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A 

MN853/A 

م

ذاجمللس
م

ذالدورةذالثانوةذواخلمدونذبعدذاملائة

ذ5151حزيرانذ/يونووذ51روما،ذ

ذانتخابذرئوسذجلنةذاملالوةذوأعضائها

م

مظؾؿادةم-م1 مظؾؿـظؿة،متؿأظػمجلـةمادلاظقةمعـمرئقسموم77وصؼًا مم17عـماظالئقةماظعاعة معـم)سضقًا سضقانمعـمطّؾ

اظشرقماألدغك،موسضقمواحدموأوروبا،مأعرؼؽاماظالتقـقةمواظؾقرماظؽارؼيبممأصرؼؼقا،مآدقامواحملقطماهلادئ،:ماألضاظقؿماظؿاظقة

وُتؾؾغمطؾمدوظةمسضقمتلعكمإديماالغؿكابميفماظؾفـةماألعنيمم(.عـمطؾمعـمأعرؼؽاماظشؿاظقةموجـقبمشربماحملقطماهلادئ

م موتػاصقؾمسـمعؤػالتمػذا مادلؿـؾماظذيمدؿعقـفميفمحالماغؿكابفا مظؾؿؤمترمواجملؾسمبادؿ ادلادةم)ادلؿـؾموخرباتفماظعام

م(.عـماظالئقةماظعاعةمظؾؿـظؿةم77-7

م

ميفماظؾفـةم-م7 ميفمادلـظؿةمظالغؿكابمظؿؿـقؾمإضؾقؿمبوتؼؿضلمإجراءاتماغؿكابماألسضاء أنمترتّذحماظدولماألسضاء

معـمبنيممم مرئقلًا مادلؤمترمألشراضماالغؿكاباتميفماجملؾس،موأنمؼـؿكبماجملؾسمأواًل معامحيدده ـؾلمععّقـمسؾكمدمق

م.وُؼـؿكبماظرئقسمسؾكمأداسمعؤػالتفماظػردؼةموالمؼؽقنمممـاًلمإلضؾقؿمأومظؾؾدمععّقـ.ماظدولماألسضاءمادلرذقني

م

دلـصبم(م1)صقؿامتردمععؾقعاتمسـمعؤػالتموخرباتمادلرذقنيمم،متمتؾؼقفاوتردميفمعامؼؾلماظرتذققاتماظيتم-م3

م.صؼمباءادلرظؾعضقؼةميفماظؾفـةميفم(م7)ومادلرصؼمأظػاظرئقسميفم
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م:وضدموردتماظرتذققاتماظؿاظقةمدلـصبمرئقسمجلـةمادلاظقة-م4
م

 (باطلؿان)مKhalid Mehboobاظلقدم

م

م:ووردتماظرتذققاتماظؿاظقةمالغؿكابماألسضاءميفمجلـةمادلاظقة-م5
م

 أغغقال أصرؼؼقا

 شقـقاماالدؿقائقة

م(Carlos Alberto Amaralاظلقدم)

م(Crisantos Obama Ondoاظلقدم)

 بـغالدؼش واحملقطماهلادئمآدقا

 اظصني

 اظػؾؾني

م(Mafizur Rahmanاظلقدم)

م(Niu Dunاظلقدم)

م(Lupino Lazaro Jrاظلقدم)

 أدلاغقا أوروبا

 االحتادماظرودل

م(Heiner Thofernاظلقدم)

م(Vladimir Kuznetsovاظلقدم)

مواظؾقرم ماظالتقـقة أعرؼؽا

 اظؽارؼيب

 اظربازؼؾ

 ترؼـقدادموتقباشق

م(Antonio Otávio Sá Ricarteاظلقدم)

 (John C.E Sandyمظلقدا)

 عصر اظشرقماألدغك

 اظلقدان

م(خاظدماظطقؼؾاظلقدم)

م(سؾؾةمعاظؽمسـؿانمعاظؽاظلقدةم)

م(Natalie E. Brownاظلقدةم) اظقالؼاتمادلؿقدةماألعرؼؽقة اظشؿاظقةمأعرؼؽا

ماحملقطم مشرب جـقب

 اهلادئ

م(Matthew Worrellاظلقدةم) أدرتاظقا

م

عـفا،مجيقزمظؾرئقسمم11صطؾؼًامظؾػؼرةم.معـماظالئقةماظعاعةمظؾؿـظؿةم17ضعمػذهماالغؿكاباتمألحؽاممادلادةموخت-م6

عـمدونماظؾفقءمإديماضرتاعمدّريميفمحالمملمؼؽـمميفماآلراءمأنمؼعرضمسؾكماجملؾسماظؾّتميفماظؿعقنيمباظؿقاصؼماظعامماظقاضح

 .اسددمادلرذقنيمؼػققمسددمادلؼاسدماظيتمؼؿعّقـمعؾؤػ
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ذاملرػقذألف
م

ذباكدتان
م

مKHALID MEHBOOBمالدود :االدؿ
 

م:اظقزقػةماحلاظقة

 

م مادلـاوبموعلؿشار ماظدائؿ مظدىمظادلؿـؾ ماظزراسقةمماظػاوؾاطلؿان مظؾؿـؿقة ماظدوظل واظصـدوق

م،(7111عـذمسامم)وبرغاعجماألشذؼةماظعادلل،مروعام

م(7113عـذمسامم)مظؾػاوسضقميفمجلـةمادلاظقةماظؿابعةم

 

  :زائػماظرئقلقةماظلابؼةاظق

مباطلؿان اآلنم-7111 موصد ميف مطعضق مبـشاط مأخرىممذارك مواجؿؿاسات ماظرئادل ماجلفاز مدورات يف

 ؾؿـؿقةماظزراسقةموبرغاعجماألشذؼةماظعادللظماظدوظلمصـدوقاظؾػاو،موظ

 سضقميفمجمؿقسةماظعؿؾمادلعـقةمباحلقطؿةميفماظصـدوقماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقة

 ظؾدولماألسضاءميفماظصـدوقماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةم7-جقؿسماظؼائؿةماظػرسقةمرئق 7111-7114

 يفماظػاومظشؤونماظددؿقرؼةمواظؼاغقغقةاسضقميفمجلـةم 7111-7113

 طؾريمادللؿشارؼـمظدىمادلـظؿةم 7118-7119

 اظػاوادلدؼرماظعاممادللاسد،مإدارةماظشؤونماإلدارؼةموادلاظقةميفم 1991-7117

ماظؾفـة ماألعؿممسضق معـظقعة مسرب ماإلدارة مضضاؼا متؿـاول ماظيت مادللؿقى ماظرصقعة اإلدارؼة

 ادلؿقدة

 سضقميفمجمؾسمإدارةمطؾقةمتدرؼبمعقزػلماألعؿمادلؿقدةم

 اظػاوعدؼرمعؽؿبمادلراجعةماظداخؾقةمواظؿػؿقشموعراضؾةماإلدارةميفم 1978-1991

،م(ذعؾةمادلاظقة)اظشؤونمادلاظقةممعلؤول:مذغؾمعـاصبمعفـقةمخمؿؾػةمضؿـمادلـظؿةمعـؾ 1969-1976

 ،ماظػاو(عؽؿبمادلراجعةماظداخؾقة)وعراجعمداخؾلم(ميفمذعؾةمصـقة)وعلؤولمتـػقذيم

1967-1968  مطؾريمادلراجعني،مPrice Waterhouseم&مCoمروعام، 

 محمادبمإداري،مBritish United Provident Associationن،مظـدم 

 ،معراجعHenry Finck and Coمظـدنمم، 
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ذامللحقذباء
م

ذأنغوال
م

مCARLOS ALBERTO AMARALمالدود :اإلدؿ
 

م:اظقزقػةماحلاظقة

 

مو ماظػاو، ميف مألغغقال ماظدائؿ مادلؿـؾ مغائب ماظقزؼر، ؾؿـؿقةمظماظدوظلمصـدوقاظعلؿشار

 اظزراسقة،موبرغاعجماألشذؼةماظعادلل،مروعا

  :اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة

مغ  ماعشارطة مادلؿقدةمشطةميفمدوراتماجلفاز ظرئادلمواجؿؿاساتمأخرىمظقطاالتماألعؿ

م موجمؾسماظػاو، مذظؽمعؤمتر ميف ممبا مهلا، معؼرًا مروعا مادلعـقةماظيتمتؿكذ مادلؤمتر وجلـة

،مواظؾفـةماظػرسقةمادلكؿصةمبؿفارةماألمساكمظؾؿـظؿةممبؿابعةماظؿؼققؿماخلارجلمادللؿؼؾ

م ماألمساك معصاؼد مظؾفـة ماظؿـػ(غائبمرئقس)اظؿابعة مواجملؾس ماألشذؼةم، مظربغاعج قذي

 ظؾؿـؿقةماظزراسقةمواجملؾسماظؿـػقذيمظؾصـدوقماظدوظلاظعادلل،م

  علؿشار،مدػارةمأغغقال،مإؼطاظقا 1998-7114

 ؾػاوظغاعجماظؿابعةمربسضقميفمجلـةماظ 7117-7111

 علؿشارماضؿصاديمظقزؼرمعصائدماألمساك،موزارةمعصائدماألمساك،مأغغقال 1996-1998

 ؼرماظقرينمدلؽؿبماظؿقؾقؾمواظؿكطقطمواإلحصاءات،موزارةمعصائدماألمساك،مأغغقالادلد 1981-1996

 سضقميفماجملؾسماإلداريمظصـدوقمتـؿقةمعصائدماألمساكميفمأغغقال 1997-1996

 علؿشارماضؿصادي،مدػارةمأغغقال،مبؾفقؽا 1997

 رئقسمإدارةميفمعدؼرؼةماجلققظقجقاموادلـاجؿ 1976-1977

 ارةمإسادةماإلسؿارماظقرـقةأعنيمإد 1975-1976

 أدؿاذمرؼاضقاتموحمادؾة 1977-1974

 
م

 ذ
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مأدرتالوا
م

مMATTHEW WORRELLمالدود :اإلدؿ
 

 وغائبمادلؿـؾماظدائؿمألدرتاظقامظدىماظػاو،مروعا(مظؾزراسة)اظقزؼرمعلؿشارمم :اظقزائػماحلاظقة

 عـظؿةماظؿعاونماالضؿصاديمواظؿـؿقةمأدرتاظقامإديسضقميفموصدمم

 (7114عـذمسامم)وغائبمرئقسماظؾفـةم(م7111عـذم)ؾػاومظماظؿابعةيفماظؾفـةمادلاظقةمسضقم

شطةميفمدوراتماجلفازماظرئادلمواجؿؿاساتمأخرىمظقطاالتماألعؿمادلؿقدةماظيتمعشارطةمغ

يفمجلـةماظزراسةموجلـةمعشؽالتماظلؾع،ممبتؿكذمروعامعؼرًامهلا،ممباميفمذظؽمسضقمادلؽؿ

 .مؾػاوظماهلادئقبمشربماحملقطمورئقسمعشاركميفمإضؾقؿمجـ

  :اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة

رئقسمجمؿقسةماظعؿؾمادلعـقةمباظلقاداتمواألدقاقماظزراسقةماظؿابعةمدلـظؿةماظؿعاونمواظؿـؿقةم 

 يفمادلقدانماالضؿصادي

 رئقسماظدورةماظلاددةمظؾؿعاػدةماظدوظقةمبشأنمادلقاردماظقراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسة 

 يفمأدرتاظقامؾغذاءقضعمخطةمورـقةمظبادلؽّؾػممادلفامرئقسمصرؼؼمم 

 رئقسمأعاغةماالدؿعراضمادللؿؼّؾمظؾؿفارةماخلارجقةمباظـروةماحلققاغقةميفمأدرتاظقام 

عدؼرمسامماظؾققثمواظؿطقؼرمواألعـماظغذائلميفموزارةماظزراسةمواظـروةماظلؿؽقةمواحلرجقةميفمم 

 أدرتاظقا

متـلم  موحدة مسام ماظلؿؽقةمعدؼر مواظـروة ماظزراسة موزارة ميف ماالدرتاتقفقة ماظلقادات قؼ

 واحلرجقةميفمأدرتاظقا
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ذبنغالديش
م

مMAFIZUR RAHMANمالدود :اإلدؿ
 

واظصـدوقمماظػاوادللؿشارماالضؿصاديميفمدػارةمبـغالدؼشميفمروعاموادلؿـؾماظدائؿمادلـاوبمظدىمم :اظقزائػماحلاظقة

 اعجماألشذؼةماظعادللاظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةموبرغ

 سضقميفمجلـةماظشؤونماظددؿقرؼةمواظؼاغقغقة

  اهلادئسضقميفمأعاغةمذياسةماحملقطم

 ظؾلـةماظدوظقةمظؾرتبةمؿقجقفقةسضقميفماظؾفـةماظ

 (7116رئقسمظعامم)وجمؿقسةماظصني،مروعامم77غائبمرئقسمجمؿقسةماظـم

  :اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة

معـاصبم اآلنم-7117 موذغؾ مذارك مدوراتمسدؼدة مظقطاالتممةاظرئادقمظألجفزةيف واجؿؿاساتمأخرى

 األعؿمادلؿقدةماظيتمتؿكذمروعامعؼرًامهلا

سضقميفماظؾفـةماظؿقجقفقةماظدوظقةمظؾلـةماظدوظقةمظؾزراسةماألدرؼة،م:معـمبنيمأعقرمأخرى)م

م ماظؿابعة مادلشرتطة ماظعؿؾ ميفمجمؿقسة مادلعينمباظؿغذؼةظؾؿؤمتمسضق ماظـاغل ماظدوظل قسمورئمر

 (جمؿقسةمآدقا

 (جزئقًا)سضقميفمجلـةمبرغاعجماظػاوم 7117-7113

 وطقؾموزارةماظـروةماظلؿؽقةمواحلققاغقةم 7119-7117

 علؿشارمظشؤونماحلّج،مجّدة،مادلؿؾؽةماظعربقةماظلعقدؼةم 7117-7119

 عدؼرمعرطزماظؿدرؼبميفمجمالماإلدارةماظعاعةميفمبـغالدؼشم 7116-7117

 عـماظعؿؾميفمحؽقعةمبـغالدؼشمدـةميفماجملؿقعم74
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ذالربازيل
م

مANTONIO OTÁVIO SÁ RICARTEمالدود :اإلدؿ
 

 علؿشارماظقزؼر،مادلؿـؾماظدائؿمادلـاوبمظؾربازؼؾمظدىماظػاوم :اظقزائػماحلاظقة

  :اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة

 علؿشارماظقزؼر،مغائبمرئقسماظؾعـة،مدػارةماظربازؼؾ،مطقـقا 7111-7115

 اظققغلؽقعلؿشار،ماظؾعـةماظدائؿةمظؾربازؼؾميفم 7116-7111

 اخلارجقةماظعالضاتظقزارةمععّقـميفمادلؼرماظرئقللم 7111-7116

 أعرؼؽاماظالتقـقةتؽاعؾممرابطةاظقصدماظدائؿمظؾربازؼؾميفم 1997-7111

 جـقػاظقصدماظدائؿمظؾربازؼؾمإديمعؽؿبماألعؿمادلؿقدةموعـظؿاتمدوظقةمأخرىميفم 1993-1997
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ذالصني
م

 NIU DUNمالدود :اإلدؿ

ذيفقرؼةماظصنيماظشعؾقةمظدىموطاالتماألعؿمادلؿقدةمادلعـقةمباألشذؼةمواظزراسةممدػري :اظقزائػماحلاظقة

 .يفمروعا

  :اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة

7114-7115 

م

م

م

م

1997-7114 

م

م

م

م

م

1987-1997 

 غائبموزؼرماظزراسة،موزارةماظزارسة،ماظصني

مادلـؿفاتمعلؤوم- موأدقاق ماألمساك، موعصائد ماظدوظل، ماظزراسل ماظؿعاون مسـ ل

 عـماظقزارةمواخلدعاتماظؾقجلؿقةمنوادلؿؼاسدمنقػزقدلاواظزراسقة،م

 حضرمدوراتمدلؤمترموجمؾسماظػاومممـاًلموزارةماظزراسةم–

 :سؿؾميفموزارةماظزراسةميفمادلـاصبماظؿاظقة

 عؿؾغائبمادلدؼرماظعام،مإدارةمذؤونمادلقزػنيمواظ

 عدؼرمسام،مإدارةمعؽــةمادلزرسة

 عدؼرمسام،مإدارةماظعؾقممواظؿؽـقظقجقامواظؿعؾقؿ

 عدؼرمسام،مإدارةماظؿعاونماظدوظل

م مبقفنيمظؾزراسة مجاععة م)يف ماظصنيماظزراسقةجأصؾقتماآلن مادلـاصبم(اععة متؾقأ ،

 :ةقاظؿاظ

  ةاظشققسقماظشؾقؾةأعنيمرابطةم

 لعدؼرمضلؿماإلسالنميفمجلـةماحلزبماظشققس

 رئقسمذعؾةماإلدارةميفمعدردةمادلؿكرجني

 غائبمأعنيمجلـةماحلزبماظشققسل
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ذمصر
م

ذخالدذحممدذالطويلالدودذ :اإلدؿ
 

واظصـدوقماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةموبرغاعجماألشذؼةمماظػاوظدىممدلصرمادلؿـؾماظدائؿمادلـاوب :اظقزائػماحلاظقة

م،مروعااظعادلل

 (7114)عـذمسامم)ؾػاومظسضقميفماظؾفـةمادلاظقةماظؿابعةم

  :اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة

 ماآلنم-7113

م

م7117-7113

م

م7118-7117

م7116-7118

م

م7113-7116

م7117-7113

م7111-7117

م

1999-7111 

م ممشطةغعشارطة مواجؿؿاساتمأخرى ماظرئادل مدوراتماجلفاز ماظدوظلممظؾػاويف واظصـدوق

مظؾؿـؿقةماظزراسقةموبرغاعجماألشذؼةماظعادللم

ماظدوظل،مم مواظؿعاون ماظدوظقة ماالضؿصادؼة مظؾشؤون مادللاسد ماخلارجقة موزؼر معؽؿب عدؼر

 ذيفقرؼةمعصرماظعربقة

م،مجـقبمأصرؼؼقابرؼؿقرؼااظلؽرتريماألولميفمدػارةمذيفقرؼةمعصرماظعربقةميفمم

ماظؼاػرة،مم ماخلارجقة، موزارة ميف ماظدوظقة ماالضؿصادؼة ماظعالضات مإلدارة ماظـاغل اظلؽرتري

 رماظعربقةذيفقرؼةمعص

 ،ماظقؿـ،مصـعاءاظلؽرتريماظـاظثميفمدػارةمذيفقرؼةمعصرماظعربقةم

ميفموزارةماخلارجقة،ماظؼاػرةم،مضلؿماظؾؾدانماظعربقةادلؾقؼماظدبؾقعادلم

،مذيفقرؼةمعصرمواخلؾريماالضؿصاديميفمدؼقانموزؼرماظؿفارةماخلارجقةادلؾقؼماظؿفاريمم

 اظعربقة

 اظعربلمارياظعؼمؽـؾظاحمؾؾماألدقاقماظدوظقة،م
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ذغونواذاالدتوائوة
م

مCRISANTOS OBAMA ONDOمالدود :اإلدؿ
 

واظصـدوقماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةمماظػاوظدىمدػريموممـؾمذيفقرؼةمشقـقاماالدؿقائقةم :اظقزائػماحلاظقة

وزائػممتـقؾموتؼدؼؿمعلاسدةمظؾقؽقعةم(م)7119عـذم)،مروعاموبرغاعجماألشذؼةماظعادلل

 (ةمحمددةبشأنمعلائؾمتـؿقؼ

  :اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة

م7119ضؾؾم

م

م

م

م

م

7114-7118 

1999-7118 

 

بؿؿقؼؾمعـم)يفموزارةماظزراسةمواظغاباتممECOFACومCUREFعدؼرمورينمدلشروسلم

 (االحتادماألوروبلميفمعامخيصمصقنماظغاباتموإدارتفامادللؿداعة

 شاباتمأصرؼؼقاماظقدطكعـلؼمورينمظؾفـةموزراءم

مادل مسام ماظزراسةمعدؼر موزارة ماحملؿقة، مادلـارؼ موإدارة ماظغابات مظؿـؿقة ماظقرين عفد

 واظغابات

 UNED-Bataمأدؿاذميفماظعؾقمماظلقادقةموسؾؿماالجؿؿاعميف

 علؿشارمورينمبشأنمرياؼةماظؾقؽة،موزارةماألذغالماظعاعة

مميفمعلؿشار ماخلشؾقةمحقلاظدرادة مشري ماحلرجقة مظؾؿـؿفات مادلضاصة -اظؼقؿة

 برغاعجماظؾقؽةماإلضؾقؿلمألصرؼؼقاماظقدطك/CUREF/اظػاو
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ذأملانوا
م

مHEINER THOFERNمالدود :اإلدؿ
 

 وزؼر،مغائبمادلؿـؾماظدائؿمجلؿفقرؼةمأدلاغقاماالحتادؼةمظدىمادلـظؿاتماظدوظقةميفمروعا :اظقزائػماحلاظقة

 (7115عـذمسامم)ؾػاومظسضقميفماظؾفـةمادلاظقةماظؿابعةم

  :اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة

م7114-7115

م

م7119-7114

م

م7113-7118

م

7115-7117 

م1999-7113

م

1997-1999 

م مواظزراسة"رئقسمذعؾة مظألشذؼة ماظعادلقة،موادلـظؿاتماظدوظقة ،موزارةم"ذؤونماألشذؼة

 األشذؼةمواظزراسةماالحتادؼة،مبرظني

  طؾريمادلـلؼني،معشارؼعماظطاضةماحلققؼةمواألعـماظغذائل،ماظػاو،مروعا

ماالحتادؼةمظدىماظػاوموعـظؿاتمدوظقةمأخرىميفمممـؾمدائؿمعـ اوبمجلؿفقرؼةمأدلاغقا

 روعا

 ؾػاوظرئقسمجلـةمعشؽالتماظلؾعماظؿابعةم

م مذعؾة ماظدوظقة"رئقس ماظؿفارة مادللؿفؾؽني،م"دقادة محلؿاؼة ماالحتادؼة ماظقزارة ،

 األشذؼةمواظزراسة،مبرظنيم

اظقزارةماالحتادؼةممعقزػمعؽؿب،معلاسدمعـاوبمظشؤونمادلقزػنيمظؾقزؼرماالحتادي،

 ظألشذؼةمواظزراسةمواظغابات،مبرظني
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ذالػلبني
م

مLUPIÑO LAZARO, JRمالدود :اإلدؿ
 

واظصـدوقماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةمماظػاوعؾقؼمزراسل،مممـؾمدائؿمعـاوبمظؾػؾؾنيمظدىم :اظقزائػماحلاظقة

 .وبرغاعجماألشذؼةماظعادلل،مروعا

  :اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة

 
 
 

واظصـدوقممظؾػاويفمدوراتماجلفازماظرئادلمواجؿؿاساتمأخرىم 7117ذاركمبـشاطمعـذم

م ماظعادلقة ماظؿفارة موعـظؿة ماظعادلل، ماألشذؼة موبرغاعج ماظزراسقة مظؾؿـؿقة مبنيم)اظدوظل عـ

موزائػمأخرى معشؽالتماظلؾع؛م: ماظعادللموجلـة ماظغذائل ماألعـ ميفمعؽؿبمجلـة سضق

ماظدوظقة ماظؿقجقفقة ماظؾفـة ممرئقس مسام ماألدرؼة مظؾزراسة ماظدوظقة مرئقسم7114ظؾلـة ؛

مظألرز؛ ماظدوظقة ماظؾفـة ممبلؿؼؾؾ مادلعـقة ماظعؿؾ مضقائؿمجمؿقسة اجملؾسماظؿـػقذيممعـّظؿ

م.م(ظربغاعجماألشذؼةماظعادلل

 رئقسمذعؾةماظعالضاتماظدوظقة،موزارةماظزراسة،ماظػؾؾني

ماظعا ماظؿفارة معـظؿة ميف معؽؿب موعقزػ ماظلقادات محمّؾؾل ماظزراسة،مطؾري موزارة دلقة،

 اظػؾؾني

 علاسدمادلؾقؼماظزراسل،ماظؾعـةماظدائؿةمظؾػؾؾنيمإديمعـظؿةماظؿفارةماظعادلقة،مجـقػ

 اظعاصؿةواذـطـمحمّؾؾمزراسل،مدػارةماظػؾؾني،م
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ذترينودادذوتوباغو
م

مJOHN C.E. SANDYمالدود :اإلدؿ
 

 (7117عـذم)ماظػاوؿمادلؿقدةميفمجـقػموظدىمدػريمصققماظعادةموعػقضموممـؾمدائؿمظألع :اظقزائػماحلاظقة

  :اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة

م7111-7117

م

م

م7114-7111

م

م

م7113-7114

م

م

م1966-7117

م

 

 وزؼرماألعـماظؼقعلمودقـاتقرميفمبردلانمترؼـقدادموتقباشق

 علؿشارمأعين،مذرطةماظؿأعنيماحملدودة،ماظرئقسماظؿـػقذيمظؾكدعاتماألعـقةمادلؿؿازةم

مات مضابط مأعين ماظعاملعصال مطاس مغفائقات ميف موتقباشق مظرتؼـقداد ماظقرين ماظػرؼؼ مع

م(7116)مظالحتادماظدوظلمظؽرةماظؼدم

 عدؼر،مضلؿمادلقاردماظؾشرؼةمواألعـ،ماظشرطةماحملدودةمإلدارةماظعؼاراتموتـؿقةماألسؿال

 معلريةمعفـقةمسلؽرؼةمرقؼؾةموعؿؿقزةميفمضقاتماظدصاعميفمترؼـقدادموتقباشق

علؤولمأعامماظؼائدمم-سؿقدقزػلماظدصاع،مضقاتماظدصاعميفمترؼـقدادموتقباشقمبرتؾةمرئقسمع

مرئقسماجلؿفقرؼة،مواجملؾسماألعينماظقرينموذعبم األسؾكمظؾؼقاتمادللؾقة،مصكاعة

 (7117-7111)ترؼـقدادموتقباشقمسـمإدارةموسؿؾماظؼقاتم

م ماألعرؼؽقة، مادلؿقدة ماظقالؼات ميف موسلؽري مدصاسل معؾقؼ -1997)ماصؿةاظعواذـطـ

7111) 

م مموحدةضائد ماظؿابعة ماظلالم محػظ مضقات مبرتمةاظؽارؼؾقمظؾفؿاسةيف مػاؼيت مسؼقدمؾيف ة

 م(1994-1997)

ذ

 ذ
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ذاالحتادذالرودي
م

 VLADIMIR V. KUZNETSOVمالدود :اإلدؿ

ـذمع)عدؼرمدائرةماإلدارةمواخلدعاتماظعاعة،موزارةماظشؤونماخلارجقةميفماالحتادماظرودلم :اظقزائػماحلاظقة

 (7114ؼقظققم/متقز

 (7111عـذمسامم)ؾػاومظسضقميفمجلـةمادلاظقةماظؿابعةم

  :اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة

ماظشؤونم 7117-7114 موزارة ماظدبؾقعادل، ماظلؾؽ مخلدعات ماظرئقلقة ماإلدارة ماظعام، مادلدؼر غائب

 اخلارجقةميفماالحتادماظرودلم

ماظرئقلقةمخلطؾريمادللؿشارؼـ،م 7119-7117 ماخلارجقةميفمدعاتماظلؾؽماظدبؾقعادل،ماإلدارة وزارة

 االحتادماظرودلم

م 1996-7119 ماخلارجقة موزارة ماظدوظقة، مادلـظؿات مضلؿ مادلاظقةم)رئقسمذعؾة، مادللائؾ متؿقدي ذعؾة

 (وادلقزاغقةمواإلدارؼةموضضاؼامادلقزػنيميفمادلـظؿاتماظدوظقة

 زاغقةميفماألعؿمادلؿقدةرئقسماظؾفـةماالدؿشارؼةمظشؤونماإلدارةموادلق 7114-7115

 سضقميفماظؾفـةماالدؿشارؼةمظشؤونماإلدارةموادلقزاغقةميفماألعؿمادلؿقدة 1999-7113

 سضقمعـاوبميفمجلـةمادلقزاغقةميفمجمؾسمأوروبا 1998-7111

 سضقميفماظصـدوقمادلشرتكمظؾؿعاذاتماظؿؼاسدؼةمدلقزػلماألعؿمادلؿقدة 1995-7111

ودلمإديمدوراتماظؾفـةماظؿقضريؼةمدلـظؿةمحظرماألدؾقةماظؽقؿقائقة،مسضقميفماظقصدماظر 1996-1998

اظؾفـةماظؿقضريؼةمدلعاػدةمحظرماظؿفاربماظشاعؾ،موجلـةمعـظؿةماألعؿمادلؿقدةمظؾؿـؿقةم

 اظلالممإحاللاظصـاسقة،مواجملؾسماظؿقجقفلمجملؾسم

ميف 1986-1997 ماظلمسضق ممصقاتل،قاالحتاد ماظدورات مإدي ماظرودل ماخلاعلةمظم53-47اظقصد ؾفـة

م-م31؛مسضقماظقصدماظرودلمإديماظدوراتم(ظؾفؿعقةماظعاعةموادلقزاغقةادللائؾماإلدارؼةم)

 ظؾفـةماظربغاعجمواظؿـلقؼ؛مسضقماظقصدماظرودلمإديمجلـةمادلؤمتراتميفماألعؿمادلؿقدةم38

األعؿمدؽرتريمأول،معلؿشار،مطؾريمادللؿشارؼـ،ماظؾعـةماظدائؿةمظالحتادماظرودلمظدىم 1997-1996

 ادلؿقدة

ممبقجبمضرارم 1994 مأغشئ مادلعينمادلكصصماظذي ماظدوظل ماحلؽقعل ماخلرباء مصرؼؼ ميف سضق

 48/718اجلؿعقةماظعاعةمرضؿم

عـدوبميفماظؾفـةم)دؽرتريمثان،ماظؾعـةماظدائؿةمظالحتادماظلقصقاتلمظدىماألعؿمادلؿقدةم 1991-1991

 (اخلاعلة

معؾقؼ،مدؽرتريمثاظث،مدؽرتريمثان 1984-1989 ماإلدارؼة ماظشؤون مأعاغةمموادلقزاغقة،مذعؾة وذؤون

 األعؿمادلؿقدة،موزارةماخلارجقة

 أعاغةماألعؿمادلؿقدة،مغققؼقرك 1981-1984
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ذالدودان
م

ذعبلةذمالكذعثمانالدودةذ :ماإلدؿ
 

عـذم)ماظػاوادلؿـؾةماظدائؿةمادلـاوبةمجلؿفقرؼةماظلقدانمظدىمم–علؿشارةمظؾشؤونماظزراسقةمم :اظقزائػماحلاظقة

 (م7113ذؾاطم/صرباؼر

  :اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة

  عدؼرةمعدؼرؼةمادلـظؿاتماظدوظقةمواإلضؾقؿقة،موزارةماظزراسة،ماظلقدانم 7111-7113

 :عـمبنيمعلؤوظقاتفاماظعدؼدة

 صرؼؼلألصرؼؼقامواجلـقبماأؾلققمادلشرتطةمظدولمذرقمظسضقميفماظؾفـةماظقرـقةمم-

 يفماظلقدانماقؼؼرصأميفمةقسارزظامةقؿـؿؾظمؾعاشظامجعاغربظامعـلؼةم-

سضقميفماظػرؼؼماظؼطريماظذيمؼعؿؾمععماظػاومإلسدادمإرارماظربجمةماظؼطريمواظذيمم-

حتددمصقفماجملاالتمذاتماألوظقؼةمواظـؿائجمادلـشقدةمعـماظػاومظدسؿماألػدافماإلمنائقةم

األػدافماإلمنائقةمظألظػقةمععماظقرـقةميفمجماظلماظزراسةمواألعـماظغذائلممبامؼؿؿاذكم

  دلؿػؼمسؾقفامدوظقًاواألػدافماإلمنائقةما

مإلرارمم- ماظؿقضريات مخالل ماظؼطري ماظػرؼؼ ميف مظؾؿلاسدةممسؿؾمسضق مادلؿقدة األعؿ

ماإلمنائقةمووثقؼةماظربغاعجماظؼطري

سضقميفماظؾفـةماظؿـظقؿقةمدلؤمترماظػاوماإلضؾقؿلماظـالثنيمظؾشرقماألدغك،ماخلررقم،ممم-

 (7111طاغقنماألولم/دؼلؿرب)

مإم 7117-7111 ماظعالضاتماظــائقةميفمادلدؼرؼةماظعاعةمظؾؿعاونماظدوظلمواالدؿـؿارات،مغائؾةمعدؼر دارة

 وزارةماظزراسة،ماظلقدانم

مظؾؿعاونمم 7111-7117 ماظعاعة مادلدؼرؼة ماظــائقة، ماظعالضات مإدارة ميف ماظدوظقة مادلـظؿات مصرع رئقلة

 اظدوظلمواالدؿـؿارات،موزارةماظزراسة،ماظلقدان

ماظم 1997-7111 مإدارة ماظعاعةمرئقلة ماإلدارة ماظعالضاتماظــائقة، مإدارة ماظعربقة، ماظؾؾدان عالضاتمعع

 ظؾؿعاونماظدوظلمواظؿكطقط،موزارةماظزراسة،ماظلقدان

رئقلةمإدارةماظعالضاتمععماظؾؾدانماألصرؼؼقة،ماإلدارةماظعاعةمظؾعالضاتماخلارجقة،موزارةمم 1993-1997

 اظزراسة،ماظلقدان

ماظعالضام 1988-1997 مصرع ماظزراسة،مرئقلة موزارة مظؾعالضاتماخلارجقة، ماظعاعة ماإلدارة تماظــائقة،

 اظلقدان

 عفـددةمزراسقة،ماإلدارةماظعاعةمظؾعالضاتماخلارجقة،موزارةماظزراسة،ماظلقدانم 1985-1987
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ذالوالياتذاملتحدةذاألمريكوة
م

مNATALIE E. BROWNمالدودة :اإلدؿ
 

مع :اظقزائػماحلاظقة مدائؿة مظدىموطاالتماألعؿمعلؿشارة،مممـؾة ماألعرؼؽقة ماظقالؼاتمادلؿقدة مبعـة ـاوبة،

م(7113عـذمسامم)ادلؿقدة،مروعام

م(7113عـذمسامم)سضقميفماظؾفـةمادلاظقةماظؿابعةمدلـظؿةماظػاوم

  :اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة

 
 
 

 (7115آذارم/عارس)رئقلةماظقصدمإديمجمؾسماظػاوم

 (7115-7113)مإديمجمؾسماظػاومسضقميفموصدماظقالؼاتمادلؿقدةماألعرؼؽقة

 رئقسماظؾعـة،مدػارةماظقالؼاتمادلؿقدةماألعرؼؽقةميفمتقغسمةغائؾ

  
 
 

 


