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 اجمللس
 

 واألربعون بعد املائة السابعةالدورة 

 4102 حزيران/يونيو 42روما، 

 انتخاب رئيس وأعضاء جلنة الربنامج

 

شاينوا   )من الالئحة العامة للمنظمة، من رئيس واثين  شرينع شاينوا      62تتألف جلنة الربنامج، مبوجب املادة - 1

، وأوروبا، وأمعيكا الالتينية والبحع الكارييب، والرينع   ئأفعيقيا، وآسيا واحمليط اهلاد: من كل إقليم من األقاليم التالية

او تسعى إىل االنتخيناب  وُتبلغ كل دولة ش(. األدنى، وشاو واحد من أمعيكا الرمالية ومن جنوب غعب احمليط اهلادئ

يف اللجنة األمني العام للمؤمتع واجمللس باسم املمثل الذي ستعينه يف حال انتخابها وتفاصيل شينن مينؤتاله تينذا املمثينل     

 (.من الالئحة العامة للمنظمة 6-62املادة )وخرباته 

 

ن إقلينيم معيني ن قبقينا  ملينا     وتستلزم إجعاءاه انتخاب أشااء اللجنة أ  تعشح الدول األشااء نفسها لالنتخاب شين - 6

حيدده املؤمتع ألغعاض انتخاباه اجمللس، وأ  ينتخينب اجمللينس أوال  رئيسينا  مينن بينني املمينثلني املعشينحني مينن اليندول          

 . وُينتخب العئيس شلى أساس مؤتالته الرخصية وال ميثل إقليما  أو بلدا  معينا . األشااء يف املنظمة

 

وتعد أدناه قائمة بالرتشيحاه فاال  شن املعلوماه اخلاصة مبؤتاله وخرباه املمثلني املعي نني ليكونينوا أشايناء   - 3

 .املعفق ألفحمتملني يف اللجنة يف 
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م:وردماظرتذقحماظؿاظلمٌـصبمرئقسمىـةماظربغاعجموضد-م4

م

 (اظلقؼد)مCecilia Nordin Van Gansbergheاظلقدةم

م

م:ووردتماظرتذققاتماظؿاظقةمالغؿكابمأسضاءمىـةماظربغاعج-م5

م

مم(عالححمؿدماظلقدم)اىزائرم

 Abreha G. Aseffa)اظلقدم)إثققبقام

مأصرؼؼقا

 

م(Xia Jingyuanاظلقدم)اظصنيم

مVimlendra Sharanمظلقدامااهـد

م(Hamim Hamimماظلقد)أغدوغقلقام

م(Romeo Recideماظلقد)اظػؾؾنيم

 آدقامواحملق مااهادئ

م(Natalie Feistritzerاظلقدةم)ماظـؿلا

 (Christina Emma Griederاظلقدةم)مدقؼلرا

 أوروبا

م(مGustavo Oscar Infanteاظلقدم)األرجـؿنيم

 (مJosé Antonio Carranzaاظلقدم)مإطقادور

 أعرؼؽاماظالتقـقةمواظؾقرماظؽارؼيب

م(مAbdul Razak Ayaziاظلقدم)أصغاغلؿانم

م(سؾؾةمعاظؽمسـؿانةماظلقد)ماظلقدان

 (خاظدمسؾدماظرمحـماألطقعماظلقد)ماظقؿـ

 اظرر ماألدغك

 أعرؼؽاماظرؿاظقة (Eric Robinsonاظلقدم)طـدام

 ااهادئجـقبمشربماحملق م (Fiona Duncanمةاظلقد)غققزؼؾـدام

م

عينـمػينذهماٌينادة،م ينقزمممممم11ظؾػؼينرةمممصقصؼيناًم.معـماظالئقةماظعاعةمظؾؿـظؿةمػذهماالغؿكاباتم16وتـّظؿمأحؽامماٌادةم-م6

ظؾرئقسمأنمؼعرضمسؾكماجملؾسمإمتامماظؿعقنيمباٌقاصؼةماظعاعةماظصرحيةمدونماظؾفقءمإىلماالضرتاعماظلّريمسـدعامؼؽقنمسينددمم

م.ظراشرةاٌرذقنيمعقازؼًامظعددماٌؼاسدما
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 املرفق ألف

 أفغانستان

م

 ABDUL RAZAK AYAZI السيد :االدؿ

اٌؿـينؾماظيندائؿماٌـيناوبمممميفمروعامومؿفقرؼةمأصغاغلؿانماإلدالعقةىاٌؾقؼماظزراسلم :اظقزائػماياظقة

ألصغاغلؿانمظدىمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسينةموبرغيناعجماألشذؼينةماظعيناٌلمواظصينـدو مممممم

ماظزراسقةمظؾؿـؿقةاظدوظلم
 

  :ائػماظرئقلقةماظلابؼةاظقز
مجمؾسمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةيفممسضق 

مسضقميفماجملؾسماظؿـػقذيمظربغاعجماألشذؼةماظعاٌل

م6114ىـةماظربغاعجميفمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمعـذمسامميفممسضق

ماظؿؼققؿميفمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمإدارةرئقسم
 

م:ةمووطاالتفاماٌؿكصصةاٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومأغرطةماألعؿماٌؿقد
 
مومجقعماظؾفانماظػـقةمصقفاعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمعؤمترموجمؾسممدورات 

ماجملؾسماظؿـػقذيمظربغاعجماألشذؼةماظعاٌلمدوراتممجقع

اظـاعـمواظؿادعممانواظؿفدؼدماجملؾسماظؿـػقذيمظؾصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقة

ماظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةممٌقارد

أشؾؾقةمايؾؼاتماظدرادقةمواٌراوراتموجمؿقساتماظعؿينؾمواٌقائيندماٌلينؿدؼرةميفمممم

عـظؿةماألشذؼةمواظزراسينةموبرغيناعجماألشذؼينةماظعيناٌلمواظصينـدو ماظيندوظلمظؾؿـؿقينةمممممممم

ماظزراسقة

 قطاالتماألعؿماٌؿقدةماظيتمتقجدمعؼارػاميفمروعاظوادعةممععرصة

م
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 اجلزائر

م

 مالح حممدالسيد  :االدؿ
 

م(6111عـذم)معػّقض،مدػارةماىزائرميفمروعاموزؼر :اياظقةاظقزائػم

ظصينـدو ماظيندوظلمظؾؿـؿقينةمممموامعـظؿينةماألشذؼينةمواظزراسينةمممظيندىممدائؿماٌؿـؾماظغائبم

ماألشذؼةماظعاٌلمبرغاعجوماظزراسقة
 

م:اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة
 

 

عـظؿينةممم:تؿعؾينؼممبينامؼؾينلممممسؿؾقيناتم،معيندؼرمم(اظؿـؿقينةماالجؿؿاسقينةمم)عدؼرمعلاسدم 6118-6111

اٌررتكماٌعين مبػينريوسمغؼينملماٌـاسينةممممماظصقةماظعاٌقة،موبرغاعجماألعؿماٌؿقدةم

،موبرغينيناعجماألعينينؿماٌؿقينيندةماإلؼينيندز/ةاظؾرينينرؼةموعؿالزعينينةمغؼينينملماٌـاسينينةماٌؽؿلينينؾم

اإلمنائل،موصـدو ماألعؿماٌؿقيندةمظؾلينؽان،موصينـدو ماألعينؿماٌؿقيندةمظؾطػقظينة،ممممممم

ضضاؼاماٌلاواةمبنيماىـلني،مواظؿـؿقةمووصـدو ماألعؿماٌؿقدةماإلمنائلمظؾؿرأة،م

م،مواظرؾاب،مواظلالعةمسؾكماظطر واٌعقضنياظؾررؼة،مواظرقكقخة،م
 

مدبؾقعادل،مدػارةماىزائر،ماظربازؼؾمعلؿرارم6114-6118

دبؾقعادلمورئقسمعؽؿب،معدؼرؼةمحؼق ماإلغلانمواظرؤونماإلغليناغقة،ممعلؿرارمم1999-6114

معددةماألررافاظعاعةمظؾعالضاتماٌؿماٌدؼرؼة

م،مدػارةماىزائر،مأوشـدا(اظرؤونماًارجقة)معلؿرارم1995-1999

،ماٌدؼرؼةماظعاعةمظؾرؤونماظؼـصينؾقةمواٌدؼرؼينةماظعاعينةمممم(اظرؤونماًارجقة)عؾقؼمم1996-1995

مظؾربوتقطقل

معردقؾقاضـصؾ،مضـصؾقةماىزائر،ممغائبم1988-1996

مأعرؼؽاماظالتقـقة/دقا،معدؼرؼةمآ(اظرؤونماًارجقة)معؾقؼم1987-1988

معؾقؼ،معدؼرؼةماٌـظؿاتماظدوظقةم1979-1987
م

م
م:اٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومأغرطةماألعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصة

 

م.اظدوظلمظؾطػقظة،معـظؿةماٌؤمترماإلدالعلماٌؤمترم6111

م6119-6111-6111

م6116

م.اظعاٌقةماظصقةقةمعمج

م(اظربازؼؾ)مطقرؼؿقـا،مؾققظقجلاظدوظلمبرأنماظؿـقعماظماٌؤمتر

م(شاعؾقا)األصرؼؼقةميؼق ماإلغلان،مبانقلمماظؾفـةم6114

م،مجـقػحؼق ماإلغلانمجمؾسم6116-6113-6114
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نمظؾفؿعقينينةماظعاعينينةمظاعينينؿماٌؿقينيندة،ماظؾفـينينةماظـاظـينينةمقاظينيندورةماظلينينابعةمواًؿلينينم6116

م.(الجؿؿاسقةااظؿـؿقةم)
 ةماظعاٌلاظؿـػقذيمظربغاعجماألشذؼماجملؾس 6111
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 األرجنتني

م

 GUSTAVO OSCAR INFANTE السيد :االدؿ
 

اظؼائؿمباألسؿالمباظقطاظة،ماٌؿـؾماظدائؿماٌـاوبمظارجـؿنيمظدىمعـظؿينةماألشذؼينةممم :اظقزائػماياظقة

عـينذمدينـةممم)مظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةوامبرغاعجماألشذؼةماظعاٌلومواظزراسة

م(6111

م(6113-6111)ممعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةىـةماظربغاعجميفميفسضقم
 

م:اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة
 

 

 وزارةماًارجقةمواظؿفارةماظدوظقةمواظعؾادة 6116-6111

 األرجـؿنيميفمطـدامجفقرؼةمرئقسماٌؽؿبماالضؿصاديمواظؿفاري،مدػارةم 1998-6116

جقينةمواظؿفينارةماظدوظقينةمممم،موزارةماًار(عؽؿبماظربازؼؾ)عدؼرؼةمأعرؼؽاماىـقبقةم 1995-1998

 واظعؾادة

مجفقرؼينينةمعؽؿينينبماظرينينؤونماظلقادينينقةموعؽؿينينبماظؿؽاعينينؾماالضؿصينينادي،مدينينػارةممم 1989-1995

 األرجـؿنيميفمذقؾل

عدؼرؼةماٌؽلقؽموأعرؼؽاماظقدطكمواظؾقرماظؽارؼيب،موزارةماًارجقينةمواظؿفينارةممم 1986-1989

 اظدوظقةمواظعؾادة
  

م:ؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصةاٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومأغرطةماألع
 

مإىلماظققمم-6111

م

6116-6111 

ماٌرارطةميفممجقعماألجفزةماظرئادقةمٌـظؿةماألشذؼةمواظزراسة

ماغؿكبمغائؾامظرئقسمىـةماظربغاعجميفمدورتفاماظـاظـةمسررةمبعدماٌائة

 ؾؿـظؿةمظماظؿابعمعؤمترماظؼؿةماظعاٌلمظاعـماظغذائل

 ثقنمٌؤمترمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةواظـالماظلاددةاظدورةم 

 اظلاددةمواظـالثقنمظؾفـةماألعـماظغذائلماظعاٌلماظدورة 

 (أوتاوا،مطـدا)اجؿؿاساتمىـةماظددؿقرماظغذائلماٌعـقةمبؿقدقؿماألشذؼةم 1998-6116
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 النمسا

م

 NATALIE FEISTRITZER السيدة :االدؿ
 

حزؼينرانمم/عـينذمؼقغقينقمم)شذؼةمواظزراسة،مروعاماألىمعـظؿةماظدائؿةمظؾـؿلامظدماٌؿـؾة :اظقزائػماياظقة

م(1999

م(6113-6116)يفمىـةماظربغاعجممسضق

م(6113-6111)يفمىـةماٌعاذاتماظؿؼاسدؼةمظؾؿقزػنيممسضق

م(6114-6116)يفماظؾفـةماظؿـػقذؼةمظؾؿػقضقةماألوروبقةمظرؤونماظزراسةممسضق
م

 

م:اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة
 

 

ميفماظؾفـةماظؿـػقذؼةمظؾؿػقضقةماألوروبقةمظرؤونماظزراسةممسضقم6111-6116

ميفمىـةماٌعاذاتماظؿؼاسدؼةمظؾؿقزػنيمسضقم6118-6111

مجمؿقسةمبؾدانمعـظؿةماظؿعاونمواظؿـؿقةميفماٌقدانماالضؿصاديمرئقلةم(اظـصػماظـاغل)م6119

م6118-6119

م

م(اظـصػماظـاغل)م6118

م(اظـصػماألول)م6116

م6116-6118

م1999

م1998-1999

م1994-1998

م

م1996-1994

اظرئقلةماٌرارطةمجملؿقسةماظعؿؾماظـاغقةمسـمإدارةمسؿؾقةمإصالحمعـظؿةماألشذؼةم

مواظزراسة

ماجملؿقسةماإلضؾقؿقةمألوروبامرئقلة

م(عـظؿةماألشذؼةمواظزراسة)رئادةماظـؿلامظالهادماألوروبلممرئقلة

ميفماجملؾسماظؿـػقذيمظربغاعجماألشذؼةماظعاٌلمسضق

ماظدائؿةماٌـاوبةمظؾـؿلامظدىمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة،مروعامٌؿـؾةا

مؾؿلامظدىماالهادماألوروبل،مبروطلإدارةماظزراسة،ماٌؿـؾقةماظدائؿةمظؾـمرئقلة

ظؾرؤونماظزراسقة،ماٌؿـؾقةماظدائؿةمظؾـؿلامظدىماالهادماألوروبينل،مإدارةممماٌؾقؼة

مؾ،مبروطلاظزراسة

ؿفارةماظدوظقينةميفماظينقزارةماظػدراظقينةمإلدارةماظزراسينةممممميفمإدارةمدقاداتماظمعلؤوظة

مواظغاباتمواظؾقؽةمواٌقاهميفماظـؿلا،مصققـا
م

م:اٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومأغرطةماألعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصة
 
ذينينارطتميفمععظينينؿماجؿؿاسينيناتماألجفينينزةماظرئادينينقةمٌـظؿينينةماألشذؼينينةمواظزراسينينةمعـينينذم 

اإلضؾقؿقينينةمألوروبينينامواجؿؿاسينيناتمبرغينيناعجماألشذؼينينةم،ممبينيناميفمذظينينؽماٌينينؤمتراتم1999

ميفمعؤمتراتمخمؿؾػةمظاعؿماٌؿقدةمخارجمروعامذارطتاظعاٌل؛مطؿام

األشذؼينينةمؾصينينقاشةميفماجؿؿاسينيناتماألجفينينزةماظرئادينينقةمٌـظؿينينةمظىينينانممةيفمسينيندمسضينينق

م.واظزراسة
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 كندا

م

 ERIC ROBINSON السيد :االدؿ
 

/مواظزراسةماظؿابعةمظاعؿماٌؿقدةمـاوبمظؽـدامظدىموطاالتماألشذؼةاٌؿـؾماظدائؿماٌ :اظقزائػماياظقة

م(اظرؤونماظزراسقة)علؿرارم
 

م:اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة
 

 

اظرؤونماًارجقينةمموزارةمم،1غائبمعدؼرمذعؾةماظلقاداتمواٌػاوضاتماظؿفارؼةم 6111-6116

 ،مطـداأوتاوامواظؿفارةماظدوظقة،

االهينينادماألوروبينينل،ممظينيندى،مبعـينينةمطـينيندام(ظرينينؤونماظؿفارّؼينينةا)اظلينينؽرتريماألولم 6116-6111

 بؾفقؽام،ؾبروطل

م،واٌػقضماظؿفاري،مااهقؽةماظؽـدؼةماظعؾقا(ماظرؤونماظؿفارؼة)اظلؽرتريماألولم 6113-6116

 غققداهل،مااهـدم

موزارةم،مؾقائحماظؿـظقؿقةواظاظػـقةمعلؤولماظلقاداتماظؿفارؼة،مذعؾةمايقاجزم 6111-6113

 أوتاوا،مطـدامًارجقةمواظؿفارةماظدوظقة،اظرؤونما

ممجفقرؼةمإؼرانمظدىماظـاغلموغائبماظؼـصؾميفمدػارةمطـدام/اظـاظثاظلؽرتريم 1998-6111

 ،مرفراناإلدالعقة

 .أوتاواععفدماًدعاتماًارجقةماظؽـدي،م 1997-1998
  

 :اٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومأغرطةماألعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصة
 

مإىلماظققمم–م6116

م6113
م

م6116
 

مرئقسمىـةمعرؽالتماظلؾع

اظدورةماظرابعةمسررةماهقؽةماٌقاردماظقراثقةمظاشذؼةمواظزراسةماظؿابعةمٌـظؿةماألشذؼةم

مواظزراسة

ماظدورةماظـاعـةماهقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقةماظؿابعةمٌـظؿةماألشذؼةمواظزراسة

ماظؿابعينةمٌـظؿينةماألشذؼينةمواظزراسينةممممماظربغيناعجماظدورةماظـاظـةمسررةمبعدماٌائةمظؾفـينةمم

مىـةماٌاظقةمععواالجؿؿاعماٌررتكم

مجملؾسمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةممبعدماٌائةماظدورةماًاعلةمواألربعقن

 يفمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةماظدورةماظؿادعةمواظـالثقنمظؾفـةماألعـماظغذائل

م
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 الصني

م

 XIA JINGYUANالسيد  :االدؿ
 

دائؿمىؿفقرؼةماظصيننيماظرينعؾقةمظيندىموطيناالتماألعينؿماٌؿقيندةمممممممممـؾموزؼرمعػقضمو :اياظقةمػاظقزائ

ماٌعـقةمباألشذؼةمواظزراسةميفمروعا
 

م:اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة
 

 

اظؿؽـقظقجقينة،ممقر مظإلرذادمواًدعاتماظزراسقينةممعدؼرمسامموبروصقلقرميفماٌرطزماظ 6111م-م6111

 وزارةماظزراسة،مبقفني

عدؼرمسامموبروصقلقرميفمععفدمحبقثماظؼطـميفماظصنيماظؿينابعمظاطادميقينةماظصينقـقةمممم 6111م-م1997

 ظؾعؾقمماظزراسقة،مأغقاغغ،مػقـان،ماظصني

غائبماٌدؼرماظعامموبروصقلقرميفمععفدمحبقثماظؼطينـميفماظصيننيماظؿينابعمظاطادميقينةممممم 1997م-م1995

 ماظصقـقةمظؾعؾقمماظزراسقة

عامماٌلاسدموبروصقلقرميفمععفدمحبقثماظؼطـميفماظصنيماظؿينابعمظاطادميقينةممماٌدؼرماظ م1995م-م1993

 اظصقـقةمظؾعؾقمماظزراسقة

رئقسموبروصقلقرمعراركميفمإدارةممحاؼةماظـؾاتاتماظؿابعةمٌعفدمحبينقثماظؼطينـميفممم  1993م-م1991

ماظصني

ةمٌعفيندمحبينقثمممغائبماظرئقسموبروصقلقرمعلاسدميفمإدارةممحاؼينةماظـؾاتيناتماظؿابعينممم 1993م-م1989

 اظؼطـميفماظصني

مباحثمعلاسدميفمإدارةممحاؼةماظـؾاتاتماظؿابعةمٌعفدمحبقثماظؼطـميفماظصنيم 1984م-م1986
 

مم:اٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومغراراتماألعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصة
 

ميفمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةماظربغاعجسضقميفمىـةم م6113م-م6116

اظرابعةمواألربعنيمواًاعلةمواألربعنيمواظلاددةمواألربعنيمبعيندمممذاركميفماظدورات

 اٌائةمظؾؿفؾس

م
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 إكوادور

م

 JOSÉ ANTONIO CARRANZAالسيد  :االدؿ
 

ميفمروعاماٌـظؿاتماظدوظقةظدىمطقادورماٌؿـؾماظدائؿماٌـاوبمإل :اياظقةماظقزائػ

معاٌلمىـةماألعـماظغذائلماظمعؽؿبمسضقمعـاوب،مممـؾمإلطقادور،ميف
 

م:اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة
 

 

م6111-6111

م6118-6111

م6113-6118

م6117-6118

6113-6118 

ماًارجقةماظرؤونموزؼرمدؼقانمدؽرتريمأول،م

ماألعاغةماظػرسقةمظرؤونمااهفرة،موزارةماظرؤونماًارجقةم،عؽؿبرئقسم

مطقادور،ماظصـدو ماٌررتكمظؾلؾعماألدادقةإلحماصظمعـاوبم

موبمإلطقادور،معـظؿةمحظرماألدؾقةماظؽقؿقائقةاٌؿـؾماٌـا

مػقظـداظدىمطقادورماظلؽرتريماظـاغلميفمدػارةماإل
م

مم:اٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومغراراتماألعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصة
 

مإىلماظققم-6111

م

م6116-6113

م

م6116
م

م6111-6116

م

م6111
م

6111 

مجقينينعماجؿؿاسينيناتمومذؼينينةمواظزراسينينةٌـظؿينينةماألشماظينيندورةماظلينينابعةمواظـالثينينقنمٌينينؤمتر

م.صقفامدوراتماألجفزةماظرئادقةو

اظدورتانماًاعلةمواظـالثقنمواظلاددةمواظـالثينقنمجملؾينسمإدارةماظصينـدو ماظيندوظلممممم

مظؾؿـؿقةماظزراسقة

ماظدورةماًاعلةمواظـالثقنماهقؽةماظددؿقرماظغذائل

م

عةمواظـالثقنمظؾفـةمواظؿاد(ماًاصة)اظدوراتماظلابعةمواظـالثقنمواظـاعـةمواظـالثقنم

ماألعـماظغذائلماظعاٌل

ماٌراورةمبرأنماظؿفدؼدماظؿادعمٌقاردماظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقة

م

م،مروعااألعـوإصالحمجمؾسمماظعاٌقةاٌؤمترماظقزاريمبرأنمايقطؿةم

،موىـينةماألعينـمممٌـظؿينةماألشذؼينةمواظزراسينةمممسضقميفمىانماظصقاشةمٌينؤمترموجمؾينسممم

م.يفمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةاظزراسةمواألجفزةماألخرىماظغذائلموىـةم

م

 
م
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 إثيوبيا

م

 ABREHA G. ASEFFAالسيد  :االدؿ
 

وبرغيناعجمممعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةإلثققبقامظدىممماظقزؼرماٌػقضموغائبماٌؿـؾماظدائؿم :اياظقةماظقزائػ

ماألشذؼةماظعاٌلمواظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقة
 

م:ئقلقةماظلابؼةاظقزائػماظر
 

 

وزؼرميفمعؽؿبمرئقسماظقزراءمعؽّؾينػمباظصينـدو ماظينقر مإلسينادةماظؿأػقينؾمواظؿـؿقينةممممممم 6115م-م1995

اظؼائؿمسؾكماظطؾبمواٌؿؾينقكمعينـماجملؿؿعينات،ماظينذيمُؼعينرفمباظصينـدو ماإلثقينقبلمممممممم

م.إلسادةماظؿأػقؾمواظؿـؿقة
 

مم:ؿكصصةاٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومغراراتماألعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌ
 

م6113م-م6111

 6111م-م6117

مسضقميفمىـةماظربغاعج

مرئقسموصدمإثققبقامإىلماظدورةماظلاددةمواظـالثنيمظؾفـةماألعـماظغذائلماظعاٌل

مسضقماظقصدماإلثققبلمإىلماظدورةماظـاغقةمواظعررؼـمظؾفـةماظزراسةم

معـظؿةماألشذؼةمواظزراسةسضقميفمجمؾسم

 األشذؼةماظعاٌلمظربغاعجسضقميفماجملؾسماظؿـػقذيم

:مرؼسماظقصدماإلثقينقبلمإىلماٌينؤمترماظرصقينعماٌلينؿقىمبرينأنماألعينـماظغينذائلماظعيناٌلمممممممم 

 6118حزؼرانم/ؼقغققم5ينمم3هدؼاتمتغقُّرماٌـاخمواظطاضةمايققؼة،مروعا،م

،مجمؿقسينةماظـؿيناغلمم)رئقسماظقصدماإلثققبل،معؾادرةمالطقؼالمبرينأنماألعينـماظغينذائلمممم 6119طاغقنماألولم/دؼلؿرب

 ،مروعا(6119

 روعامرئقسماظقصدماإلثققبل،ماظؼؿةماظعاٌقةمحقلماألعـماظغذائل، 6119تررؼـماظـاغلم/غقصؿرب

 اظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةمرئقسماظقصدماإلثققبل،ماجملؾسماظؿـػقذيمظؾصـدو  م6119ذؾاطم/صرباؼر

مسضقميفماجملؿقسةماظـاظـةمظؾفـةماٌؤمترماٌعـقةممبؿابعةماظؿؼقينقؿماًينارجلماٌلينؿؼؾّممم 

 ،مممـاًلمجمؿقسةمإضؾقؿمأصرؼؼقاٌـظؿةماألشذؼةمواظزراسة

جمؿقسينينةماظعؿينينؾماٌػؿقحينينةماظعضينينقؼةمظؾؿقضينينريمٌينينؤمترماظؼؿينينةماظعينيناٌلمحينينقلماألعينينـم 

 م6119اظغذائل،مروعا،م

ـظؿماإلؼؽقظقجقينينةموتطقؼرػينينا،معينينؤمترماألرينينرافمااهقؽينينةماظدوظقينينةماٌعـقينينةمبصينينقنماظينين 

 6119اًاعسمسرر،مطقبـفاشـ،م

 .رئقسماظقصدماإلثققبل،مىـةمظاعـماظغذائلماظعاٌل 

م
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 اهلند

م

 VIMLENDRA SHARANالسيد م:االدؿ
 

وطاالتماٌؿـؾماظدائؿماٌـاوبمظؾفـدمظدىم،مو،مدػارةمااهـد(اظزراسة)وزؼرمم:اياظقةماظقزائػ

م(6113أؼارم/عـذمعاؼق)ظزراسةمظاعؿماٌؿقدةميفمروعاماألشذؼةموا
م

م:اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة
م

 م

غقلينينانم/ينمأبرؼينينؾممم6116أؼينينارم/عينيناؼق
مم6113

اظقرـقينينةمظؿـؿقينينةماظزراسقينينةمااظؿفينينارةماظدوظقينينةموبرغينيناعجمم،رينينرتكعينيننيماٌاأل

(NADP)م،موزارةماظزراسةم

وزارةمم،شذؼينةماألوفقينزممزؼينرماظزراسينةموصينـاساتمممموظيندىمما ماًينمماألعنيمم6116أؼارم/عاؼق–6119ممتقز/ؼقظقق

ماظزراسة

ممتينينقز/ؼقظقينينق–6116مذينينؾاط/صرباؼينينر

مم6118

وزؼينينرماألشذؼينينةمواظؿقزؼينينعماظعينينام،موزارةماألشذؼينينةممظينيندىما ماًينينماألعينينني

مواظؿقزؼعماظعام

-6114مطينينينينيناغقنماألول/دؼلينينينينينؿرب

م6116مذؾاط/صرباؼر

م،مأعيننيمموسضينقماظداخؾقينةمماظؿعيناونماظيندوظلمواظرينؤونماٌاظقينةمممممذعؾةمم،عدؼر

مصـدو ماظـؼاصةماظقر ،موزارةماظـؼاصة

طاغقنم/دؼلؿربم-6114مآب/أشلطس

مم6114ماألول

مقالؼةمعاػاراذرتا،مغادقؽظماظؿعاونماإلمنائلماظؼؾؾلعدؼر،م

مآب/أشلينطسمم-6113مغقلان/أبرؼؾ
م6114

 Nasik Municipal )ؾقينينةم،معؤدلينينةمغادينينقؽماحملمعػينينقضمحمؾينينلم

Corporation )مذرتاػاراا،مغادقؽ،موالؼةمع

م-6111مطينينينيناغقنماظـينينينيناغلم/ؼـينينينيناؼر

م6113مغقلان/أبرؼؾ

م،مأمحدمنر،موالؼةمعاػاراذرتاضاضمحمؾلوجابلمحمؾلم

طيناغقنمم/ؼـاؼرم–م1998مغقلان/أبرؼؾ

م6111ماظـاغل

م،محؽقعةموالؼةمعاػاراذرتا،معقعؾايأعنيغائبم

مغقلان/أبرؼؾم–م1997مآب/أشلطس
م1998

غينيناجؾقر،م،مافبػقينينداراجملؾينينسماإلمنينينائلمظ،مأعينيننيمسضينينقوعػينينقضمإضينينايفم

معاػاراذرتا

مآب/أشلينينطسم–م1996ذارمآ/عينينارس
م1997

معاػاراذرتاموالؼةم،مزؼالمبارؼرادمغاجؾقر،ماألولماظؿـػقذيماٌلؤول

ذارمآ/عينارسمم–م1995مغقلينانم/أبرؼؾ
م1996

م،مطقـينقاتماٌؿؽاعؾينةماظؼؾؾقةمإضايفموعلؤولمعرروع،مبرغاعجماظؿـؿقةمبمجا

مغاغدؼد،موالؼةمعاػاراذرتا

مؿانمأباد،معاػاراذرتاصسبفقم،مم،صرسقةعلؤولمذعؾةمومبعلاسدمجام
م

م
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م:اٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومأغرطةماألعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصة
م

مسضقميفمجمؾسمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم 

مؾسماظؿـػقذيمظربغاعجماألشذؼةماظعاٌلسضقميفماجمل 

مماظزراسقةمظؾصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةمىـةماظؿؼققؿماظؿابعةيفمسضقمم

م
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 ندونيسياإ

م

 HAMIM HAMIMالسيد م:االدؿ
م

 غدوغقلقا،مروعاإدػارةمم،زراسلعؾقؼمم:اظقزائػماياظقة

معـظؿةماألشذؼةمواظزراسةظدىمٌؿـؾماظدائؿماٌـاوبمالغدوغقلقاما
م

مم:اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة
 

م(IPB)حماضرموباحث،مجاععةمبقشقرماظزراسقةمم6111م-م1989
م

م:يفماجؿؿاساتمأومأغرطةماألعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصةماٌرارطة
م

اظدورتانماًاعلةمواظـالثقنمواظلاددةم)مظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةامإدارةجمؾسم 6113م-م6116

م(واظـالثقن

ماظدوراتماظـاغقةمواألربعقنمواظـاظـةمواألربعقنمواظرابعة)مجمؾسمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة 6113م-م6111

م(واألربعقنمواًاعلةمواألربعقنمبعدماٌائة

اظينيندوراتماظـاظـينينةمواظرابعينينةم)ماجملؾينينسماظؿـػقينينذيمظؾصينينـدو ماظينيندوظلمظؾؿـؿقينينةماظزراسقينينةم 6113م-م6111

م(واًاعلةمواظلاددةمبعدماٌائة
مئ،مػاغقيآلدقامواحملق مااهادٌـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمملضؾقؿاٌؤمترماإل 6116
ماىػافميفمعـطؼةماظؼرنماألصرؼؼل،مروعاحقلممجؿؿاعماظقزاريالا 6111
ماألشذؼةمواظزراسةمٌؤمترمعـظؿةاظلابعةمواظـالثقنماظدورةم 6111

معؽؿبمىـةماألعـماظغذائلماظعاٌليفمعضقمطخربةم

مخربةمطؿراضبمصاعتميفماجؿؿاساتمىـةماظربغاعج

م
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 نيوزيلندا

م

م:االدؿ
 

  FIONA DUNCAN ةالسيد
 

مـغؿقنم،موزارةماظصـاساتماألوظقة،موظرصقعةماٌلؿقىدقاداتممةؾحمؾ :اياظقةماظقزائػ
 

م :اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة
 

 مظدىمعـظؿةماظؿفارةماظعاٌقة،مجـقػغققزؼؾـداممبعـة،ماألوىلمةاظلؽرتري 

 اظرؼػقة،مػاعقؾؿقن،مغققزؼؾـداظؾؿـارؼممةادؿؽؿاغقعـلؼةم 

 ـغؿقنقزؼرماظزراسة،موظةمظخاصدؽرتريةم 

مـغؿقن،مصـدو ماظزراسةماٌلؿداعة،موظرصقعةماٌلؿقىمعؼراعرمةارعلؿر 

مـغؿقن،موزارةماظزراسةمواظغابات،موظاتدقادمةحمؾؾ
 

مم:اٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومغراراتماألعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصة
 

 ماظدورةماظلابعةمواظـالثقنمٌؤمترمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة م6111

قزؼرمةمظينمخاصينمطلينؽرتريةممـةمواظـالثقنمٌؤمترمعـظؿينةماألشذؼينةمواظزراسينةمممماظدورةماظـاظ م6113

 ممبصػؿفمرئقسماٌؤمترمسةاظزرا
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 الػلبني

م

 ROMEO RECIDEالسيد  :االدؿ
م

،موزارةماظزراسينةمماظلينرممأعيننيماألعنيماٌلاسدمظرؤونماظلقاداتمواظؿكطينق ،معؽؿينبمممم :اياظقةماظقزائػ

م(6111عـذمسامم)

م(1993عـذمسامم)اسقة،موزارةماظزراسةمعؽؿبماإلحصاءاتماظزرم،عدؼر
 

م:اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة
 

 

م1991م–م1981

1984 

مأدؿاذمعلاسد،مجاععةماظػؾؾني،مظقسمباغقس

اٌعفيندماإلحصينائلمآلدينقامواحملينق مممممويفمبرغاعجماألعؿماٌؿقدةماإلمنائلممعقؾمحبثز

 ااهادئ،مرقطقق،ماظقابان

مم:دةمووطاالتفاماٌؿكصصةاٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومغراراتماألعؿماٌؿق
 

 ؾسمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةيفمدوراتمجمعـدوبماظػؾؾنيم إىلماظققمم-م6119

 ـظؿةماألشذؼةمواظزراسةاظؿابعةمٌرزماظدوظقةمػقؽةماأليفمعـدوبماظػؾؾنيم 6113م-م6116

 6117م-م6114

م

م

 

معـظؿةماألشذؼةمواظزراسةسضقميفمىـةماظربغاعجميفم

برينأنمغظيناممععؾقعيناتمممممـظؿةماألشذؼةمواظزراسةٌتماظدرادقةمخؾري،مخمؿؾػمايؾؼا

مماألعـماظغذائل

مبرينأنمعؿمجـقبمذر مآدقامأعـدوبماظػؾؾني،ماجؿؿاعمطؾارماٌلؤوظنيمظقزراءمرابطةم

مم(SOM-AMAF)اظزراسةمواظغاباتم

عينؿمجـينقبمذينر ممممأرابطينةممبمصقؿامؼؿعؾؼمغظاممععؾقعاتماألعـماظغذائلمجفةماتصال،

مآدقا
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 السودان

م

 مالك عثمان ةالسيدة عبلم:االدؿ
م

مم:اياظقةماظقزائػ ماظزراسقة مظؾرؤون معـظؿةمم–علؿرارة مظدى ماظلقدان مىؿفقرؼة ماٌـاوبة ماظدائؿة اٌؿـؾة

م(6113ذؾاطم/عـذمصرباؼر)األشذؼةمواظزراسةم
م

م:اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة
م

م

ماظزراسة،ماظلقدانعدؼرةمعدؼرؼةماٌـظؿاتماظدوظقةمواإلضؾقؿقة،موزارةمم6111-6113

غائؾةمعدؼرمإدارةماظعالضاتماظــائقةميفماٌدؼرؼةماظعاعةمظؾؿعاونماظدوظلمواالدؿـؿارات،موزارةمم6116-6111

ماظزراسة،ماظلقدان

رئقلةمصرعماٌـظؿاتماظدوظقةميفمإدارةماظعالضاتماظــائقة،ماٌدؼرؼةماظعاعةمظؾؿعاونماظدوظلمم6111-6116

مسة،ماظلقدانواالدؿـؿارات،موزارةماظزرا

ماظعاعةمم1997-6111 ماإلدارة ماظــائقة، ماظعالضات مإدارة ماظعربقة، ماظؾؾدان معع ماظعالضات مإدارة رئقلة

مظؾؿعاونماظدوظلمواظؿكطق ،موزارةماظزراسة،ماظلقدان

مظؾعالضاتماًارجقة،موزارةمم1993-1997 ماظعاعة ماظعالضاتمععماظؾؾدانماألصرؼؼقة،ماإلدارة مإدارة رئقلة

مظلقداناظزراسة،ما

ماظزراسة،مم1988-1996 موزارة ماًارجقة، مظؾعالضات ماظعاعة ماإلدارة ماظــائقة، ماظعالضات مصرع رئقلة

ماظلقدان

معفـددةمزراسقة،ماإلدارةماظعاعةمظؾعالضاتماًارجقة،موزارةماظزراسة،ماظلقدانم1985-1987
م

ماٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومأغرطةمظاعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصة
م

ماظربجمةمم6111-6113 مإرار مإلسداد مواظزراسة ماألشذؼة معـظؿة معع ماظؼطريماظذيمؼعؿؾ ماظػرؼؼ ميف سضق

ماألشذؼةم معـمعـظؿة مواظـؿائجماٌـرقدة اظؼطريمواظذيمهددمصقفماجملاالتمذاتماألوظقؼة

مؼؿؿاذكم واظزراسةمظدسؿماألػدافماإلمنائقةماظقرـقةميفمجماظلماظزراسةمواألعـماظغذائلممبا

ماإلمنائقةمظاظػقةمواألػدافماإلمنائقةماٌؿػؼمسؾقفامدوظقًاواألػدافم

سضقميفماظػرؼؼماظؼطريمخاللماظؿقضرياتمإلرارماألعؿماٌؿقدةمظؾؿلاسدةماإلمنائقةمووثقؼةم

ماظربغاعجماظؼطري

سضقميفماظؾفـةماظؿـظقؿقةمٌؤمترمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةماإلضؾقؿلماظـالثنيمظؾرر ماألدغك،م

م6111طاغقنماألولم/اًررقم،مدؼلؿرب
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 السويد

م

مCECILIA NORDIN VAN GANSBERGHEالسيدة  :االدؿ

 

ماظلػريةمواٌؿـؾةماظدائؿةمظؾلقؼدمظدىماٌـظؿةم :اياظقةماظقزائػ

م(6113م–م6111)رئقلةمىـةماظربغاعجم
 

م:اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة
 

 

 قبؾقاغا،مدؾقصقـقاقهادماألوروبل،مظوزؼرة،ماظلػارةماظلقؼدؼة،معلؤوظةمسـمذؤونماال 6119م–م6116

اظؾـؽماظدوظل،مواذـطـ،ماظقالؼاتماٌؿقدةماألعرؼؽقة،ممععفدخؾريةمعؿكصصة،م م6115م-م6113

 "مبرغاعجماإلغػا ماظعاممواٌلاءظةماٌاظقةمألصرؼؼقا"علؤوظةمسـم

ؼماظرؤونمغائؾةمعدؼرماٌؽاتبمايؽقعقة،مدؿقطفقمل،ماظلقؼد،ماٌلؤوظةمسـمتـلق 6113م-م1998

 (ممباميفمذظؽميفمإرارمرئادةماظلقؼدماألوىلمظالهادماألوروبل)اٌرتؾطةمباٌـظؿةم

ان،مالو؛معلاسدةماٌؿـؾماٌؼقؿمقـؿقصقميفمعلؤوظةمبرغاعج،مبرغاعجماألعؿماٌؿقدةماإلمنائل 1997م-م1991

 ان،مالومقـؿقيفمصرؼؿاون،مظقؾريؼا،موعلؿرارةميفمصق

عصرفم)عدؼرةماظؿأعقـاتماًارجقةم:ماظـظامماٌصريفميفماظلقؼدمسدةموزائػميف 1991م-م1985

Gotabanken)مجمالميف؛معدؼرةمؼقرك؛مممـؾةمعلاسدةمظؾؾـؽماظلقؼديميفمغقق

ةمسـم،معلؤوظ(Nordeurope/Swedbankعصرفم)ضروضماظررطاتميفمظؽلؿؾقرغم

مم(Banchile Asesoría Financiera)ـؿقاشق،مذقؾلمرؤوسماألعقالماٌررتطةميفمد
 

مم:اٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومغراراتماألعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصة
 

م:اٌـظؿةماظرئقلقة،ممباميفمذظؽماجؿؿاساتمجقعم إىلماظققمم-م6119

ماٌـظؿة،مروعامميفمعؤمترماظؼؿةماظعاٌلمظاعـماظغذائل

ان،مأرعقـقامعؤمترمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةماإلضؾقؿلماظلابعمواظعررونمألوروبا،مؼرؼػ

م(متقظتمععمممـؾمادؿقغقامعفؿةمعؼررماٌؤمتر)

اظدورةماظـاعـةمواظعررونمٌؤمترمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةماإلضؾقؿلمألوروبا،مباطق،م

مأذربقفان

 (6111)عصرموظؾـانممىلإاظزؼارةماٌقداغقةمظؾؿؿـؾنيماظدائؿنيم

م:اٌـظؿةماظرئقلقة،ممباميفمذظؽماجؿؿاساتمجقعم 6116م-م1998

مدينؿقغقامإؤمترمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةماإلضؾقؿلماظقاحدمواظعررونمألوروبا،متاظني،مع

م(عؼرر)

 عؤمترمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةماإلضؾقؿلماظـاغلمواظعررونمألوروبا،مبقرتق،ماظربتغال
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م:اميفمذظؽاجؿؿاساتمرئقلقةمشريمتابعةماٌـظؿة،ممب 

اضقةماظؿـقعماظؾققظقجل،مبراتقلينالصا،مماظرابعمٌؤمترماألررافميفماتػماظعاديماالجؿؿاع

مدؾقصاطقا

،اظقالؼيناتمماظدورةماظرابعةمظؾؿـؿيندىمايؽينقعلماظيندوظلماٌعين مباظغابينات،مغققؼقركممممم

 اٌؿقدةماألعرؼؽقة
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 دويسرا

م

 CHRISTINA EMMA GRIEDERالسيدة م:دؿاال

م

واظصينـدو ماظيندوظلمممماسينةماألشذؼينةمواظزرماظقزؼرةمواٌؿـؾةماظدائؿينةمظلقؼلينرامظيندىمعـظؿينةمممممم:اياظقةماظقزائػ

م(6111أؼؾقلم/عـذمدؾؿؿرب)ظؾؿـؿقةماظزراسقةموبرغاعجماألشذؼةماظعاٌل،مروعام
م

م:اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة
م

م

معلؿرارةمورئقلةمعؽؿبماٌلاػؿاتماظلقؼلريمإلدؿقغقاموالتػقاموظقؿقاغقا،مرؼغام6117-6111

،موزارةمظقطاظينةماظلقؼلينرؼةمظؾؿـؿقينةمواظؿعيناونممممارئقلةمذعؾةماٌؤدلاتماٌاظقةماظدوظقة،مم6113-6117

ماظرؤونماًارجقة،مبرين

،مظقطاظينةماظلقؼلينرؼةمظؾؿـؿقينةمواظؿعيناونمممماغائؾةمرئقسمذعؾةماٌؤدلاتماٌاظقةماظدوظقينة،ممم6116-6113

موزارةماظرؤونماًارجقة،مبرين

،موزارةمظقطاظينةماظلقؼلينرؼةمظؾؿـؿقينةمواظؿعيناونمممماغائؾةماظرئقسماٌؤضتمظؾدائرةماظزراسقينة،ممم1997-6111

ماظرؤونماًارجقة،مبرين

ظقطاظةماظلقؼلرؼةمظؾؿـؿقةماعلؤوظةماظرباعجماظزراسقةميفمذعؾةمعـارؼمأضصكمذر مآدقا،مم1993-1996

م،موزارةماظرؤونماًارجقة،مبرينواظؿعاون

معلؤوظةماظرباعجميفمعؽؿبماظزراسة،مطاغؿقنمتقرشق،مدقؼلرام1996-1993

مادؿرارؼةمٌرارؼعماظرّيمواظؿـؿقةماظرؼػقة،مإغدوغقلقام1991-1996

م،مبقظقػقااظرؼػقةمعلؿرارةمظرباعجماظؿعاونماظلقؼلريمعـمأجؾماظؿـؿقةم1989-1991

علؤوظةمبراعج،معرروعمريماألرّزمبقادطةماٌضكاتماجملفزةمبراصعاتمواٌرينرتكمبيننيمممم1983-1988

ماإلغدوغقلقة،مإغدوغقلقاماظقطاظةماظلقؼلرؼةمظؾؿـؿقةموايؽقعة

مذغؾتمعـاصبمسدةميفماهاداتمتابعةمظؾؿعاوغقاتماظزراسقةميفمدقؼلرام1983حؿكم
م

مم:اٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومغراراتماألعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصة
م

م:ااهقؽاتماظؿاظقةاظقصدماظلقؼلريميفماجؿؿاساتمسضقاميفممبصػؿفامتذارط
م

اتػاضقةماظؿـقعماظؾققظينقجل،موعػاوضيناتماٌعاػيندةممممميفمعؤمترماألررافوسل،مواالجؿؿاماالضؿصادياجملؾسم

اظينيندوظلمظؾؿـؿقينينةممواجملينيناظسماظؿـػقذؼينينةمظؾصينينـدو م،اظدوظقينينةمبرينينأنماٌينينقاردماظقراثقينينةمظاشذؼينينةمواظزراسينينة

جمؾينسمعـظؿينةماألشذؼينةمواظزراسينة،مممممدوراتموماألشذؼةماظعيناٌل،مماظسماظؿـػقذؼةمظربغاعجواجمل،ماظزراسقة

واالجؿؿاساتماظلـقؼةمظؾـقكماظؿـؿقةماإلضؾقؿقةمم،ؤدلاتمبرؼؿقنموودزٌاظلـقؼةماظربقعقةموتماالجؿؿاساو

عػاوضيناتممو،م(عصرفماظؿـؿقةمظؾؾؾيندانماألعرؼؽقينةمموعصرفماظؿـؿقةماآلدققيموعصرفماظؿـؿقةماألصرؼؼلم)
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مـؿقةماألصرؼؼينلموعصرفماظؿمواظصـدو ماآلدققيمظؾؿـؿقةماٌلؿداعةماٌؤدلةماظدوظقةمظؾؿـؿقة)ماٌقاردمودؼد

ظؾؾقينقثممماالدؿريناريمماظػرؼينؼماىفيناتماٌادمينةميفممماجؿؿاسيناتممو،م(اظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقينةممظصـدو وا

صقؿيناممالمدقؿامؿكصصة،مووطاالتفاماٌعؤمتراتمعقاضقعقةمغظؿؿفاماألعؿماٌؿقدةموسدةماظزراسقةماظدوظقة،مو

م.اظؿـؿقةماظرؼػقةمواظزراسةمواألعـماظغذائلعؾؼمبؼؿ
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م

 الرمحن األكوع  السيد خالد عبد :ؿاالد
 

عـظؿيناتماألعينؿماٌؿقيندةممممظدىمإؼطاظقا،مواٌؿـؾماظدائؿمظدىمماىؿفقرؼةماظقؿـقةمدػريم :اياظقةماظقزائػ

اظيندوظلمظؾؿـؿقينةممممعـظؿةماألشذؼةمواظزراسينةمواظصينـدو مم)عؼراماهاماظيتمتؿكذمعـمروعام

م(6111عـذمسامم(م)وبرغاعجماألشذؼةماظعاٌلماظزراسقة
 

م:ظقزائػماظرئقلقةماظلابؼةا
 

 

مء،مصـعاقزؼر،موزارةماظرؤونماًارجقةاظعلاسدمغائبمم6111م-م6113

موزارةماظرؤونماًارجقةات،مرئقسمىـةماظرتذقق

موزارةماظرؤونماًارجقة،مرئقسمىـةماظؿدرؼبمواظؿـؿقة

مؿقدؼثاظسضقمىـةم

 مؾماألعقالقسضقميفماظؾفـةماظقرـقةمٌؽاصقةمشل م6119م-م6118

 واظؾققظقجقةمواظلاعة رئقسماظؾفـةماظقرـقةميظرماألدؾقةماظؽقؿقائقة 6119م-م6117

مغائبمرئقسماٌرطزماظقر مظؾؿعؾقعات 6113م-م1998

م االضؿصادمواالدؿـؿارميفمايزبماياطؿ،ماٌؤمترماظرعيبماظعامدائرةمم،غائبمرئقس

ماظرعيبماظعامرئقس،ماظدائرةماظلقادقةمواظعالضاتماًارجقة،ماٌؤمترممغائب

مسضقماظؾفـةماظلقادقةماظعؾقا،ماٌؤمترماظرعيبماظعام

 سضقماظؾفـةماظدائؿة،ماٌؤمترماظرعيبماظعام

  

مم:اٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومغراراتماألعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصة
 

واجملؾينسممم،األشذؼينةمواظزراسينةمممادقةمٌـظؿةئٌرارطةميفممجقعمدوراتماألجفزةماظرا إىلماظققمم-م6111

اجملؾسماظؿـػقينذيمظربغيناعجماألشذؼينةممممو،ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةماظؿـػقذيمظؾصـدو 

 .ميـؾماىؿفقرؼةماظقؿـقةاظذيمقصدماظيفمماأومسضقمااظعاٌلمبصػؿفمرئقل

م

 م
م


