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 تعيين رئيس الصندوق

 ضميمة

ين تالمرفق من المكسيكالشفوية المرسلة المذكرة و  ،إيطاليامن الرسالة المقدمة إلى مجلس المحافظين يلفت انتباه 
 .للعلم
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 الجمهورية اإليطالية
 رئيس مجلس وزراء

 رئاسة مجلس الوزراء
 19/12/2016بتاريخ 

 

 معال: السيدة السكرتيرة،

، ماتيو رينزي، والت: أرسلها سلف: السيد 2016نوفمبر/تشرين الثان:  7أود اإلشارة إلى الرسالة المؤرخة ف: 
باولو دي كاسترو لمنصب رئيس الصندوق الدول: للتنمية ليتقدم رسميا بترشيح الحكومة اإليطالية للبروفسور 

 الزراعية.

 .ويشرفن: أن أؤكد لك على دعم الحكومة اإليطالية لترشيح البروفسور دي كاسترو

نمية الريفية واألمن الغذائ: يجمع البروفسور دي كاسترو بين خبرة دولية معترف بها، وخلفية أكاديمية عن الت
مترافقة بخبرة سياسية طويلة، بما ف: ذلك شغله سابقا لمنصب وزير الزراعة والسياسات الحرجية ف: إيطاليا، 
ومنصب رئيس لجنة الزراعة والتنمية الريفية ف: البرلمان األوروب:. كذلك فقد شغل البروفسور دي كاسترو منصب 

 للدراسات المتقدمة ف: الزراعة المتوسطية، وه: منظمة دولية مقرها ف: باريس.المنسق العلم: للمركز الدول: 

عالوة على ذلك، وكما أشير إليه ف: رسالة الترشيح، فهو يشغل حاليا منصب مروج ومنسق التحالف البرلمان: 
 األوروب: لمحاربة الجوع، الذي يعمل بشراكة مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.

نؤمن بأن البروفسور دي كاسترو مؤهل بصورة متميزة لشغل منصب رئيس الصندوق الدول: للتنمية إننا 
 الزراعية، وسيسهم بصورة أكبر ف: تطوير دور الصندوق ومهمته الرئيسية المتمثلة ف: محاربة الفقر الريف:.

 وتفضل: بقبول أسمى آيات االحترام.

 

 باولو جينتيلون:
 ]التوقيع[

 
______________ 

 السيدة شيريل موردن
 سكرتيرة الصندوق المؤقتة

 روما
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 زارة الشؤون الخارجيةو
 مكتب الممثل العام للمكسيك

 لدى وكاالت األمم المتحدة ف: روما
 ]خاتم[

 
 
 
 

MEX-FA0-0354 

يهدي الممثل الدائم للمكسيك لدى وكاالت األمم المتحدة ف: روما تحياته إلى سكرتير الصندوق 
 15بتاريخ IFAD/SEC/2016/XII/7  الشفوية رقمالدول: للتنمية الزراعية، ويود اإلشارة إلى المذكرة 

المرشحين لمنصب رئيس الصندوق والدول األعضاء ف:  معوالمتعلقة باالجتماع ، ديسمبر/كانون األول
 .2017يناير/كانون الثان:  20و 19الصندوق الذي سيعقد يوم: 

 20االجتماع معها يوم ألن يكون ينقل طلبا من السيدة جينا كاسار أن  الدائميود الممثل  ،بهذا الصدد
 ا بسبب ارتباطها باجتماع عمل.ألنه وف: اليوم السابق سوف تكون ف: سويسر  ،يناير/كانون الثان:

" وه: ال األستاذةإضافة إلى ذلك، يود الممثل الدائم أن يلفت انتباهكم إلى أن لقب السيدة كاسار هو "
كما يبدو ف: سيرتها الذاتية.  ،كان مجرد خطأ أثناء إعداد رسالة الترشيحوالذي تود استخدام لقب "الدكتورة" 

 لومة بعين الحسبان ف: المستقبل.وسنكون ممتنين لو أخذتم هذه المع
 ةويغتنم الممثل الدائم للمكسيك لدى وكاالت األمم المتحدة ف: روما هذه الفرصة للتأكيد مجددا لسكرتير 

 الصندوق عن أسمى آيات االحترام.
 ]خاتم مندوب المكسيك لدى منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة[

 2016ديسمبر/كانون األول  19روما، 
 
 
 
 
 

 إلى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
 روما

 


