّؤس لجنة األمن الغذائي العالمي ولجنة الزراعة،

والشراكة العالمية من أجل التربة، واللجنة الثانية، ومجموعة الـ

77 والصين، من جملة أجهزة رئاسية ومنّصات أخرى تستضيفها
المنظمة، اضطلع سعادة السفير أرفيلو بمسؤوليات أخرى

علىغرار ما يلي

 

الرئيس المشارك لالجتماع الرفيع المستوى المشترك بين

منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان

االقتصادي بعنوان "االستثمار في األمن الغذائي في اقتصاد

عالمي

رئيس المفاوضات حول مدونة السلوك بشأن إدارة مبيدات

اآلفات ومدونة السلوك للحد من الفاقد والمهدر من األغذية

مناصب قيادية عديدة ضمن مؤتمر المنظمة اإلقليمي ألمريكا

الالتينية والبحر الكاريبي (مّرتان كنائب رئيس ورئيس باإلنابة،

(وحالًيا كمقرر للفترة 2020 – 2022

رئيس المشاورات الفنية الدولية بشأن "المعلومات الزراعية

وإدارة المعارف

رئيس مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

رئيس منظومة التكامل ألمريكا الوسطى في روما

متعلّقة أخرى  مسؤوليات 
األطراف المتعددة  بالحوكمة 
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القطرية اإلنجازات 
 

وخالل اجتماع خاص تخلله عرضان قّدمهما كل من المدير العام

للمنظمة السيد شو دونيو والمدير التنفيذي لبرنامج األغذية

العالمي السيد ديفيد بيزلي، دعت الجمهورية الدومينكية إىل

تطبيق إطار عمل لجنة األمن الغذائي العالمي بشأن األمن

الغذائي والتغذية في ظل األزمات الممتدة

 
وبقيادة الجمهورية الدومينيكية، اعتمد مجلس األمن باإلجماع

البيان الرئاسي رقم 2020/6 بشأن حماية المدنيين من الجوع

الناتج عن النزاعات

 

ألول مرّة في التاريخ، أبرزت

الجمهورية الدومينيكة الرابط

القائم بين األمن الغذائي

والسالم في مجلس األمن لألمم

المتحدة. وفي أبريل/نيسان

2020، عقدت الرئاسة
الدومينيكية لمجلس األمن لألمم

المتحدة حواًرا عالمًيا عن "حماية

السكان المدنيين في وجه الجوع

الناتج عن النزاعات
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منظمة قوية، عىل مستوى المقر الرئيسي

وشبكة المكاتب الميدانية، تكون قادرة

عىل تحقيق واليتها بالكامل ومواصلة

خدمة البلدان األعضاء كافة، أكانت كبيرة أو

صغيرة، ثرية أو فقيرة

 
يُبرز سجلي الحافل أنه، إذا ما تم انتخابي رئيًسا

للمجلس، سوف أكون مستقًال تماًما عن اإلدارة وأي

مصدر للتأثير أو الضغط. وتتمثل األهداف التي أعمل

عىل تحقيقها في ما يلي

 
 

اإلصغاء إىل كل عضو من األعضاء – في سياق الشمولية

والشفافية ومع مراعاة الفروقات السياسية واالجتماعية

والثقافية – وتيسير عملية اتخاذ القرارات بتوافق اآلراء

 
 

تمثيل أعضاء المجلس، وضمان فعالية العمليات،

واالمتثال للنصوص األساسية، واتباع نهج من القاعدة إىل

القمة، وضمان تعدد اللغات، وتشييد الجسور بين الدول

األعضاء واإلدارة

 
 

تذكير الجميع دائًما بأن المنظمة تنتمي إىل أعضائها، وأن

التزامنا األخالقي والسياسي يتمّثل في القضاء عىل انعدام

األمن الغذائي سوء التغذية في جميع أشكاله سعًيا مّنا

جميًعا إىل تنفيذ خطة عام 2030

 

الرؤية
 

 
بصفتي المرشح الوحيد من البلدان النامية لرئاسة"

مجلس منظمة األغذية والزراعة، يشرفني أن أكون

".المرشح الوحيد من الجنوب العالمي
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الدبلوماسية المناصب 
السفير والممثل الدائم للجمهورية الدومينيكية لدى      

وكاالت األمم المتحدة التي توجد مقارها في روما (أي منظمة

األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج

(األغذية العالمي
 

السفير والممثل المناوب لدى منظمة األغذية والزراعة       

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي

 ((سفارة الجمهورية الدومينيكية في إيطاليا
 

الوزير المستشار ونائب رئيس بعثة سفارة الجمهورية

الدومينيكية في شيلي

 
المستشار والقائم باألعمال بالوكالة في سفارة الجمهورية

 الدومينيكية في اليابان
 

السكرتير األول والممثل المناوب للجمهورية الدومينيكية لدى

 منظمة الدول األمريكية في واشنطن العاصمة
 

 
سعادة السفير أرفيلو يقّدم أوراق تفويضه للمدير العام للمنظمة السيد جاك

ضيوف في أبريل/نيسان 2005

المدني والمجتمع  والخاص  العام  القطاعين  في  أرفيلو  السفير  سعادة  خبرة  عن  إضافية  معلومات  وترد 

سنة 2004 منذ 

2004-2002

2002-2001

2001-1999

1999-1997

الموقع عىل  الدولية،  الخبراء  أفرقة  في  ومشاركته  مؤلفاته  ذلك  في  بما  المجاالت،  من  وغيرها  واألكاديميا 

المتحدة. لألمم  الرسمية  الستة  اللغات  في   www.marioarvelo.com االلكتروني

http://www.marioarvelo.com/
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      +39 380 250 4006
      mision@rdroma.org

      @marioarvelo
      www.marioarvelo.com
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