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 اجمللس
 بعد املائة والستون السابعةالدورة 

 2021 حزيرانيو/نيو  29

 انتخاب رئيس جلنة الشؤون الدستورية والقانونية واألعضاء فيها
 
من الالئحة العامة للمنظمة، تتألف جلنة الشؤؤؤ ول الورؤؤؤتولقة والقامومرة من لئرة ورؤؤؤ عة  ع ؤؤؤا   34وفقاً للمادة  -1

)ع ؤؤؤؤؤؤؤو والو من األق من ااقالري التالرة:  فآققرا، حملرؤؤؤؤؤؤؤرا واور، امادك،  ولوي،  مآقكا الالترنرة وال حآ الكالق ، الشؤؤؤؤؤؤؤآ  
 ل ع ؤؤؤؤؤؤواً ن الل نة ع ؤؤؤؤؤؤو تآغ  ن  ل تنت   األق دولة   علىجنوب غآب اور، امادك(. و  مآقكا الشؤؤؤؤؤؤمالرة، اادىن، 
تفاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرأل م  الته و  ته مع  ،ن لال امت اهباتآغ  ن تعررنه لم متآ واجمللة يرؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي املم أل ال   لعام المني ت لغ اا
 من الالئحة العامة للمنظمة(. 2-34 )املادة

 
ااع ؤؤؤؤا  ن املنظمة لالمت اب لتم رأل ءقلري معنيق وتقت ؤؤؤؤر ءجآا ات امت اب  ع ؤؤؤؤا  الل نة  ل تولؤؤؤؤق  الوول  -2

على حنو ما حيوده امل متآ اغآاض االمت ايت ن اجمللة، و ل قنت   اجمللة  والً لئرسؤؤؤؤؤؤؤؤاً من اني و لر الوول ااع ؤؤؤؤؤؤؤؤا  
 .اً معرقن اً  و الو اً ءقلرم أل املآلحني. وقُنت   الآئرة على  راس م  الته الفآدقة وال مي

 
( منصؤؤؤؤؤؤؤؤ  1لكألق من ) يو  اهتاملآلؤؤؤؤؤؤؤؤؤحني علومات عن م  الت لني  ل امل نوالدة الولؤؤؤؤؤؤؤؤؤرحات ال دانه وتآد  -3

 .املآفق ي ع وقة الل نة ن و ( 2) املآفق  لفن تآد الآئرة 
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 وقو ولد الولر  التايل ملنص  لئرة جلنة الش ول الورتولقة والقامومرة: -4
 

  السروةAlison Storsve تحوة اامآقكرة()الوالايت امل 
 
 أع ا  ن جلنة الش ول الورتولقة والقامومرة:امت اب  الوولدت الولرحات التالرة ل -5
 

 (ملرا  ان لضوال ة)السرو اجلزائآ  فآققرا
 (Nina P. Cainglet ة)السرو الفل ني حملررا واور، امادك

 ( Zora Weberova ة)السرو رلوفاارا  ولوي

 (Monica Robelo Raffone)السروة  مركالاغوا وال حآ الكالق  مآقكا الالترنرة 
 (Khaled Ahmad Zekriya)السرو   فغامستال الشآ  اادىن

 (Julie Emond)السروة  انوا  مآقكا الشمالرة
 (Esala Nayasi)السرو  فر ر جنوب غآب اور، امادك

 
،   ه املادة ) ( من10من الالئحة العامة للمنظمة. فط قاً للفقآة  12وخت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع   ه االمت ايت الكام املادة  -6

ن لؤؤالؤؤة من دول الل و  ءىل اقواع رؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤآق   ءمتؤؤام التعرني يملوافقؤؤة العؤؤامؤؤة الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤآحيؤؤةجيوز للآئرة  ل قعآض على اجمللة 
   .االمت اب ال   ال قزقو فره عود املآلحني على عود املناص  الشاغآة
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 املرفق ألف
 املتحدة األمريكية الوالايت

 
 ALISON STORSVE ةالسيد  :االري

 
  الوظائف/اامشطة احلالرة:

لىت  - 2020 حملب/ غسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطة
 الروم

والسؤؤتول  والسؤؤادرؤؤةاعو املائة اخلامسؤؤة والسؤؤتول  اتلالوول ) ةاملناوا ةالوائم ةاملم ل
 اعو املائة نيوالسؤؤؤؤت السؤؤؤؤادرؤؤؤؤةالوولة جلنة صؤؤؤؤراغة  ن ع ؤؤؤؤو؛ للم لةاعو املائة 
 (للم لة
 اعو املائة احلادقة عشؤؤؤؤؤؤآة اتلالوول جلنة الشؤؤؤؤؤؤ ول الورؤؤؤؤؤؤتولقة والقامومرة )ن ع ؤؤؤؤؤؤو 

 (اعو املائة لل نة الش ول الورتولقة والقامومرةوال امرة عشآة 
 ةواالقتصادق ةالسراررالش ول  ة ع ة يإلاناة ولئرسالانئ  لئرة 

  لوما، ءقطالرااع ة الوالايت املتحوة لوى وااالت اامي املتحوة ن 
 الوظائف/اامشطة الآئرسرة السااقة:

 -2017 متوز/قولرو
 2020 متوز/قولرو
 
 
 

  انئ  املستشال السرارر واالقتصاد 
  اآقشترنا، اوروفون الوالايت املتحوة اامآقكرة رفالة 
ملساعوة تنسرق ا، لرث تولت اسرادة القامول ةاملعنر السفالة جمموعة عمأل تآ رت

ا ع ؤؤوً  23ن  لف مءدالة العملرات لفآقق مو  مع وزقآ العول ن اورؤؤوفو؛تصؤؤال االو 
الوا لرة واخلالجرة ولقو  اإلمسؤؤؤؤؤؤال  اتلسؤؤؤؤؤؤرارؤؤؤؤؤؤاملسؤؤؤؤؤؤائأل املتعلقة يقشؤؤؤؤؤؤآ  على 

 .ررادة القامولو ومكافحة التطآ  العنرف 
 – 2014 حملب/ غسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطؤؤؤؤؤؤؤؤؤة

 2016 حملب/ غسطة
 

، وزالة اخلالجرة مفاذ القوامنيءمكت  الشؤؤؤ ول الوولرة للم ولات و اآانمج،  ةمسؤؤؤ ول
  اامآقكرة

ن اآامج املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعؤوة تقآق ًؤا ملرول دوالل  مآقكر  150 م لغ تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلريءدالة  تولؤت
اخلالجرة ال نائرة واملتعودة ااطآا  ن  اقيت لتعزقز قولات الشؤؤؤؤؤآطة واإلصؤؤؤؤؤاللرات 

عملرة اامي دعي مسامهة الوالايت املتحوة ملستشال  الشآطة ن و  وررادة القامول؛
 .(اع ة اامي املتحوة لتحقرق االرتقآال ن  اقيتاملتحوة حلفظ السالم ن  اقيت )

 - 2012  قؤؤؤؤلؤؤؤؤول/رؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤتؤؤؤؤمؤؤؤؤ 
 2014 حملب/ غسطة

، لع ة التولق  السرارر، وزالة اخلالجرة السلك الوالومارر، معهو ةمعاوم ةمنسق
 اامآقكرة

 - 2011 حملب/ غسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
 2012  قلول/ر تم 

سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعة، وزالة ال مآاق ة، مآاز عملرات قعمأل على موالموظفة و  مآاق ة  وىل موظفة
 اخلالجرة اامآقكرة
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 - 2008تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤآقن ااول/ اتواآ 
 2011لزقآال  و/قومر

لوى للف مشال اامآقكرة ، اع ة الوالايت املتحوة سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرارؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرةالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ول ال ةموظف
 ااطلسر، اآواسأل، ال ركا

ءدالة التنسؤؤؤؤؤؤؤرق املتعود ااطآا  و  جلنة العملرات والسؤؤؤؤؤؤؤرارؤؤؤؤؤؤؤات؛ نالتفاوض تولت 
 .للقوة الوولرة للمساعوة اامنرة،  فغامستال

 - 2007  قؤؤؤؤلؤؤؤؤول/رؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤتؤؤؤؤمؤؤؤؤ 
 2008  قلول/ر تم 

 فآقق ءعادة اإلعمال اإلقلرمر،  رو حمليد، مقاطعة اوانل،  فغامستال ةو ل

 - 2006  قؤؤؤؤلؤؤؤؤول/رؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤتؤؤؤؤمؤؤؤؤ 
 2007 حملب/ غسطة

ارشاول، ن الوالايت املتحوة اامآقكرة ة ر، قنصلةقنصلرالو  ةسراررالش ول ال ةموظف
 ياستال

 - 2004 لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤا /فؤؤؤؤؤؤؤؤ اقؤؤؤؤؤؤؤؤآ
 2006 ل ا /ف اقآ

 مارريو، لرسوتون الوالايت املتحوة اامآقكرة اخلومات العامة، رفالة  ةموظف

 اامآقكرةوزالة اخلالجرة ل لسلك الوالوماررلتحا  ياال 2003 لزقآال و/قومر
اآت ة الشؤؤآ  ااوىل، يعرة فا  جامعة والقة  و اقو، اكالولقوس العلوم السؤؤرارؤؤرة،  :تعلريال

 2000، ارتا ااي
 ،3/3التو  ال؛ 2011 ،3+/2الفآمسرة  ؛2017، 3/3( اتااة/اال امرة )قآا ة :اللغات

2008 
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 ابءرفق امل
 

 أفغانستان
 

 KHALED AHMAD ZEKRIYA السيد  :االري
 

 الوظائف/اامشطة احلالرة:
 .اهولقة ءقطالريمهولقة  فغامستال اإلرالمرة لوى جلض رفري فو  العادة ومفوق  2021 اامول ال اين/قناقآ 6من  

ا مي أل  ما )منظمة ااغ قة وجو مقال ا ن لو  فغامسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتال ن الوااالت اليت ت ق ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤً
الوولرة واملنظمة  الزلاعرةوالزلاعة واآانمج ااغ قة العاملر والصؤؤؤؤؤؤؤؤنوو  الوويل للتنمرة 

 (لقامول التنمرة
 الوظائف/اامشطة الآئرسرة السااقة:

ل و رؤؤؤؤوالرا ومروزقلنوا( ن وزالة رتاالسؤؤؤؤرارؤؤؤؤرة اخلامسؤؤؤؤة )اامآقكشؤؤؤؤع ة املوقآ العام لل 
 . فغامستال اإلرالمرة الجرة يهولقة 

 
  



6 CL 167/LIM/3 

 

 اجلزائر

 
 ملياء بن رضوانالسيدة   االسم:

 
 الوظائف/اامشطة احلالرة:

 لوماوجو مقال ا ن لل زائآ لوى الوااالت اليت ت ةاملناوا ةالوائم ةاملم ل  2023 -2019
  

 الوظائف/اامشطة الآئرسرة السااقة:
 اخلالجرةالش ول وزالة ن الرومسكو لوى  جلزائآاتصال ا جهةالش ول ال قافرة الوولرة /  2016-2019

 
والنطن االسفالة اجلزائآقة ن على قسي االتصال  ةواملشآف ةوالعلمر رةال قافالش ول قسي  ةلئرس 2013-2016

 العاصمة
 

 اخلالجرة اجلزائآقةالش ول السراررة واامنرة ن وزالة ش ول العن  ةمس ولموظفة  2010-2013
اآانمج اامي املتحوة للمستوطنات و تحوة لل رئة انئ  املم أل الوائي لل زائآ لوى اآانمج اامي امل 2006-2010

 مريويب ( نموئأل اامي املتحوة)ال شآقة 
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 سلوفاكيا

 
  WEBEROVAZORAالسيدة   االسم:

 
 الوظائف/اامشطة احلالرة:

  واآانمج ااغ قة العاملر )املنظمة( لوى منظمة ااغ قة والزلاعة ارلوفاارجلمهولقة  ةالوائم ةاملم ل  لىت الروم -2008
 
 للهرئة ااولوارة للزلاعة ةانئ  لئرة الل نة التنفر ق 

 نظمة  متآ املواالاعني مل ةاحلادقوولة ااوىل للالآئرسرة انئ  لئرة الل نة 
 اجملموعة اإلقلرمرة ملنظمة التعاول والتنمرة ن املروال االقتصاد  ولئرة انئ  لئرة 

 للهرئة ااولوارة للزلاعة  ةالل نة التنفر قن ع و 
 لوولة احلادقة واالاعني لل نة التنفر قة للهرئة ااولوارة للزلاعةمقآلة ا
مبكافحة  اآانمج ااغ قة العاملر املعين اجمللة وءدالةملشوك اني الفآقق العامأل ا ةومقآل ع و 

 ومعاجلة امل اققات والتحآش اجلنسر وءرا ة ارتعمال السلطة والتمررز
 الوظائف/اامشطة الآئرسرة السااقة:

 دالة التنسرق اخلالجرءن مس ولة ا رية  2017
 ايهولقة رلوفاارلآقفرة ن وزالة الزلاعة والتنمرة ا

 نظمة املتنسرق السرارات املتعودة ااطآا  مع الوارز على 
 للهرئة ااولوارة للزلاعة ةن الل نة التنفر قع و 

 
 لوى املنظمة ارلوفاارانئ  املم أل الوائي جلمهولقة  2016

 نظمة املعنرة اتنسرق املسائأل املتعلقة يمل التااعة جمللة االحتاد ااولويبالعمأل  جمموعة ةلئرس
 لآائرة السلوفاارة ن جملة االحتاد ااولويبن ا ةدالومارر

 
 ن قسي الش ول الوولرة ةمستشال  2006-2015

 اوزالة الزلاعة ن يهولقة رلوفاار 
 نظمة تنسرق املسائأل املتعلقة يمل 

 ااغ قة والزلاعة  املساعوات اإلمسامرة واإلمنائرة ن جمايل
  الزلاعة واحلآاجة ملعا وات الوولرة املتعودة ااطآا  ن جمايلاخلاصة يعملرة االم مام / التصوقق 

 اآاترسالفان  (Comenius)ماجستري القامول، الرة احلقو ، جامعة اومرنروس  2006
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 الفلبني
 

 NINA P. CAINGLET السيدة  االري:
 

 الوظائف/اامشطة احلالرة:
 وقنصأل عام ةوزقآ  2021 مالس/حملذالاعت الًا من 

 ل ني لوى وااالت اامي املتحوة اليت توجو مقال ا ن لوماللف انئ  املم أل الوائي

 (الزلاعرة )منظمة ااغ قة والزلاعة، اآانمج ااغ قة العاملر، الصنوو  الوويل للتنمرة
 الوظائف/اامشطة الآئرسرة السااقة:

 - 2020 اامول ااول/دقسؤؤؤؤؤؤؤؤؤم 
 2021 مالس/حملذال

رؤؤؤؤؤؤؤؤائآ اامي املتحوة و منظمة االقتصؤؤؤؤؤؤؤؤادقة واإلمنائرة(، ول   الشؤؤؤؤؤؤؤؤ) 1موقآة الشؤؤؤؤؤؤؤؤع ة 
 املنظمات الوولرة، ءدالة الش ول اخلالجرة

 - 2018 حملب/ غسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
 2020 اامول ااول/دقسم 

اامي املتحوة منظمة لقو  اإلمسال والش ول اإلمسامرة(، ول   ل) 6موقآة الشع ة 
 ءدالة الش ول اخلالجرةاملنظمات الوولرة، رائآ و 

 – 2013 اامول ااول/دقسؤؤؤؤؤؤؤؤم 
 2018 متوز/قولرو

 وقنصأل عام، رفالة الفل ني ن اام ريا،  روالرا  ةوزقآ 

 – 2008 مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالس/حملذال
 2009 تشآقن ااول/ اتواآ

م متآات قمة /آااطة  مي جنوب لؤؤؤؤؤؤآ  حملرؤؤؤؤؤؤرا ل رتنسؤؤؤؤؤؤرقال لةاجمل) 1موقآة الشؤؤؤؤؤؤع ة 
، ءدالة لااطة  مي جنوب لؤؤؤآ  حملرؤؤؤرا(، مكت  لؤؤؤ ول لااطة  مي جنوب لؤؤؤآ  حملرؤؤؤرا

 لااطة  مي جنوب لآ  حملررال ول 
 ن جااآات، ءموومرسرارفالة الفل ني ركآتري اثل وقنصأل،  2005-2008
 العآارة مصآيهولقة ن القا آة، رفالة الفل ني قنصأل، انئ  و  اثلثركآتري  2002-2005
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 فيجي
 

 ESALA NAYASIالسيد   االري:

 
 الوظائف/اامشطة احلالرة:

لفر ر و و قو توىل منصؤؤؤؤؤ ه  وزالة اخلالجرةوارؤؤؤؤؤعة ن ات آاة  Esala قتمتع السؤؤؤؤؤرو 
 .2016ماقو/ ايل  16احلايل انائ  امني قسي السرارات ن 

 الورتولقة والقامومرة.و و لالًرا ع و ن جلنة الش ول 
 

 الوظائف/اامشطة الآئرسرة السااقة:
منص  اامني الوائي املناوب ملوة  Esalaق أل تعررنه ن منص ه احلايل، لغأل السرو  

. وقو اال ن السؤؤؤااق انئ   مني 2015 ال اينقناقآ/اامول  1لؤؤؤهآًا اعت الًا من  16
 وموقآ لؤؤؤؤع ة لؤؤؤؤ ول السؤؤؤؤرارؤؤؤؤات واملعا وات 2014)العملرات( من قومرو/لزقآال 

وق أل تعررنه اموقآ لشؤؤؤؤؤؤؤؤؤع ة لؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ول السؤؤؤؤؤؤؤؤؤرارؤؤؤؤؤؤؤؤؤات . 2012ال اين قناقآ/اامول  من
لؤؤؤغأل منصؤؤؤً ا دالومارؤؤؤًرا ن اع ة فر ر الوائمة لوى اامي املتحوة ن واملعا وات، 

. 2011مروقولك اا آ من  لاع رنوات لىت امتها  والقته ن دقسم /اامول ااول 
وعمأل ن لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع ة لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ول  2005التحق اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفو  اخلومة املومرة ن عام  وقو

السؤؤرارؤؤات واملعا وات ضؤؤمن الوزالة ق أل تعررنه ن اع ة فر ر ءىل مروقولك. السؤؤرو 
Esala .حمام و و مؤتأ أل وله اانتال 
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 كندا
 

 JULIE EMOND ةالسيد  االري:

 
 الوظائف/اامشطة احلالرة:

الوائمة لكنوا لوى وااالت ااغ قة والزلاعة ، ال ع ة ةناملعرق  ةاملناوا ةالوائم ةاملم ل 2021
 التااعة لألمي املتحوة

 

 الوظائف/اامشطة الآئرسرة السااقة:
واامي  منظمؤة الت ؤالة العؤاملرؤةاؤأل من ، ال ع ؤة الؤوائمؤة لكنؤوا لؤوى  رؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكآتري  ول 2021– 2015

 وم متآ مزع السالح ن جنرف املتحوة
، اإلدالة الكنوقة ةاملاحنمع اجلهات عالقات اللة رؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرارؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات لفرعة املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوى، حملق  2015– 2014

 للش ول العاملرة
 انم ترن  امو ، فر انوارفالة   ن ركآتري  ول 2013– 2011
عن التنمرة، اآانمج ام وداي، الواالة الكنوقة للتنمرة  ةسؤؤؤ ولوظفة لفرعة املسؤؤؤتوى مم 2011– 2009

 الوولرة
، اآانمج الشؤؤؤآ  ااورؤؤؤ، ومشال  فآققرا، عن التنمرة ةسؤؤؤ وللفرعة املسؤؤؤتوى م وظفةم 2007-2009

 الواالة الكنوقة للتنمرة الوولرة
 ن اولت  و اآمة،  اقيت انوارفالة  ركآتري اثل،  2004-2006
 وموظفة مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ولة عن التنمرة، اآانمج  اقيت واوي واجلمهولقة الوومرنركرة، ةلحملق  2004-2006

 ةالواالة الكنوقة للتنمرة الوولر
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 نيكاراغوا
  
 MONICA ROBELO RAFFONE السيدة  االري:

 
 الوظائف/اامشطة احلالرة:

اليت توجو السؤؤؤؤؤؤؤفرية واملم لة الوائمة ل ع ة يهولقة مركالاغوا لوى وااالت اامي املتحوة  لىت الروم 2007 عام من
 مقال ا ن لوما

 و لة يهولقة مركالاغوا ن جملة حمافظر الصنوو  الوويل للتنمرة الزلاعرة
 (2015ام اعت الًا من عرفرية يهولقة مركالاغوا لوى لكومة ءقطالرا )

عؤؤام اعت ؤؤالًا من ) معهؤؤو الؤؤوال  مآقكؤؤا الالترنرؤؤة وءقطؤؤالرؤؤاو لؤؤة يهولقؤؤة مركؤؤالاغوا لؤؤوى 
2015)  
ع ؤؤؤؤؤو ن جملة منظمة ااغ قة والزلاعة، و لة اجملموعة اإلقلرمرة ل لوال  2018-2021

  مآقكا الالترنرة وال حآ الكالق 
منظمة ااغ قة والزلاعة، ع ؤؤؤو ن جلنة الشؤؤؤ ول الورؤؤؤتولقة والقامومرة ن  2019-2021

 و لة اجملموعة اإلقلرمرة ل لوال  مآقكا الالترنرة وال حآ الكالق 
 

 الوظائف/اامشطة الآئرسرة السااقة:
ع ؤؤؤؤؤو ن جلنة الشؤؤؤؤؤ ول الورؤؤؤؤؤتولقة والقامومرة ن منظمة ااغ قة والزلاعة، و لة اجملموعة  2017-2019

 وال حآ الكالق اإلقلرمرة ل لوال  مآقكا الالترنرة 
 -قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو/لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤآال 

 2015دقسم /اامول ااول 
  مآقكا الالترنرة وال حآ الكالق دول لئرسة م قتة جملموعة 

 منظمة ااغ قة والزلاعةانئ  لئرة الوولة ال امرة واخلمسني اعو املائة جمللة  2015قومرو/لزقآال 
 )املعهو املآاز  للفهآرة والتوثرق( اءقطالروزالة الواث واامشطة ال قافرة ن  2003-2007

اني  ولوي والوال ال حآ ااارض  الشؤؤؤؤؤآااةمسؤؤؤؤؤتشؤؤؤؤؤالة ن ولوة الوعي اإلقلرمر ل انمج 
  "، مكت  التعاول ااولويب للمعومةEuromed Heritage IIاملتور، "

 ،Sogesلالرؤؤؤؤؤؤؤؤؤتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤالات الزلاعرة، جمموعة  Agriconsulting Europeم رؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  2002-2005
ARS Progetti ،1رة   رية التقرري الفين الآئرسرة للمشالقع اإلمنائ - اآواسأل (Alat) 

 التااع للمفوضرة ااولوارة والعقود اإلطالقة املمولة من مكت  التعاول ااولويب للمعومة
 لوما (،CINSاملنظمة غري احلكومرة اإلقطالرة للتعاول اني الوال الشمال واجلنوب ) 2001-2002
  اآواسألالقامومرة،  Hunton & Williamsم رسة  لوى مستشالة قامومرة للشآاات 1998-1999
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ءدالة الش ول القامومرة ن ال نك ااولويب امآقكا حمامرة مت صصة ن قامول الشآاات،  1994-1997
 (مركالاغوا -ماانغوا) الورطى

يهولقة   ع ةل الوائمة املناواةاملم لة و مسؤؤتشؤؤالة ن رؤؤفالة يهولقة مركالاغوا ن ءقطالرا،  1990-1992
 اليت توجو مقال ا ن لومامركالاغوا لوى وااالت اامي املتحوة 

 
 


