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 االستشاريون المستقلون

 االختصاصات

 

 )السير الذاتية مرفقة ربطاً(  Amnon Golanوالسيد  Kevin Cleaverوالسيد  Anil Soodالسيد  االسم:

 الواجب حتقيقهاالوصف العام للمهمة )أو املهام( واألهداف 

 السيـاق

منظمة األغذية  بـــــــــــ ح  أمانة 2015قام اجمللس يف دورته الثالثة واخلمسني بعد املائة املعقودة يف ديسمرب/كانون األول 
مليدانية  على من املقر الرئيســـي واملكاتب ا على إجراء تقييم مســـتقل للقدرات الةنية للمنظمة  يف كل   (املنظمة) والزراعة

  .2017ىل املؤمتر يف عام أن يرفع إ

مانة منهجية ضــــــــــــــع  األقد و . و املنظمةمن جانب أمانة  حاليا   التقييم املســــــــــــــتقل ر  تنةيذبناء على طلب اجمللس  جيو 
 10و 9يف  نعقدا ان قدك   ســـــــــ اتيجيةالع ي بااملســـــــــتقل املمن تعليقات وتوجيهات تةضـــــــــل خلا فريق اخلرباء  مســـــــــتةيدة  

 يف روما.  2016سبتمرب/أيلول 

لتنقيح  رجيخاف يتم تكليف فريق خرباء و وســــــــــ  بالتماشــــــــــي مع املنهجية  قام  األمانة امع البيانات  ات الصــــــــــلة
 . 2017من سبتمرب/أيلول إىل مارس/آ ار يف الة ة املنهجية وتنةيذ التحليل وتةسري النتائج  ات الصلة  

 التسلسل اإلداري

   منسق املوارد الطبيعيةاملساعد إىل املدير العامسريفع اخلرباء الدوليون تقاريرهم 

 المهمة

اخلرباء بتنقيح  مة  ســــيقومســــيان املنهجية املقد   ويف    منســــق املوارد الطبيعيةاملســــاعد لمدير العاملشــــراف العام اإلحت  
االســــتنتاجات  طاملنهجية وتنظيم البيانات وحســــاؤ املؤشــــرات  ات الصــــلة وحتليلها  وبناء على  لس التحليل  اســــتنبا

  ات الصلة بشأن القدرة الةنية للمنظمة. 

 المخرجات 

نظمة األغذية والزراعة.  لقدرات الةنية ملللقدرات الةنية للمنظمة بعنوان  تقرير التقييم املســــتقل ل تقييميتقرير  -1
 :ينبغي للتقرير أن يتضمنو 

 لدراسةل األساس املنطقي )أ(

 أهداف التقييم )ؤ(

 املنهجية )ج(

 تقييم القدرات الةنية للمنظمة )د(

  االستنتاجات )هـ(

 العمل املنجز بشأن : تقريراملالحق )و(
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 Anil Sood السيد
 

 Anil Sood اسم الخبير:

 1949نوفمرب/تشرين الثاين   7 تاريخ الوالدة:

 اهلند/الواليات املتحدة األمريكية بلد الجنسية/بلد اإلقامة

 
 ي:العلمالتحصيل 

 
 1975-1973كلية هارفرد لألعمال  ماجستري يف إدارة األعمال  

  1973-1971جامعة كورنيل  ماجستري يف اهلندسة امليكانيكية  

 1971-1967املعهد اهلند  للتكنولوجيا  دهلي  إجازة يف اهلندسة امليكانيكية  

 ؛ فيما خص المهمة السابقة المناصب

اســــــــــــم الـمـنـظـمــــــة والـلـقـــــب  ةالفترة الزمني
 الوظيفي/المنصب

  ذات الصلة بالمهمة موجز باألنشطة  البلد

 2008مـــــــــــن 
 حىت اليوم

 Centennial Group جمموعــــــة

Internationalعام   مشــــــــــــرف 
 ورئيس قسم العمليات

الــــــــــــــــواليــــــــــــــــات 
 بلــداناملتحــدة  

 أخرى

  مســــــــــــــؤول عن تنميــة األعمــال واإلشــــــــــــــراف
ضــــــمان اقودة وقيادة العديد من املشــــــاريع و 

 والدراسات اهلامة )مبا فيها الواردة أدناه( 

 ( عضـــو يف الةريق االســـتشـــار  املع ي باالســـ اتيجية رفيعة املســـتوى2014-2012مصـــرف التنمية األفريقي :).  قاد
ســــياســــات لصــــنع او  التنمية اآلســــيو الزيادة العامة لرأس املاس وإعادة متوين صــــندون عددا  من عمليات التقييم )
تنمية القطاع املايل )ترد ل( وســاهم يف صــياغة ســياســة واســ اتيجية تشــغيليةواملشــ يات ال واالســ اتيجيات وتنةيذها

 (  الشركات فقرة  مرجعيات التةاصيل حت 

 ( 2012-2011الوكالة اليابانية للتعاون الدويل):   يف بلدان تحول الزراعيالالغذائي و من ألا ق وســاهم يف دراســةنســ 
 .رابطة أمم جنوؤ شرن آسيا

 (  وحىت  2009من مصــــرف التنمية اآلســــيو[ )جملموعة ق فريق الدراســــات ؤ[: نســــ  1اليومCentennial  وســــاهم
 Indiaاملعنونة  راســــــةدالباإلنتاجية والتنمية التكنولوجية( يف  تعلقاإلطار االســــــ اتيجي العام والقســــــم املبواســــــطة )

 تعلقاإلطار االســ اتيجي العام والقســم املبواســطة وســاهم )  Centennialجملموعة ؛ ونســق فريق الدراســات 2039
 . Asia 2050 املعنونة دراسةالباالبتكار وتنظيم املشاريع( يف 

 ا  كبري   ج[: قاد فريقا  1حىت اليوم( ] 2010من   املكتب املستقل للتقييم ))اإليةاد( الصندون الدويل للتنمية الزراعية 
اســـــتعان و  من الناحية التشـــــغيلية واملؤســـــســـــية؛ اإليةادمن اخلرباء إلجراء تقييم على املســـــتوى املؤســـــســـــي لكةاء ة 

 ا ال  جهودهب واملقابالت والدراســـــات القطريةات ال كيز عمبا فيها املســـــوو وجممو  املنوعة من الطرن جموعة كبريةمب
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اســــــــــــم الـمـنـظـمــــــة والـلـقـــــب  ةالفترة الزمني
 الوظيفي/المنصب

  ذات الصلة بالمهمة موجز باألنشطة  البلد

  وســـــاعد دارةإلاخلاصـــــة باخطة العمل ا يف هوقدم توصـــــيات إىل اجمللس التنةيذ  جير  حاليا  إدراج ؛ملدة ســـــنتني
 يف تنقيح دليل التقييم.  املكتب املستقل للتقييم

 Corporacion Andin de Fomento - ( 2015-2009املصرف اإلمنائي ألمريكا الالتينية)  
 دراسةالولوجيا يف االبتكار وتنمية التكنب املتعلقويف القسم   اإلطار االس اتيجي العام وساهم فيه وضعشارك يف 
جية ل العمل على االســـــــ اتيه(؛ اســـــــت املطبوعات الرئيســـــــية  يف فقرةوصـــــــوفة امل) Latin America 2040 املعنونة
 . Corporacion Andin de Fomentoاألجل ملؤسسة البعيدة 

  عشــر  دهتامصــياغة اســ اتيجية باملســاعدة يف  مت تكليةه اليوم(: حىت 2007من البنس اإلســالمي للتنمية )جمموعة
ا  مكونا  قاد فريقو عادة التعيري املؤســســي؛ إل؛ قام بصــياغة اســ اتيجية 2014ســنوات مبناســبة العيد األربعني يف عام 

من أجل صـــياغة برنامج لحصـــالو االســـ اتيجي  يف جمال التنمية والقطاع اخلاص ةمن  و  اخلرب شـــخصـــا   15من 
 . تواصلنيوالتنظيم واملشورة والدعم امل واحلوكمة : االس اتيجية واهليكلشمل اجملاالت التاليةواملؤسسي ي

 الدراسة املعنونة (: 2014-2009االقتصادية ألفريقيا ) األمم املتحدة قنةAfrica 2050  )ترد يف قسم املطبوعات( 

2006-
2008 

اللجنــة االقتصـــــــــــــــاديــة ألفريقيــا  
مســـــتشـــــار األمني  ؛اســـــتشـــــار 
 التنةيذ 

مســــــــــــــؤول عن تقــــد  املشــــــــــــــورة إىل األمني   إثيوبيا
التنةيــذ  وعن قيــادة فريق مهــام لصــــــــــــــيــاغــة 
توصـــــــيات من أجل  إعادة متوضـــــــع  اللجنة 

كي تقـــدم نتـــائجهـــا ا  االقتصــــــــــــــــاديـــة ألفريقيـــ
احملســــــــــــــنة إىل دوهلا األعضــــــــــــــاء واقماعات 

 اإلقليمية األفريقية باالرتكاز  يف االقتصــــادية
مجلة أمور  بشــــــــــكل أكرب على الشــــــــــراكات 
واحلضـــــــــــور األقوى على املســـــــــــتوى اإلقليمي 

 الةرعي. 

2005-
2007 

برنــامج األمم املتحــدة االمنــائي  
 مستشار املدير 

الــــــــــــــــواليــــــــــــــــات 
املــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــدة 

 األمريكية

  مســــــــؤول عن تقد  املشــــــــورة إىل املدير وعن
ني واالســــــــــــــتشـــــــــــــــاريني قيــادة فريق من املو ة

اإلدارة ل اســــــــــــــتعرا  أداء اخلارجيني من أج
ة  ل اإلداريــكــعلى ترشــــــــــــــيــد اهليــا مع ال كيز 

 والتســلســل اإلدار  وعمليات صــنع القرارات
مجلــة من  إىل جــانــب تنــاول  داخــل املنظمــة

رنامج ب  مبا فيها دور نطاقا   املواضـــيع األوســـع
ضـــــــمن منظومة األمم  األمم املتحدة اإلمنائي

واإلصـــــــالو اقار  لألمم املتحدة    حدةاملت
والتخطيط االســـ اتيجي القائم على النتائج  
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اســــــــــــم الـمـنـظـمــــــة والـلـقـــــب  ةالفترة الزمني
 الوظيفي/المنصب

  ذات الصلة بالمهمة موجز باألنشطة  البلد

  ءمة املاحننياوختصـــــــــيا/رصـــــــــد املوارد  ومو 
كــاتــب امل عرب اإلحــالــة إىلوحتقيق الالمركزيــة 
 اإلقليمية والقطرية 

2005-
2008 

مصــــــــــــــرف التنميـــــــة األفريقي  
 مستشار الرئيس

تـــــونـــــس/كـــــوت 
 ديةوار

   املشــورة إىل الرئيس بشــأن مســؤول عن تقد
العام واســـــــــــ اتيجية اإلصـــــــــــالو لدى  توجهال

 مية وتوجيهناملصرف خلدف حتسني فعالية الت
لى ع املصــــــــرف كلها عرب أقســــــــام املهام فريق

مية لتغيريات التنظيمن أجل اوضــع توصــيات 
 وما يتصل خلا من تغيريات يف العمليات

2003-
2005 

ســـتشـــار خاص مالبنس الدويل  
 اإلدار للمدير 

الــــــــــــــــواليــــــــــــــــات 
املــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــدة 

 األمريكية

  مســـــــؤول عن تقد  املشـــــــورة بشـــــــأن جمموعة
وضــــــع توصــــــيات عن واســــــعة من املســــــائل و 

ته وتنةيذها خلدف حتسني فعالية البتس وكةاء
لــدان الب عمالءتقــد  النتــائج إىل  من حيــ 

ايا وتعزيز اســتجابته وتأثريه بالنســبة إىل القضــ
دز(؛ ة/األيــالعــامليــة )مثــل فريوس نقا املنــاعــ

منو ج البنـــــس لتقـــــد  اخلـــــدمـــــات  تكييفو 
ــــة  القطريــــة والعــــامليــــة  معززا  مهــــاراتــــه العــــاملي
وقاعدة معارفه مع حتقيق املزيد من الالمركزية 

 يف عملياته. 

1999-
2003 

البنس الدويل  نائب رئيس إدارة 
 االس اتيجية واملوارد

الــــــــــــــــواليــــــــــــــــات 
املــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــدة 

 األمريكية

  مســــــــــــــؤول عن حتديد األولويات والتوجهات
يزانية م وإدارةوضـــع مع االســـ اتيجية للبنس  

مليار دوالر أمريكي  وصــــــــــــــياغة  1.6بقيمة 
اســــــــــــــ اتيجيــــة البنــــس )مع إدراج األهــــداف 

 مليزانيــة وحشـــــــــــــــد موافقــةااإلمنــائيــة لأللةيــة( و 
املصــــــــــلحة )احلكومات ال  متثل أصــــــــــحاؤ 

لزيادات أجل ا اجمللس اإلدار ( ودعمهم من
 اهلامة 

1976-
1999 

الــــــــــــــــواليــــــــــــــــات     و ائف خمتلةةالبنس الدويل
املــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــدة 

 األمريكية

 أدناه  انظر 
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اســــــــــــم الـمـنـظـمــــــة والـلـقـــــب  ةالفترة الزمني
 الوظيفي/المنصب

  ذات الصلة بالمهمة موجز باألنشطة  البلد

 ( 1999-1996مدير العمليات اإلقليمية  أوروبا وآســـــــــــيا الوســـــــــــطى :)إمنائية إقليمية عرب كافة  توىل إدارة عمليات
 إقرا مو ف  وقام ب 1 000والبلدان يف أوروبا وآســـيا الوســـطى  دعما  لنائب الرئيس اإلقليمي؛ ورأس  قطاعاتال
منظمة لتقد  اجملموعة الكاملة من  1 000إدارة  يفمليارات دوالر أمريكي يف الســــــــــنة؛ صــــــــــمم وســــــــــاعد  5 غمبل

 أوروبا وآسيا الوسطى.  يفبلدا   27واملعارف إىل  إلقرا خدمات ا

  مشــــــــــروع بديد أل البنس بأســــــــــره أدى إىل تنظيم املو ةني  قاد(: 1997-1995تجديد/رئيس شــــــــــبكة )للمدير
التنمية البشـــــرية؛ واملالية؛  أ  –شـــــبكات  عأرب ضـــــمنحول العامل  مو ف 3 000الةنيني الذين يزيد عددهم عن 

ل كيز على اســـــني من أجل حت -صـــــادية والقطاع اخلاص والبنية التحتية؛ والبيئة والتنمية االجتماعية؛ واإلدارية االقت
 مستوى عملية  وإلدارة أفضل للمهارات واملعارف على ةاألولويات اإلمنائية املتةق عليها  لوضع ونشر حلول إمنائي

 عاملي. 

 ( دعم و 1996-1992مدير القســـــــم الق ي  أوروبا وآســـــــيا الوســـــــطى  الشـــــــرن األوســـــــط وأال أفريقيا :)توىل إدارة 
بلدا  ضـــــــــمن  40رف املتخصـــــــــصـــــــــة عرب كافة القطاعات اإلمنائية من أجل دعم عمليات التنمية يف املهارات واملعا

  تضــمنو  دراء لقطاعات خمتلةة.م 8حت   منظمني رفيع املســتوى أخصــائي 100 قام بإدارة أكثر منقليمني؛ و اإل
إىل اقتصــاد ابقا  ســ: إصــالو الســياســات لدعم انتقال االقتصــادات مركزية التنظيم ما يلي جماالت ال كيز الرئيســية

الســـون؛ حتدي  وإصـــالو نظم الصـــحة والتعليم والتقاعد؛ خصـــخصـــة الشـــركات واملصـــارف؛ ترفيع البنية التحتية؛ 
دارة املوارد املائية إقليمي بشأن الربنامج البيئي لوسط أوروبا وشرقها؛ اإلتوافق الالتصد  للتدهور البيئي من خالل 

 للتخةيف من الشح احملتمل من خالل عقد حتالف إقليمي يف الشرن األوسط وأال أفريقيا. 

 1987واملالية يف قطاع الصـــــــناعة  وســـــــط وشـــــــرن أوروبا ) ةالطاقمدير قســـــــم  االســـــــ اتيجية والعمليات القطرية؛-
  و  وتســـــــليةات لدعم الســـــــياســـــــات بقيمةمو ةا  من أجل تقد  مشـــــــروع ســـــــن 30 م مباشـــــــرة بإدارة(: قا1992

مليار دوالر أمريكي عرب خمتلف القطاعات لدعم انتقال بلدان وســـط وشـــرن أوروبا من التخطيط املركز   3إىل  2
 إىل اقتصاد السون. 

 طائةة واســـعة من املشـــاريع  االضـــطالع بإدارة (:1987 -1976ة واخلصـــخصـــة )يإعادة اهليكلة الصـــناع قســـم مدير
اعد يف مطلع وســ  مســؤوال  عن ترســير اارســات البنس يف إعادة اهليكلة واخلصــخصــة حأصــبوبالتايل حول العامل 

لصــــــــــــــنـاعي ا يكلـة يف اجملـالقـدرتـه على دعم إعـادة اهل وكـذلـس وإدارهتـا سالثمـانينيـات يف تـأســــــــــــــيس منهجيـة البنـ
الصـــناعات  واســـعة من قاد فرقا  لوضـــع وتقييم ودعم تنةيذ مشـــاريع يف جمموعةو وخصـــخصـــة الشـــركات احلكومية؛ 

البلدان حول العامل )مثل مصـــــر واهلند وكوريا واملكســـــيس من )مثل اإللك ونيات واهلندســـــة والصـــــلب والنســـــيج( و 
 وتركيا ويوغوسالفيا(. 

 
 العضوية في الجمعيات المهنية والمطبوعات: 

 
 India 2039: An Affluent Society in One Generation, SAGE, 2010 
 Latin America 2040: Breaking Away from Complacency, SAGE, 2010 
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 Asia 2050: Realizing the Asian Century, SAGE, 2011 

 Africa 2050: Realizing the Continent’s Full Potential, Oxford University Publishing, 2014 

 

 المهارات اللغوية )حدد فقط اللغات التي تستطيع العمل بواسطتها(: 
 

 اإلنكليزية واهلندية والبنجابية 
 

 Kevin Cleaver السيد
 Kevin Cleaver  اسم الخبير:

 29/8/1948 تاريخ الوالدة:

 الواليات املتحدة األمريكية بلد الجنسية/بلد اإلقامة

 
 ي:العلمالتحصيل 

 
 كلية هارفرد لألعمال  برنامج إدارة التنمية التنةيذية 

 االقتصاد  علم   دكتوراه يفتافتسجامعة 

 الدبلوماسية  علومالقانون الدويل وال يف   ماجستري تافتسجامعة 

 جامعة بنسلةانيا  إجازة يف العالقات الدولية
 

 ؛ فيما خص المهمة السابقة المناصب
 

الـــــــــفـــــــــتـــــــــرة 
 الزمنية

والــــلــــقــــــب  اســــــــــــــم الــــمــــنــــظــــمــــــة
 الوظيفي/المنصب

 ذات الصلة بالمهمة  موجز باألنشطة  البلد

/ 12مـــــــــــــن 
حـــــــىت  2015
 اليوم

الصــــــــــــــندون الدويل للتنمية الزراعية  
 مستشار لحدارة 

 املشــــــــــــــورة إىل نــائــب الرئيس املنــاوؤ  قــدت  إيطاليا
فيما خا برنامج الســــــــــــلف  اإليةادلربامج 

ة لة  يف اوالقرو  التـــــــابع للصــــــــــــــنـــــــدون 
اإلصــــــــــــــالحــــات املطلوبــــة و   2016-2018

ام داء ونظأللنظام التخصــــيا القائم على ا
املطلوبة  ةوالتغيريات التنظيمي ؛قياس النتائج

تعاون بشــــــكل أفضــــــل مع إدارة التخطيط لل
 سمقاالس اتيجي وبشأن اإلدارة اإلمجالية ل

  .الربامج
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الـــــــــفـــــــــتـــــــــرة 
 الزمنية

والــــلــــقــــــب  اســــــــــــــم الــــمــــنــــظــــمــــــة
 الوظيفي/المنصب

 ذات الصلة بالمهمة  موجز باألنشطة  البلد

9/2014 - 
2/2015 

مصـــــــــــــــرف الـتـنـمـيـــــــة األفـريـقـي )مـع 
ـــــــدوليـــــــة موعـــــــةاجمل  Centennial) ال

Group) استشار   

الــــــــواليــــــــات 
املــــــــتــــــــحــــــــدة 

 األمريكية

  تقييم عملية إعادة متوين صـــــــــــــندون التنمية
رف مصــــــــــــ الرأمسل األخرية زيادةالو  ياألفريق

 التنمية األفريقي

  القرارات  صنععمليات تقييم االس اتيجية و 

 8  /2006 
- 4 /2014 

الصــــــــــــــندون الدويل للتنمية الزراعية  
 - 1/2010نـــاوؤ )املرئيس النـــائـــب 

(؛ مســــــــــــــاعد الرئيس إلدارة 4/2014
  (1/2010 - 8/2006الربامج )

 فيمـــــــا خااملو ةني واملشــــــــــــــــــــاريع  إدارة  إيطاليا
ع م للصــــــــــندون ف واملنحلتســــــــــلياعمليات 
البلــــدان ومع املنظمــــات ال  تتلقى  عمالء

 . اإليةادمنحا  من 

 ليـل امســــــــــــــؤول عن نســــــــــــــبـة كبرية من التحـ
والتقـــــارير املتعلقـــــة بعمليـــــات إعـــــادة متوين 

 . اإليةاد

  مشــــــــاريع فردية واســــــــ اتيجيات  اســــــــتعرا
قطريــة مبــا يف  لــس خالل زيــارة مشـــــــــــــــاريع 

 وبرامج يف امليدان. 

 عمــل على املســــــــــــــتوى القطر  عرب تقــد ال 
الدعم املباشــــــــــــــر للمو ةني )يف مشــــــــــــــاريع 
واســـــــــــــ اتيجيات قطرية( يف كل من الربازيل 
ومايل ونيجرييا والســــــــودان وبريو وفيي  نام 

 واألرجـــــنـــــتـــــنيوغـــــواتـــــيـــــمـــــــاال وهـــــنـــــــدوراس 
 والسلةادور واملكسيس واهلند ومصر. 

  رب عــاملــو ــةــني  عــلــى المــركــزيـــــــةالــ تــطــبــيــق
إحــالتهم إىل املكــاتــب امليــدانيــة  ووضــــــــــــــع 

حشـــــــــــراف على املشـــــــــــاريع من قبل أنظمة ل
ح نظم تصـــــــــــــميم املشـــــــــــــاريع ينقت  و اإليةاد

واالســــــــــــــ اتيجيـــــات القطريـــــة واملراجعـــــة يف 
 تدابري الشـــــــــــــراكات مع نيســـــــــــــحت  و اإليةاد

 االســــــــــــــتثمار يف الةاو البنس الدويل  ومركز
تدريب  نيســ  حتو  ومصــرف التنمية األفريقي؛

 املو ةني
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الـــــــــفـــــــــتـــــــــرة 
 الزمنية

والــــلــــقــــــب  اســــــــــــــم الــــمــــنــــظــــمــــــة
 الوظيفي/المنصب

 ذات الصلة بالمهمة  موجز باألنشطة  البلد

2002-
2006 

يــة التنميــة الزراع البنــس الــدويل  مــدير
 والريةية

الــــــــواليــــــــات 
املــــــــتــــــــحــــــــدة 

 األمريكية

 مســــــــــــــؤول عن إدارة برنــامج البنــس الــدويل 
 وضـــــــع ؛للتنمية الزراعية والريةية حول العامل

االس اتيجية املؤسسية للبنس يف هذا اجملال 
على تنةيــذهــا يف كــافــة  وقــام بــاإلشــــــــــــــراف

 أقسام البنس 

 االســـــــ اتيجيات املؤســـــــســـــــية  ووضـــــــع إدارة
يـــة ا التنميـــة الزراعخيللبنـــس الـــدويل فيمـــا 

ــــة )أكتوبر/تشــــــــــــــرين األول  (  2002والريةي
(  2003والغــــابــــات )ينــــاير/كــــانون الثــــاين 

 (. 2003واملوارد املائية )

 ميــةالتنعلى تو يف خرباء يف  اإلشــــــــــــــراف 
لبنــس يف ا ومتثيــلالبنــس  يفالريةيــة والزراعــة 
تنمية مســــــــــــائل ال مع اطىاملنتديات ال  تتع

 الريةية. 

 ضمن نظام إدارة البنس الدويل  يف  املشاركة
ؤســـســـة رة كافة املدراء الزراعيني للبنس وملاإد

 التمويل الدولية

1997-
2002 

الــــــــواليــــــــات    و ائف خمتلةةالبنس الدويل
 املــــــــتــــــــحــــــــدة
   األمريكيـــــــة

 كينيا 

 أدناه انظر 

 قام بإدارة حوايل   (2000-1997والتنمية االجتماعية  أوروبا وآســــــيا الوســــــطى )البيئة والتنمية الريةية قســــــم دير م
 ياغةصوآسيا الوسطى لدى البنس الدويل؛ اشتمل عمله على  من إقليم أوروبامو ةا  عملوا يف تلس املناطق  150

عليها والعمل التحليلي على املستوى القطر ؛ وضع حافظة كبرية من املشاريع املتعلقة بالزراعة  واإلشرافاملشاريع 
رة على حتليل القطاع ؛ عمل مباشـــــــــســـــــــابقا   الريةية والتنمية االجتماعية يف أحناء االحتاد الســـــــــوفياي والتنميةوالبيئة 
ســـابقة الذكر  ثةالثالاعي للمشـــاريع يف القطاعات وإســـداء املشـــورة إىل احلكومات والتقييم البيئي واالجتم يالزراع

وقام بإدارة الشـــــــــراكات مع املاحنني واملنظمات غري احلكومية يف جمال الزراعة لدى بع  من تلس البلدان. املدير: 
   كبري املسؤولني اإلداريني Anil Soodاملناوؤ: السيد    نائب الرئيسJohannes Linnالسيد 

 (: أطلق أوىل أنشــــــــطة إدارة املعارف 1997-1992 ي  أفريقيا؛ مدير مركز املعارف  أفريقيا )  مدير تقالبنس الدويل
يف اإلقليم األفريقي للبنس الدويل فأصــــــــــبح  منو جا  ألنشــــــــــطة إدارة املعارف إقليميا  يف أحناء البنس الدويل؛ كان 

يف صياغة  Ravi Kanbur سيدال عن وضع االس اتيجيات  وشارك مع رئيس قسم االقتصادمسؤوال  إىل جانب 
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الـــــــــفـــــــــتـــــــــرة 
 الزمنية

والــــلــــقــــــب  اســــــــــــــم الــــمــــنــــظــــمــــــة
 الوظيفي/المنصب

 ذات الصلة بالمهمة  موجز باألنشطة  البلد

كما قام بتأليف   (A Continent in Transition"  1995 )اســـــــــــــ اتيجية البنس الدويل اإلمنائية لحقليم األفريقي 
الســـــــيد نائب الرئيس  و  Calisto Madavo: الســـــــيد يران(. املد1997س للتنمية الزراعية والريةية )نالب اســـــــ اتيجية

Jean-Louis Sarbib .نائب الرئيس   

 ( قام بإدارة املو ةني التقنيني يف جمال الزراعة الذين خيدمون إقليم 1992-1991رئيس قســــــــــــــم الزراعة  أفريقيا :)
أفريقيا لدى البنس الدويل  وبصـــياغة االســـ اتيجية والبحوا الزراعية وبإســـداء املشـــورة إىل املو ةني الزراعيني على 

 ر: السيد امساعيل سراج الدين  نائب الرئيس. املدي املستوى اإلقليمي الةرعي.

 ( قام بإدارة مو ةي قســـــم الزراعة وعمل على املشـــــورة 1991-1987رئيس قســـــم الزراعة  غرؤ أفريقيا :) يف جمال
وتصــــميم املشــــاريع واإلشــــراف عليها  واالســــ اتيجية يف غرؤ أفريقيا. املدير: الســــيد امساعيل ســــراج  الســــياســــات

 الدين  نائب الرئيس.

 ( 1987-1982رئيس شعبة الزراعة  مكتب نريويب :) إسداء املشورة يف إدارة مو ةي قسم الزراعة وعمل على توىل
دة االســـ اتيجية يف غرؤ أفريقيا. كان  املديرة هي الســـيوتصـــميم املشـــاريع واإلشـــراف عليها  و  جمال الســـياســـات

Katherine Marshall رئيسة القسم   

 ( 1976-1982عامل باالقتصـــــــاد الزراعي  أال أفريقيا :)تتعلق بالســـــــياســـــــات وبالقطاعات الزراعية   تنةيذ أعمال
 عليها يف أال أفريقيا.  اإلشرافمشاريع و  تصميمو 

 
 هنية والمطبوعات: العضوية في الجمعيات الم

 
 الجوائز الرئيسية 

 
 يف العام(  اإليةاد)متنح ملو ف واحد من  2014جائزة رئيس الصندون الدويل للتنمية الزراعية لعام 

 الذ  متنحه احلكومة الةرنسية (Chevellier de l’ordre du merit agricole)وسام 

  يل(التابعة للبنس الدويل )جمموعة التقييم املســـــــتقلة للبنس الدو جائزة املمارســـــــات اقيدة من جمموعة الةعالية املؤســـــــســـــــية 
2006  

مـديرا  منحوا هـذه اقـائزة يف البنـس  29)من بني  2001مو ةي جمموعـة البنـس الـدويل عن عـام  رابطـةجـائزة املـدير اقيـد ل
 ( 2001الدويل حىت عام 

 . 1995جائزة مركز جودة اإلنتاجية األمريكي  
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 الرئيسيةالمطبوعات 
 

“The Importance of Scaling up for agriculture and rural development, and a success story from Peru,” 
IFAD, Rome, Italy, 2013. 

“The Impact of the 2008-2010 Economic Crisis on Global Agriculture: Do we need a new approach to 
public intervention in Agriculture?” with Jacqueline Cleaver; in Luigi Paganetto (ed.), Recovery 
after the crisis: Perspectives and Policies; Economics Foundation, University of Rome Tor 
Vergata, Rome, Italy, 2011. 

“Issues Confronting the 2002 Rural Development Strategy of the World Bank” in Uwe Kracht, Manfred 
Schulz (eds.): Food and Nutrition Security in the Process of Globalization and Urbanization, 
Spetrum 84, Munster, Germany 2005. 

Contributor to United Nations Task Force on Hunger: Halving Hunger: It can be done, United Nations 
Millennium Project, 2005, New York, New York. 

 “ Reversing the Spiral: The Population, Environment and Agriculture Nexus in Sub-Saharan Africa” 
with Gotz Schreiber, in The Environment and Development in Africa, Moses K. Tesi (ed.), 
Lexington Books, Lanham Maryland, 2000. 

"Rural Development in Eastern Europe and Central Asia, progress to Date and Strategic directions", 
ECSSD Rural Development and Environment Working Paper No. 6, August 17, 1998, World 
Bank, Washington DC. 

Rural Development Strategies for Poverty Reduction and Environmental Protection in Sub-Saharan 
Africa, World Bank, Directions in Development, 1997, Washington DC. 

A Continent in Transition, Sub-Saharan Africa in the Mid 1990s, (with Ravi Kanbur), World Bank, 
November 1995, Washington DC. 

Reversing the Spiral, the Population, Agriculture and Environment Nexus in Sub-Saharan Africa, 
World Bank, 1994 (with Gotz Schreiber), Washington DC. 

A Strategy to Develop Agriculture in Sub-Saharan Africa and a Focus for the World Bank, World Bank 
Technical Paper Number 203, 1993. 

Conservation of West and Central African Rainforests, World Bank Environment Paper Number 1, 
1992. 

A chapter in Politiques de développement et croissance démographique rapide en Afrique, (ed.), Jean-
Claude Chasteland, Institut National d'Etudes Demographiques, 1991 entitled: ""Les Politiques 
Agricoles." 

 
 المهارات اللغوية )حدد فقط اللغات التي تستطيع العمل بواسطتها(:

 
 سبانية.إلجنليزية والةرنسية واإلا
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 Amnon Golan السيد
 Amnon Golan  اسم الخبير:

  تاريخ الوالدة:
 الواليات املتحدة األمريكية اإلقامةبلد الجنسية/بلد 

 
 التحصيل العلمي:

 
   برنامج اإلدارة املتقدمة INSEADمعهد 

   االقتصاديات الدوليةM.A.L.D  تافتسجامعة 

   ماجستري يف االقتصادتافتسجامعة 

 جامعة كنتاكي  إجازة يف املالية والتجارة الدوليتني
 

 ؛ فيما خص المهمة السابقة المناصب
 
الــــــــفــــــــتــــــــرة  

 الزمنية

اســــــــــــــم الــــمــــنــــظــــمــــــة والــــلــــقــــــب 
 الوظيفي/المنصب

 ذات الصلة بالمهمة  موجز باألنشطة  البلد

 2012مـــــــــن 
 حىت اليوم

 جمموعة
Centennial Group 

Internationalعضو   

الــــــــواليــــــــات 
املــــــــتــــــــحــــــــدة 

 األمريكية

 ــــــ بلدا   45 إدارة تقييم للوثائق االس اتيجية لـ
ومخســــــــــــــــة وثـــائق للتكـــامـــل اإلقليمي لـــدى 

  يمصرف التنمية األفريق

  ســيةرئيإدارة فريق من اخلرباء إلعداد دراســة 
 اولــة من الوكــالــة اليــابــانيــة للتعــاون الــدويل

ــــــــــــوان ــــــــــــعــــــــــــن : ASEAN Dynamism ب
Agricultural Transformation & 

Food Security 
 2007مـــــــــن 

 حىت اليوم

ة  الزراعيالصــــــــــــــندون الدويل للتنمية 
 استشار 

بري املستشارين بشأن ضمان اقودة لدى ك  إيطاليا
وقد  .إدارة الصندون الدويل للتنمية الزراعية

ات اســــتعراضــــ ةتنســــيق ثالث تضــــمن  املهام
 لضمان اقودة يف السنة. 

ـــــــدويل  جمموعـــــــة التقييم  2013  البنـــــــس ال
 املستقلة  استشار 

الــــــــواليــــــــات 
املــــــــتــــــــحــــــــدة 

 األمريكية

  ســـــياســـــات البنس يف احلاالت اهلشـــــة تقييم
 يف املســــــــــتوى رفيععضــــــــــو وحاالت النزاع. 

فريق العمل املع ي باالســــــتعراضــــــات القطرية 
يف كــــل من مجهوريــــة الكونغو الــــدميقراطيــــة 
والكامريون وســــــرياليون واليمن ونيبال وجزر 
ســــــــــــــليمـــان. ألـــ  املهمـــة تقييم كـــل من 
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االســـــــــــــ اتيجية القطرية وتشـــــــــــــكيل حافظة 
 وتنةيذها.اإلقرا  

2005-
2012 

حكومة أســـــــ اليا )الوكالة األســـــــ الية 
   استشار للتنمية الدولية(

قيــادة فريق مع ي مبجموعــة من املشـــــــــــــــاريع   أس اليا
ا الزراعية ومشـــــــاريع البنية التحتية يف كمبودي

والةلبني وإندونيســــــــيا. تشــــــــمل املهام تقييم 
جودة املشــــــــــــــــــاريع قيـــــد التنةيـــــذ وحتـــــديـــــد 

اقديدة وتصــــــــــــــميمها وتنةيذهـا العمليات 
املستقل واستعراضات منتصف املدة وتقد  
املشـــورة بشـــأن جمموعة من املســـائل املتعلقة 

 بتصميم املشاريع.

1997-
2011 

الــــــــواليــــــــات  البنس الدويل  مستشار أقدم 
املــــــــتــــــــحــــــــدة 

 األمريكية

  بط ملدة طويلة  ارت رفيع املســــتوىمســــتشــــار
 التالية: اســـــــتعراضـــــــات ضـــــــمان باألنشـــــــطة

اقودة  واإلقليم األفريقي وتقييم الربامج 
العاملية والشــــــــراكة واســــــــتعراضــــــــات الةعالية 
التنظيمية  وتقييم املشــاريع غري املخصــصــة  

وآســيا الوســطى  وإقليم شــرن  وإقليم أوروبا
 آسيا واحمليط اهلادئ وغريها.

1994-
1995 

صــــــــــــــنــــــدون النقــــــد الــــــدويل  مراجع 
 ميداين/مدير املق حات 

الــــــــواليــــــــات 
املــــــــتــــــــحــــــــدة 

 األمريكية

  االســـتعرا  امليداين وإعداد املق حات ملركز
 للتدريب يف شرن أفريقيا ووسطها

1970-
1994 

الــــــــواليــــــــات    و ائف خمتلةةالبنس الدويل
املــــــــتــــــــحــــــــدة 

 األمريكية

 أدناه انظر 

 ( تنســـيق حلقات دراســـية للتدريب وللســـياســـات موجهة إىل كبار 1994-1990مدير معهد التنمية االقتصـــادية :)
على أنشــطة البحوا والنشــر؛ إدارة التصــميم اإلدار  واألكادميي لربامج شــهادة  اإلشــرافاملســؤولني احلكوميني؛ 

 املاجســـــــــتري اقديدة يف جمال اإلدارة االقتصـــــــــادية للمســـــــــؤولني احلكوميني يف جامعات خمتارة يف الواليات املتحدة
ملســـــؤولني ا تعليمية ملعهد فيينا املشـــــ ك وهو مركز تدريا لكبار ومناهجإعداد إطار إدار   وفرنســـــا وكندا واليابان؛
ي  توىل ح كعضــــــــو يف جملس مدراء املعهدو وأوروبا الشــــــــرقية والصــــــــني وفيي  نام  ســــــــابقا   من االحتاد الســــــــوفياي

 على خمتلف األنشطة التدريبية. اإلشراف 

  خيدمون  رفيعي املســــتوىخبريا   150ــــــــــــــــــ (: إدارة األنشــــطة اليومية ل1990-1987الة ي  إقليم آســــيا )مدير القســــم
عملية  مبا يف  لس التنمية الزراعية والريةية؛ وتنســـــيق  اجملموعة الكاملة من املشـــــاريع واألنشـــــطة القطاعية يف آســـــيا

رون الكهرمائي لةقر؛ إدارة تقييم مشـــروع آتقييم داخلية للتســـليف لشـــركات متويل التنمية وأنشـــطة التخةيف من ا
يف نيبال  وجســـــر جامونا يف بنغالديد  وســـــد نارمادا الكهرمائي وخطة الر  يف اهلند  ومشـــــروع اخللجان الثالثة 
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متعدد الغايات يف الصــــني؛ وتقييم قدرة قطاعات البناء احمللية يف الصــــني واهلند والشــــركات االســــتشــــارية احمللية يف 
  إندونيسيا.

 مليار دوالر ملشــاريع صــناعية وإدارة أنشــطة  1.2(: إدارة قرو  ســنوية بقيمة 1987-1984قســم الصــناعة ) مدير
بلدا ؛ وتقد  املساعدة والتوجيهات إىل س  وحدات إقليمية مسؤولة  50مو ةا  فنيا  يعملون لدى أكثر من  120

عن تسليف الوسطاء املاليني وعمل القطاع املايل؛ إرساء أول وحدة لدى البنس معنية خبصخصة الشركات وإعادة 
 هيكلتها وال ويج ملشاركة املستثمرين األجانب من القطاع اخلاص يف املشاريع ال  ميوهلا البنس.

 (1984-1978عد مدير  قسم مشاريع آسيا )مسا 

 (  1978-1970شعبة الر) 

 ( 1970-1965أخصائي يف املوارد املائية) 

 
 المهارات اللغوية )حدد فقط اللغات التي تستطيع العمل بواسطتها(:

 
 مع اإلملام بالةرنسيةاإلنكليزية  العربية  األملانية  

 
 
 


