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 اجمللس

ذعودذاملائةذرعوو واألذنوةالدورةذالثا

ذ0211ذمتوز/يولووذ5-4روما،ذ

ذانتخابذرئوسذوأعضاءذجلنةذالربنامج

ذ

سضقانمعـم)مرئقسمواثينمسشرمسضقًاعـماظالئقةماظعاعةمظؾؿـظؿة،معـمم66تؿأظػمجلـةماظربغاعج،ممبقجبمادلادةم-مم1

واظشار ممم،وأعرؼؽااماظالتقـقاةمواظؾقارماظؽاارؼ مممموأوروبا،م،مواحملقطماهلاديأصرؼؼقا،موآدقام:مطؾمإضؾقؿمعـماألضاظقؿماظؿاظقة

وُتؾؾغمطؾمدوظةمسضقمتلعكمإىلماالغؿكاابمم(.ماألدغك،موسضقمواحدمعـمأعرؼؽاماظشؿاظقةموعـمجـقبمشربماحملقطماهلادئ

ساـمعاؤػالتمػاذامادلؿـاؾمممممميفماظؾفـةماألعنيماظعاممظؾؿؤمترمواجملؾسمبادؿمادلؿـؾماظذيمدؿعقـفميفمحالماغؿكابفاموتػاصقؾ

م(.عـماظالئقةماظعاعةمظؾؿـظؿةم6-66ادلادةم)وخرباتفم

م

دلاامممـمرؾؼااًموتلؿؾزممإجراءاتماغؿكابمأسضاءماظؾفـةمأنمترذحماظدولماألسضاءمغػلفامظالغؿكابمساـمإضؾاقؿمععاقّممم-م6

عاـماظادولممممادلرذاقنيممعاـمبانيمادلؿاـؾنيممممرئقلااًممحيددهمادلؤمترمألشراضماغؿكاباتماجملؾس،موأنمؼـؿكابماجملؾاسمأوالًمم

م.موُؼـؿكبماظرئقسمسؾكمأداسمعؤػالتفماظشكصقةموالمميـؾمإضؾقؿًامأومبؾدًامععقـًا.ماألسضاءميفمادلـظؿة

م

ادلعّقـنيمظقؽقغاقامأسضااءمممسـمادلعؾقعاتماخلاصةممبؤػالتموخرباتمادلؿـؾنيمموتردمأدغاهمضائؿةمباظرتذققاتمصضاًل-مم3

م.ادلرصؼمأظػيفمربؿؿؾنيميفماظؾفـةم
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م:وضدموردماظرتذقحماظؿاظلمدلـصبمرئقسمجلـةماظربغاعج-مم4
م

 (اظلقؼدم- Cecilia Nordin Van Gansberghe)ماظلقدةمدقلقؾقامغقردؼـمصانمشاغلؾريغ

م

م:ووردتماظرتذققاتماظؿاظقةمالغؿكابمأسضاءمجلـةماظربغاعج-مم5

م

م(Azeddine Riache)ماظلقدمسزماظدؼـمرؼاشماجلزائر،

 (Abreha G. Aseffa) – أدقػا.مجاظلقدمأبرؼفام،مإثووعوا

ذأػريقوا

 

م(Sultana Afroz)دؾطاغةمأصروزمماظلقدةم،عنغالديش

 (Li Zhengdong)،ماظلقدمظلمزاغغدوغغمالصني

 آسواذواحملوطذاهلادئ

م(Martine Van Dooren)عارتنيمصانمدورؼـمماظلقدةم،علجوكا

 (Swantje Helbingم-دقاغؿقفمغقؾلقنمماظلقدة)م،أملانوا

 أوروعا

م(مGustavo Oscar Infante)اظلقدمشقدؿاصقمأودؽارمإغػاغيتمم،األرجنتني

 (مGerardo E. Vega Berrio)بريؼقم.ماظلقدمخرياردومصقغامإيم،عنما

أمريكاااااذالالةونوااااةذوال حاااارذ

 الكارييب

م(مAbdul Razak Ayazi)اظلقدمسؾدماظرزا مأؼازيمم،أػغاندتا 

م(Essam Osman Fayed)مصاؼدسصاممسـؿانماظلقدمم،مصر

ماظلقدمجقادمذكصمتاصاطقظقانمم،مجهوريةذإيرا ذاإلسالموة

م(Javad Shakhs Tavakolian)مم

 (Ammar Awad)مسؿارمسقضاجلؿفقرؼةماظعربقةماظلقرؼة،ماظلقدم

 الشرقذاألدنى

 أمريكاذالشمالوة (Marco Valicenti)اظلقدمعارطقمصاظقشـيتمم،كندا

 جنوبذغربذاحملوطذاهلادئ (Neil Fraser)صرؼزرمماظلقدمغقؾم،نووزيلندا

م

عاـمػاذهمادلاادة،م اقزمممممم11ظؾػؼارةمممصقصؼااًم.معـماظالئقةماظعاعةمظؾؿـظؿةمػذهماالغؿكاباتم16ؿمأحؽاممادلادةموتـّظ-مم6

ؼؽقنمساددمميمسـدعامظؾرئقسمأنمؼعرضمسؾكماجملؾسمإمتامماظؿعقنيمبادلقاصؼةماظعاعةماظصرحيةمدونماظؾفقءمإىلماالضرتاعماظلّر

م.ادلرذقنيمعقازؼًامظعددمادلؼاسدماظشاشرة
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ماملرػقذألف

ذأػغاندتا 

م

 (ABDUL RAZAK AYAZI) ع دذالرزاقذأيازي :االدؿ

ادلؿـؾماظدائؿمادلـاوبمألصغاغلؿانمظدىمعـظؿةماألشذؼاةمواظزراساةمموبرغااعجماألشذؼاةممممم :اظقزائػماحلاظقة

 اظعادللمواظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقة

  :ةماظلابؼةقاظقزائػماظرئقل

م6114سضقميفمجلـةماظربغاعجميفمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمعـذمسامم 

مسضقميفمذبؾسمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة

 األشذؼةمواظزراسةمرئقسمإدارةماظؿؼققؿميفمعـظؿة

 :ادلشارطةميفماجؿؿاساتمأومأغشطةماألعؿمادلؿقدةمووطاالتفامادلؿكصصة

ذاركميفماظعدؼدمعـمدوراتماألجفزةماظرئادقةمدلـظؿةماألشذؼاةمواظزراساةمواجملؾاسمممم 

اظؿـػقذيمظربغاعجماألشذؼاةماظعاادللمواجملؾاسماظؿـػقاذيمظؾصاـدو ماظادوظلمظؾؿـؿقاةمممممممم

ماظزراسقةم

م

 ععرصةموادعةميفموطاالتماألعؿمادلؿقدةماظيتمتقجدمعؼارػاميفمروعا

م
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ذاجلزائر

م

 (AZEDDINE RIACHE)ذسزماظدؼـمرؼاش م:االدؿ

ادلؿـؾمادلـاوبماألول،مادلؿـؾقةماظدائؿةمظؾفزائرمظادىمعـظؿااتماألعاؿمادلؿقادةماظايتمممممم :اظقزائػماحلاظقة

 تقجدمعؼارػاميفمروعا

  :ةماظلابؼةقاظقزائػماظرئقل

 (وزارةمادلاظقة)ادلػؿشمادلرطزي،مادلدؼرؼةماظعاعةمظؾضرائبم 

 األوروبل،موزارةماخلارجقةرئقسمعؽؿبماظشراطاتمععماالحتادم 

 ادللؿشارماالضؿصادي،مدػارةماجلزائرميفمعدرؼد،مإدؾاغقا 

غائاابمادلاادؼر،مادلؤدلاااتمادلاظقااةماظدوظقااةموادلـظؿاااتماالضؿصااادؼةمادلشاارتطةمباانيمم 

 ادلـارؼ،مادلدؼرؼةماظعاعةمظؾعالضاتماالضؿصادؼةماظدوظقة،موزارةماخلارجقة

  
 :األعؿمادلؿقدةمووطاالتفامادلؿكصصةادلشارطةميفماجؿؿاساتمأومأغشطةم

ادلـظؿةماظعادلقاةمظؾؿؾؽقاةممم)غدوةمسـمادلؾؽقةماظػؽرؼةمبنيمادلـارؼمواظؿـؿقةماالضؿصادؼةم 6111تشرؼـماألولم/أطؿقبر

 (اظػؽرؼة

 اظؿقضريمظؾؿشارطةميفمعؤمتراتمحرطةمسدمماالسبقاز 

 باظؿؿقؼؾمادلؾؿؽر،مبارؼساظدورةماظلاددة،ماجملؿقسةماظرائدةمادلعـقةم 6119أؼارم/عاؼق

 ادلؤمترماظدوظلمسـماألزعةماالضؿصادؼةماظعادلقة 6119حزؼرانم/ؼقغقق

؛مادلاؤمترمم6111اظؿقضرياتمدلؤمترماظؼؿةمساـماألػادااماإلئائقاةمظيظػقاةميفمسااممممممم 6119حزؼرانم/ؼقغقق

 اظدوظلمسـماألزعةماالضؿصادؼةماظعادلقة

،مظـادنمم(الطاقؼال،مإؼطاظقاامم)اظعشارؼـمممعؤمتراماظؼؿاةمجملؿقساةماظـؿاغقاةموذبؿقساةمممم 

،مدااققلم(اظقالؼاااتمادلؿقاادةماألعرؼؽقااةم)،مواذااـطـماظعاصااؿةم(ادلؿؾؽااةمادلؿقاادة)

 (مجفقرؼةمطقرؼا)

 عؤمترماألعؿمادلؿقدةمسـماظؿعاونمبنيمبؾدانماجلـقب 6119طاغقنماألولم/دؼلؿرب

م
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 األرجنتني

م

 (GUSTAVO OSCAR INFANTE)مالدودذغوستاػوذأوسكارذإنفانيت :االدؿ

اظؼائؿمباألسؿالمباظقطاظة،مادلؿـؾماظادائؿمادلـااوبمظيرجـاؿنيمظادىمعـظؿاةماألشذؼاةممممممم :اظقزائػماحلاظقة

 واظزراسة

  :ةماظلابؼةقاظقزائػماظرئقل

 وزارةماخلارجقةمواظؿفارةماظدوظقةمواظعؾادة 6116-6111

 يفممجفقرؼةمطـدامرئقسمادلؽؿبماالضؿصاديمواظؿفاري،مدػارةماألرجـؿني 1998-6116

،موزارةماخلارجقاةمواظؿفاارةماظدوظقاةمممم(عؽؿابماظربازؼاؾمم)عدؼرؼةمأعرؼؽاماجلـقبقاةمم 1995-1998

 واظعؾادة

عؽؿاابماظشااؤونماظلقادااقةموعؽؿاابماظؿؽاعااؾماالضؿصااادي،مدااػارةماألرجـااؿنيميفممم 1989-1995

 مجفقرؼةمذقؾل

وزارةماخلارجقاةمواظؿفاارةمممعدؼرؼةمادلؽلقؽموأعرؼؽااماظقداطكمواظؾقارماظؽاارؼ ،ممممم 1986-1989

 اظدوظقةمواظعؾادة

  
 :ادلشارطةميفماجؿؿاساتمأومأغشطةماألعؿمادلؿقدةمووطاالتفامادلؿكصصة

 عؤمترماظؼؿةماظعادللمظيعـماظغذائل،مادلـظؿةم 6116-6111

 اظدورةماظرابعةمواظـالثقنمدلؤمترمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة 

 األعـماظغذائلماظعادللاظدورةماظلاددةمواظـالثقنمظؾفـةم 

 (أوتاوا،مطـدا)اجؿؿاساتمجلـةماظددؿقرماظغذائلمادلعـقةمبؿقدقؿماألشذؼةم 1998-6116

م
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ذعنغالديش

م

 (SULTANA AFROZ) الدودةذسلطانةذأػروز :االدؿ

مادللؿشارةماالضؿصادؼةموادلؿـؾةماظدائؿةمادلـاوبةمظؾـغالدؼشمظدىموطاالتماألعؿمادلؿقدة :اظقزائػماحلاظقة

 اظيتمتؿكذمعـمروعامعؼرًامهلا

  :ةماظلابؼةقاظقزائػماظرئقل

طاغاتمعلاؤوظةمساـمممم.مسؿؾتميفمسددمعـماظقزاراتمطؿلاسدةمظؾاقزؼرموغائؾاةمظؾاقزؼرممم 

ػلمخر ةمجاععاةمػاارصردميفممم.مبراعجمربددةموسـمتقظتمتـػقذماظربغاعجماظرئادل

 اظلقادقةاظقالؼاتمادلؿقدةماألعرؼؽقةمودبصصتميفمإدارةماظرباعجم

 سضقميفمجلـةماظربغاعجميفمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة 

 سضقميفمذبؾسمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة 

  
 :ادلشارطةميفماجؿؿاساتمأومأغشطةماألعؿمادلؿقدةمووطاالتفامادلؿكصصة

 اجؿؿاساتمجلـةماظربغاعجميفمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة 

 عـظؿةماألشذؼةمواظزراسةاجؿؿاساتمجلـةمادلعاذاتماظؿؼاسدؼةميفم 

 جلـةمعصاؼدماألمساكميفمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة 

 جلـةماظزراسةميفمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة 

 جلـةماألعـماظغذائلماظعادلل 

 اظدورةماخلؿلقنمظؾفؿعقةماظعاعةمظيعؿمادلؿقدة 

ماظؿابعااةمظؾفـاةماجملؾااسموادلااؤمترم(مسضااقمصقفاام)اجؿؿااعمذبؿقسااةماظعؿاؾماظـاظـااةممم 

 واإلصالح

 اجؿؿاساتماجملؾسماظؿـػقذيمظربغاعجماألشذؼةماظعادلل 

 اجؿؿاساتمذبؾسماحملاصظنيميفماظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقة 

 اجؿؿاعمجلـةمادلرتؾاتميفماظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقة 

 اجؿؿاساتمجتدؼدمعقاردماظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقة 
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 علجوكا

م

 (MARTINE VAN DOOREN) الدودةذمارةنيذػا ذدورين :االدؿ

اظقزؼرةمادللؿشارة،مداػارةمبؾفقؽااموادلؿـؾاةماظدائؿاةمادلـاوباةمظادىمعـظؿااتماألعاؿممممممممم :اظقزائػماحلاظقة

 ادلؿقدةماظيتمتقجدمعؼارػاميفمروعا

  :ةماظلابؼةقاظقزائػماظرئقل

وادللؿشارةماظعاعةمظؾؿعاونمادلدؼرةماظعاعةمظؾؿعاونميفمذبالماظؿـؿقة،موزارةماخلارجقةم 

 (6117-6114)ادلؿعددماألرراا،مبروطلؾم

 ادللؿشارةماظعاعةمظلقاداتماظؿـؿقةميفمادلدؼرؼةماظعاعةمظؾؿـؿقةميفماالحتادماألوروبل 

 غائؾةمرئقسماظدؼقانميفمعؽؿبموزؼرماظدوظةمظؾؿعاونماظدوظل 

 ادللؿشارةماظعاعةمظؾؿعاونماظــائلموادلؿعددماألرراا 

 غائؾةمرئقسمعؽؿبموزؼرماظؿعاونمعـمأجؾماظؿـؿقة 

علؿشارة،ماإلدارةماظعاعةمظؾؿعاونميفمذبالماظؿـؿقةمعلؤوظةمسـمباراعجماظؿعااونمعاعمممم 

 بؾدانمأصرؼؼقاماظغربقةموأعرؼؽاماظالتقـقة

 عدؼرةماجملؾسماظؿـػقذيمظؾؾفقؽا،ماظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقة م6117عـذم

 سضقميفمجلـةماظؿؼققؿ،ماظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقة 6119غقلانم/حؿكمأبرؼؾ

 سضقميفمجلـةماظربغاعجميفمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة 

وطاظاةماالداؿـؿارميفماظؾؾادانماظـاعقاةممممم)مBIO Internationalسضقميفمذبؾاسمإدارةمم 

 (وعؼّرػاميفمبروطلؾ

ـممم 6113عـذم أجاؾماظؿـؿقاة،معؤدلاةمممممسضقميفمجلـةماظؿقؽقؿمجلائزةمادلؾؽمباقدوانماظدوظقاةمعا

 ادلؾؽمبقدوان،مبروطلؾ

  
 :ادلشارطةميفماجؿؿاساتمأومأغشطةماألعؿمادلؿقدةمووطاالتفامادلؿكصصة

بصااػؿفامادلاادؼرةماظعاعااةماظلااابؼةمظؾؿعاااونموادللؿشااارةماظعاعااةمظؾؿعاااونماظاادوظل،مذااارطتميفماظعدؼاادمعااـمادلااؤمتراتمم

وػالمتؿؿؿاعمبعالضااتموثقؼاةمعاعمممممم.مواالجؿؿاساتماظيتمسؼدتفاماألعؿمادلؿقدةمودقاػامعـماألجفزةمخبصقصماظؿـؿقاةم

ملئاائمصاـدو ماألعاؿمادلؿقادةماإلمممئاائل،ماظققغقلاقػ،مممبرغاعجماألعاؿمادلؿقادةماإلمم)وطاالتماألعؿمادلؿقدةميفمغققؼقركم

برغااعجماألعاؿممم،معـظؿاةماظعؿاؾماظدوظقاة،ممممعؽؿبمعػقضماألعؿمادلؿقدةماظلااعلمظشاؤونماظالجاؽنيممم)ويفمجـقػم(مظؾؿرأة

عـظؿاةماألشذؼاةممم)ويفمروعاامم(م،معـظؿاةماظصاقةماظعادلقاةممماإلؼادزم/ادلؿقدةمادلشرتكمادلعينمبػريوسمغؼصمادلـاسةماظؾشرؼة

 (BIOVERSITYواظزراسة،ماظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقة،مبرغاعجماألشذؼةماظعادلل،معـظؿةم

  

ذ
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ذكندا

م

 (MARCO VALICENTI)ذاظلقدمعارطقمصاظقشـيت :االدؿ

ادلؿـؾماظدائؿمادلـاوبمظدىموطاالتماألعؿمادلؿقدةمادلعـقةمباألشذؼةمواظزراساةموادللؿشاارممم :اظقزقػةماحلاظقة

م(6118أؼؾقلم/عـذمدؾؿؿرب)اظزراسلم

 م

  :اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة

ادلؿـؾماظدائؿمادلـاوبمظدىموطاالتماألعؿمادلؿقدةمادلعـقةمباألشذؼةمواظزراساةموادللؿشاارممم حؿكماظققمم6118أؼؾقلم/دؾؿؿرب

ماظزراسلم

ؼصقغماظلقادةماظزراسقةمحلؽقعةمطـاداموأغشاطةماظربذباةموؼاؤثرمصقفااموؼادسؿفا،ممممممم

وضاعمم.موحيددماألوظقؼاتموؼؿقىلماظؿـلقؼمععموطاالتماألعؿمادلؿقدةماظؽائـةميفمروعاام

 .ممزؼادةماظؿعاونمععمادلـظؿةموأدارػامبشؽؾمصّعالخقاراتمادرتاتقفقةمظ

م.م(ممEX02م)ادلدؼرماظعاممدلدؼرؼةماإلدارةماالدرتاتقفقةم  6118امم6117

مم

تقجقفمسؿؾقةموضعموتـػقذموتـلاقؼماألرارماالدارتاتقفقةموأرارمدبطاقطماألسؿاالميفممممممم

اظالزعاةمالدبااذممماإلدارةمظؿزوؼدماظقزؼرمواإلدارةماظعؾقامواظقطااالتمادلرطزؼاةمبادلعؾقعااتمممم

 .اظؼرارمبشأنمادؿـؿارمعقاردماإلدارةموتقظلمإدارتفا

م.مم(ممEX01م)علاسدمتـػقذيمظـائبماظقزؼرم 6117امم6115

م

تؼاادؼؿمادلشااقرةمظـائاابماظااقزؼرمبشااأنماظعدؼاادمعااـماظلقاداااتمواظاارباعجموادللااائؾمم

متاقصريماظلاقاضاتموادلعؾقعااتماألداداقةمواظصاالتممممم.ماظؿشغقؾقةماحللادةمواظـاذاؽةم

تؼقاقؿمطؾاارمعادؼريمممم.مبشأنمادلؾػاتماظـقسقةمظؿقؼقؼماإلدارةماظػعاظاةمظؼضااؼاماإلدارةمم

اإلدارةموعااقاجفؿفؿموعلاااسدتفؿميفموضااعمادااؿفاباتمعؿلاااوضةموعؿؽاعؾااةمظؼضاااؼام

م.اظلقاداتمواظرباعج

 

مموروداقامغائبمعدؼرمصرؼؼماألدقا مواظؿفارةمادلعينمبأوروبااموأصرؼؼقاامواظشار ماألوداطممممم   6115امم6113

(CO03.)م

م

تقجقفموضقادةموتـلقؼمسؿؾقةموضعموتـػقذماالدرتاتقفقاتماحلؽقعقاةموخطاطماظعؿاؾمممم
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وادلؾادراتميفمأوروباموأصرؼؼقامواظشر ماألودطمورودقامصقؿامؼؿعؾؼمباظـؿقموتـؿقةماظؿفارةم

 .واالدؿـؿارميفمضطاعماألشذؼةماظزراسقةميفمطـدا

،مصاارعماظاارباعجمادلاظقااةمم(AS07)ممعلاااسدمغائاابماظااقزؼرمعلؿشااارمأولمظؾاارباعجمظاادىم  6113امم6116

م.اظزراسقة

ضدممعشقرةمادارتاتقفقةمإىلمعلااسدمغائابماظاقزؼرمواإلدارةماظعؾقاامبشاأنماظلقادااتمممممممم

واظرباعجماالدرتاتقفقةمسؾكمعلؿقىماظدائرة،موأدارميفماظقضتمذاتافمضضااؼاموعؾاادراتمممم

 .ععؼدةموخالصقةمتؿعؾؼمباظرباعجمادلاظقةماظزراسقة

مميفمصرعمادلراجعةمواظؿؼققؿم(مممES06م)علاسدمادلدؼر،مذعؾةماظؿؼققؿم 6116امم6111

وضعموتـػقذمادرتاتقفقةمظؾؿؼققؿماظاداخؾلمادلعؿؿادةمسؾاكمادلكااررموخطاةمعؿعاددةممممممم

اظلـقاتمظؿقجقفمسؿؾقاتماظؿؼققؿمادلؿعددةموادلؿزاعـةمظػعاظقاةموتاأثرياتماظلقادااتمممم

 .واظرباعج

مم:أومغشاراتماألعؿمادلؿقدةمووطاالتفامادلؿكصصةادلشارطةميفماجؿؿاساتم

 

 سضقميفمجلـةمبرغاعجمادلـظؿةمممم6111امم6118

 سضقميفمعؽؿبمادلعاػدةماظدوظقةمبشأنمادلقاردماظقراثقةماظـؾاتقةمظيشذؼةمواظزراسةممم6111امم6119

امسضقميفماظقصدماظؽـديمإىلمجلـةمعشؽالتماظلؾعموجلـةمعصااؼدماألمسااكموجلـاةماظزراساةممممممم6118أؼؾقلم/عـذمدؾؿؿرب

 اظقراثقةماظـؾاتقةموادلعاػدةماظدوظقةمبشأنمادلقاردماظقراثقةماظـؾاتقةمظيشذؼةمواظزراسةموػقؽةمادلقاردوجلـةماظغاباتم

 

م
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ذالصني

م

 (LI ZHENGDONG)ذالدودذليذزانغدونغ :االدؿ

 
ادلؿـؾماظدائؿمجلؿفقرؼةماظصنيماظشعؾقةمظدىموطاالتماألعؿمادلؿقدةمادلعـقةمباألشذؼةم :احلاظقةاظقزقػةم

 واظزراسةميفمروعا

 
  :اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة

 مادلدؼرماظعام،مإدارةماظؿعاونماظدوظل،موزارةماظزراسةم 6119امم6114

 وزارةماظزراسةغائبمادلدؼرماظعام،مإدارةماظؿعاونماظدوظل،م  6114امم1998

مسضقميفمجلـةماظؿكطقطميفمادلـظؿة،موزارةماظزراسةم 6113امم6116

 
 علؿشار،مادلؿـؾقةماظدائؿةمجلؿفقرؼةماظصنيماظشعؾقةمظدىمادلـظؿة م1998امم1994

 عدؼرماظشعؾةماظـاغقةمظؾؿـظؿاتماظدوظقة،مإدارةماظؿعاونماظدوظل،موزارةماظزراسة  1994امم1996

 عدؼرماظشعؾةماألوىلمظؾؿـظؿاتماظدوظقة،مإدارةماظؿعاونماظدوظل،موزارةماظزراسةغائبم 1996امم1988

معقزػمعشارؼع،مإدارةماظؿعاونماظدوظل،موزارةماظزراسة 1988امم1986

 
مم:ادلشارطةميفماجؿؿاساتمأومغشاراتماألعؿمادلؿقدةمووطاالتفامادلؿكصصة

 
 سضقميفمجلـةمادلاظقة م6111امم6111

 يفمجلـةمادلاظقةسضقم م6119امم6117

 سضقميفمجلـةماظربغاعج 6114امم6116

م
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ذمصر

م

 (ESSAM OSMAN FAYED) عصامذعثما ذػايدذ :االدؿ

 
دلصرمظدىموطاالتماألعؿمادلؿقدةمظيشذؼةممم اظقزؼرمادلػقضموادلؿـؾماظدائؿمادلـاوب :اظقزقػةماحلاظقة

مواظزراسةميفمروعا

 اظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةعدؼرماجملؾسماظؿـػقذيمدلصر،ماظصـدو م

  :اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة

ممماظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةرئقسمجلـةماظؿؼققؿميفم 

 
مم:ادلشارطةميفماجؿؿاساتمأومغشاراتماألعؿمادلؿقدةمووطاالتفامادلؿكصصة

 
ممجقعماالجؿؿاساتمواألغشطةماظيتمجتريميفموطاالتماألعؿمادلؿقدةماظؽائـةميفمروعام 

م

 يفمأوروباماجؿؿاساتمجلـةماظددؿقرماظغذائلمجقعم

م
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ذإثووعوا

م

 (ABREHA G. ASEFFA)مأدقػا.مجاظلقدمأبرؼفام :االدؿ

 

اظعادللمماألشذؼةإلثققبقامظدىمادلـظؿة،موبرغاعجممماظقزؼرمادلػقضموغائبمادلؿـؾماظدائؿم :اظقزقػةماحلاظقة

 واظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقة

  :اظرئقلقةماظلابؼةاظقزائػم

وزؼرميفمعؽؿبمرئقسماظقزراءمعؽّؾػمباظصـدو ماظقرينمإلسادةماظؿأػقؾمواظؿـؿقةماظؼائؿم 6115امم1995

سؾكماظطؾبموادلؿؾقكمعـماجملؿؿعات،ماظذيمُؼعرامباظصـدو ماإلثققبلمإلسادةم

مماظؿأػقؾمواظؿـؿقةم

 
مم:ادلؿكصصةادلشارطةميفماجؿؿاساتمأومغشاراتماألعؿمادلؿقدةمووطاالتفام

 
مرئقسموصدمإثققبقامإىلماظدورةماظلاددةمواظـالثنيمظؾفـةماألعـماظغذائلماظعادلل 6111امم6117

مسضقماظقصدماإلثققبلمإىلماظدورةماظـاغقةمواظعشرؼـمظؾفـةماظزراسةم

مسضقميفمذبؾسمادلـظؿةم

 اظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةمسضقميفماجملؾسماظؿـػقذيمظؾصـدو 

:مرؼسماظقصدماإلثقاقبلمإىلمادلاؤمترماظرصقاعمادللاؿقىمبشاأنماألعاـماظغاذائلماظعاادللمممممممم 

 6118حزؼرانم/ؼقغققم5امم3حتدؼاتمتغقُّرمادلـاخمواظطاضةماحلققؼة،مروعا،م

ذبؿقساةماظـؿااغل،ممم)رئقسماظقصدماإلثققبل،معؾادرةمالطقؼالمبشاأنماألعاـماظغاذائلمممم م6119طاغقنماألولم/دؼلؿرب

 ،مروعا(6119

 6119رئقسماظقصدماإلثققبل،ماظؼؿةماظعادلقةمحقلماألعـماظغذائل،م 6119تشرؼـماظـاغلم/غقصؿرب

 اظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةمرئقسماظقصدماإلثققبل،ماجملؾسماظؿـػقذيمظؾصـدو  م6119ذؾاطم/صرباؼر

سضقميفماجملؿقسةماظـاظـةمظؾفـةمادلؤمترمادلعـقةممبؿابعةماظؿؼققؿماخلارجلمادللاؿؼّؾ،مم 

 ممـاًلمذبؿقسةمإضؾقؿمأصرؼؼقا

ذبؿقسااةماظعؿااؾمادلػؿقحااةماظعضااقؼةمظؾؿقضااريمدلااؤمترماظؼؿااةماظعااادللمحااقلماألعااـم 

 م6119اظغذائل،مروعا،م

اهلقؽااةماظدوظقااةمادلعـقااةمبصااقنماظااـظؿماإلؼؽقظقجقااةموتطقؼرػااا،معااؤمترماألرااراامم 

 6119اخلاعسمسشر،مطقبـفاشـ،م

 ذائلماظعادللرئقسماظقصدماإلثققبل،مجلـةمظيعـماظغ 

م

 
م
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ذأملانوا

م

 (ذSWANTJE NILSSON)ذالدودةذسوانتوهذنولدو  :االدؿ

 

غائؾةمادلؿـؾماظدائؿ،مادلؿـؾقةماظدائؿةمجلؿفقرؼةمأدلاغقاماالحتادؼةمظدىمادلـظؿةموشريػام :اظقزقػةماحلاظقة

 عـمادلـظؿاتماظدوظقة

  :اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة

األشذؼةمواظزراسةماظدوظقةمواألعـماظغذائلماظعادللمواظؿـؿقةمعـظؿاتم"رئقلةمذعؾةم 6118امم6115

 ،موزارةماألشذؼةمواظزراسةمومحاؼةمادللؿفؾؽماالحتادؼة،مأدلاغقا"ادللؿداعة

،موزارةماألشذؼةمواظزراسةمومحاؼةمادللؿفؾؽم"االتصاالتماالدرتاتقفقة"رئقلةمذعؾةم م6115امم6116

 االحتادؼة

 ظقزؼرماألشذؼةمواظزراسةمومحاؼةمادللؿفؾؽماظلؽرتريةماخلاصة 6116امم6111

جلـةماغؽقؼتمإلذراكم"و"ماظشؾابموصرصماظعؿؾمواظؿعؾقؿ"علاسدةمحبقثمبشأنم 6111امم1998

ماظربدلانماالحتاديميفمأدلاغقا"ماجملؿؿعمادلدغل

 
مم:ادلشارطةميفماجؿؿاساتمأومغشاراتماألعؿمادلؿقدةمووطاالتفامادلؿكصصة

 
 اإلضؾقؿلمألوروبا،مؼرصان،مأرعقـقاعؤمترمادلـظؿةم 6111

 سضقميفمجلـةماظربغاعجميفمادلـظؿة 6111امم6119

حؾؼاتمدرادقة،مادلـظؿة،م/ماجؿؿاساتمإسالعقة"/مأصدضاءماظرئقس"اجؿؿاساتم 6111امم6118

 جلـةمادلؤمترمادلعـقةممبؿابعةماظؿؼققؿم

ادلؿقدثةمبادؿمذبؿقسةم)ادللؿؼؾمجـةمادلؤمترمادلعـقةممبؿابعةماظؿؼققؿماخلارجلم 6119امم6118

 م(أوروباماإلضؾقؿقةميفمذبؿقسةماظعؿؾماألوىل

 ماجؿؿاساتماظؾفـةماظدائؿةمظؾؿغذؼةميفمجـقػموروعاموػاغقي 6118امم6116
 ادلؤمترماإلضؾقؿلمألوروبا،مر ا،مالتػقا 6116

واألعـممجقعمعؤمتراتمادلـظؿةمواجؿؿاساتمذبؾسمادلـظؿةموجلـيتماظزراسةم 6111امم6115

 اظغذائلماظعادلل
 عؤمترمادلـظؿة 6111

م
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ذمجهوريةذإيرا ذاإلسالموة

م

م(JAVAD SHAKHS TAVAKOLIAN)ذالدودذجوادذشخصذةاػاكولوا  :االدؿ

 
مدػريممجفقرؼةمإؼرانماإلدالعقةموممـؾفاماظدائؿمظدىمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة :اظقزقػةماحلاظقة

 
م :اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة

عشروسنيمورـقنيمؼؿعؾؼانمبؿقلنيمتؽاثرماجلؿالماإلؼراغقةمذاتماظلـؿمعدؼرم

مميفمغقسنيمعـمادلاذقةماإلؼراغقةماألصؾقةمممPIT-1ماظقاحدموباظدرادقةماجلزؼؽقةمجبقـةم

 
مرئقسمذبؾسماظػرودقةميفموزارةمجفادماظلازاغدجل 

 
واظؿـؿقةمرئقسمصرؼؼمدرادةماظشؤونماحلققاغقةماخلاصةماظؿابعمإلدارةماظؾقؽةم 

ماظزراسقةمادللؿداعةميفموزارةمجفادمواظزراسة
 

مسضقمذبؾسمإدارةمعزرسةمحؽقعقةمطؾرية 
 

ممـؾموزارةمجفادماظلازاغدجلموسضقميفماظؾفـةماظؿقجقفقةمألولمتؼرؼرمورينم 

مالتػاضقةماظؿـقعماظؾققظقجلميفممجفقرؼةمإؼرانماإلدالعقة
 

معلؿشارموزؼرمجفادماظزراسة 
 

محبقثماظعؾقمماحلققاغقةميفممجفقرؼةمإؼرانماإلدالعقةرئقسمععفدم 
 

مم(وزارةماجلفاد)أعنيماجملؾسماألسؾكمظؾفـةماظؾققثم 
 

معدؼرمسامموزارةمذؤونماظؿكطقطمواظؾققث،موزارةمجفادمدازاغدجلم 
 م

م:ادلشارطةميفماجؿؿاساتمأومأغشطةماألعؿمادلؿقدةمووطاالتفامادلؿكصصة
 
مبادلـظؿةمغائبماظرئقس،مجلـةماظزراسة 

 
مغائبماظرئقس،مذبؿقسةماظشر ماألدغك 

 
مسضقمميفمادلؽؿب،مبرغاعجماألشذؼةماظعادلل 

 
مسضقمميفماجملؾسماظؿـػقذي،مبرغاعجماألشذؼةماظعادلل 

 
ادلؿقدثمبادؿمذبؿقسةماظعؿاؾمظؾفـاةمادلاؤمترمادلعـقاةممبؿابعاةماظؿؼقاقؿماخلاارجلمممممممم 

مادللؿؼؾ،مظؾشر ماألدغك
 

 اظدورةماظقاحدةمواألربعقنمبعدمادلائةمجملؾسمادلـظؿة،مرئقساظغائبم 
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ذنووزيلندا

م

 (ذNEIL FRASER)ذالدودذنولذػريزر :االدؿ

 

معدؼرمصرعماظدسؿماظدوظلمواظلقاداتمواظعؾقممواالضؿصادؼات،موزارةماظزراسةمواظغاباتم :اظقزقػةماحلاظقة

 م
  :اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة

عـظؿةماظؿعاونمواظؿـؿقةميفمم،مدػارةمغققزغؾـدامواظقصدماظدائؿمإىل(زراسة)ماظلؽرتريماألول 1993امم1989

 ادلقدانماالضؿصاديميفمبارؼس

 خؾريماضؿصاديمزراسل،موزارةماظزراسةموعصاؼدماألمساكميفمغققزظـدا م1989امم1981

ادؿاذمجاععلميفمذبالماإلغؿاجماحلققاغل،مجاععةمبقدؿقاغا،مظقلقتقمودقازؼالغدم 1978امم1975

 دقازؼؾـدايفم

موزارةماظزراسةموعصاؼدماألمساكميفمغققزظـدا عرذدمظؾؿزارع، 1975امم1967

 
مم:ادلشارطةميفماجؿؿاساتمأومغشاراتماألعؿمادلؿقدةمووطاالتفامادلؿكصصة

 
 رئقسمجلـةمعشؽالتماظلؾعم 6111امم6119

اظؾفـاةماظعاعاة،ممم)عـدوبمإىلماجؿؿاساتمسدؼدةمظؾؿـظؿاة،ممبااميفمذظاؽمادلاؤمتراتممممم م6119امم1989

،ماجملؾس،مادلؤمتراتماإلضؾقؿقة،ماجؿؿاساتماظاقزراءمم(اظؾفـةماألوىل،ماظؾفـةماظـاغقة

جلـةماظزراسة،مجلـةمعشؽالتماظلؾعموجلـةماألعـم)دونماإلضؾقؿقة،مواظؾفانماظػـقةم

 .ممؿقساتمسؿؾمزبؿؾػةسؿؾميفمجلانموذب(.ماظغذائلماظعادلل
موصدمغققزظـدامإىلماظؼؿةماظعادلقةمحقلماألعـماظغذائل،مروعامم م6119

 "6151إرعامماظعاملميفمسامم"عـؿدىماخلرباءماظرصقعمادللؿقىمحقلم
حتدؼاتمتغقُّرمادلـااخمواظطاضاةممم:مادلؤمترماظرصقعمادللؿقىمبشأنماألعـماظغذائلماظعادلل م6118

 احلققؼة،مروعا
ماظؼؿةماظعادلقةمظؾؿـؿقةمادللؿداعة،مجقػاغلربغ م6116

 مبعدممخسمدـقات،مروعا:ماظؼؿةماظعادلقةمظؾغذاء

م

 
 
 
 
م
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ذعنما

م

 (GERARDO E. VEGA BERRIO) ػوغاذعرييوذ.إيذالدودذخرياردو :االدؿ

 

ظدىمادلـظؿةممظؾـؿااظؼائؿمباألسؿالمباظقطاظةموادلؿـؾماظدائؿمادلـاوبم/اظقزؼرمادللؿشار :اظقزقػةماحلاظقة

مواظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةموبرغاعجماألشذؼةماظعادلل

م

 سضقمبدؼؾ،مجلـةمادلاظقةميفمادلـظؿةم

  :اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة

 وزؼرمعلؿشارميفمبقشقتا،مطقظقعؾقام 6118امم6114

معدؼرمإدارةماظشؤونماألوروبقة،موزارةماخلارجقة م6114امم1994

 عدؼرماألطادميقةماظدبؾقعادقةمم

 دػريمدائؿموصق ماظعادةميفمأدـلققن،مباراشقاي 1999امم1997

 دػريمدائؿموصق ماظعادةميفمالباز،مبقظقػقا 1997امم1995

مدؽرتريمثانموأول،مدػارةمباغاعاميفمطقؼؿقق،مإطقادورم 1991امم1983

ميفمطقؼؿقق،مإطقادورمبـؿاضائؿمباألسؿالمباظقطاظة،مدػارةم

 يفمطقؼؿقق،مإطقادورمبـؿاعؽّؾػمباظشؤونماظؼـصؾقة،مدػارةم

م،مػاؼيتبقؼرتقمبرغلق يفممبـؿادؽرتريمثاظث،مدػارةم 1984امم1983

 
مم:ادلشارطةميفماجؿؿاساتمأومغشاراتماألعؿمادلؿقدةمووطاالتفامادلؿكصصة

 
  م

  
  
م
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ذالدويد

م

 CECILIA NORDIN VAN)ذالدودةذسودولواذنوردينذػا ذغاند ريغ :االدؿ

GANSBERGHE) 

ماظلػريةموادلؿـؾةماظدائؿةمظؾلقؼدمظدىمادلـظؿةمم :اظقزقػةماحلاظقة

 
  :اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة

 وزؼرة،ماظلػارةماظلقؼدؼة،معلؤوظةمسـمذؤونماالحتادماألوروبل،مظقبؾقاغا،مدؾقصقـقا 6119امم6116

خؾريةمعؿكصصة،معؤدلةماظؾـؽماظدوظل،مواذـطـ،ماظقالؼاتمادلؿقدةماألعرؼؽقة،م م6115امم6113

م"مبرغاعجماإلغػا ماظعامموادللاءظةمادلاظقةمألصرؼؼقا"علؤوظةمسـم

 
غائؾةمعدؼرمادلؽاتبماحلؽقعقة،مدؿقطفقمل،ماظلقؼد،مادللؤوظةمسـمتـلقؼماظشؤونم 6113امم1998

م(مئادةماظلقؼدماألوىلمظالحتادماألوروبلمباميفمذظؽميفمإرارمر)ادلرتؾطةمبادلـظؿةم

 
علؤوظةمبرغاعج،مبرغاعجماألعؿمادلؿقدةماإلئائل،مصقـؿقـان،مالو؛معلاسدةمادلؿـؾمادلؼقؿم 1997امم1991

ميفمصرؼؿاون،مظقؾريؼا،موعلؿشارةميفمصقـؿقـان،مالومم

 
عصرام)عدؼرةماظؿأعقـاتماخلارجقةم:مسدةموزائػميفماظـظاممادلصريفميفماظلقؼد 1991امم1985

Gotabanken)اظقالؼاتمادلؿقدةم)؛مممـؾةمعلاسدةمظؾؾـؽماظلقؼديميفمغققوركم

عصرام)؛معدؼرةمعـطؼةمعؿكصصةميفمضروضماظشرطاتميفمظؽلؿؾقرغم(األعرؼؽقة

Nordeurope/Swedbank)يفمداغؿقاشق،مم،معلؤوظةمسـمرؤوسماألعقالمادلشرتطة

م(Asesoría Financieraعصرام)ذقؾلم

 م
مم:ادلشارطةميفماجؿؿاساتمأومغشاراتماألعؿمادلؿقدةمووطاالتفامادلؿكصصة

 
م:ممجقعمعؤمتراتمادلـظؿةماظرئقلقة،ممباميفمذظؽ امإىلماظققمم6119م

م
مروعاممادلـظؿة،ماظغذائل،ممظيعـاظعادللممعؤمترماظؼؿة

م
عؤمترمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةماإلضؾقؿلماظلابعمواظعشرونمألوروبا،مؼرؼػان،مأرعقـقام

 (متقظتمععمممـؾمادؿقغقامعفؿةمعؼررمادلؤمتر)

م:مجقعمعؤمتراتمادلـظؿةماظرئقلقة،ممباميفمذظؽ 6116امم1998
م

معؤمترمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةماإلضؾقؿلماظقاحدمواظعشرونمألوروبا،متاظني،مادؿقغقا
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 عؤمترمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةماإلضؾقؿلماظـاغلمواظعشرونمألوروبا،مبقرتق،ماظربتغال

م:اجؿؿاساتمرئقلقةمشريمتابعةمادلـظؿة،مبـاميفمذظؽ 

االجؿؿاااعماظرابااعمدلااؤمترماألراارااميفماتػاضقااةماظؿـااقعماظؾققظااقجل،مبراتقلااالصا،ممم

مدؾقصاطقا

تقظاتمعاعممم)ظغاباات،مغققؼاقركممماظدورةماظرابعةمظؾؿـؿدىماحلؽقعلماظدوظلمادلعاينمبام

 (ممـؾمادؿقغقامعفؿةمعؼررةماظدورة

م
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ذاجلمهوريةذالورعوةذالدورية

ذ

 (AMMAR AWAD)عّمارذعوضذ :االدؿ

مـاوبمظؾفؿفقرؼةماظعربقةماظلقرؼةمظدىمادلـظؿةماظدائؿمادلؿـؾمادللؿشارموادل :اظقزقػةماحلاظقة

 
  :اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة

ويفمطـاؾريامم(ماألرجـؿني)سنيميفمدػارةماجلؿفقرؼةماظعربقةماظلقرؼةميفمبقؼـسمآؼرس 

 (مادرتاظقا)

مرباٍم،مضلؿمادلـظؿاتماظدوظقة،موزارةماخلارجقةماظلقرؼةم 

 
 :ادلشارطةميفماجؿؿاساتمأومأغشطةماألعؿمادلؿقدةمووطاالتفامادلؿكصصة

اظادوظلمظؾؿـؿقاةممماظعاادللمواظصاـدو مممماألشذؼاةماجؿؿاساتمزبؿؾػةميفمادلـظؿةموبرغاعجم 

 ماظزراسقةمواألعؿمادلؿقدةموعـظؿةمادلؤمترماإلدالعل

ذ

م


