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انتخاب رئيس وأعضاء جلنة الربنامج
تتألف جلنة الربنامج ،مبوجب املادة  62من الالئحة العامة للمنظمة ،من رئيس واثين شرينع شاينوا (شاينوا
-1
من كل إقليم من األقاليم التالية :أفعيقيا ،وآسيا واحمليط اهلادئ ،وأوروبا ،وأمعيكا الالتينية والبحع الكارييب ،والرينع
األدنى ،وشاو واحد من أمعيكا الرمالية ومن جنوب غعب احمليط اهلادئ) .وتُبلغ كل دولة شاو تسعى إىل االنتخيناب
يف اللجنة األمني العام للمؤمتع واجمللس باسم املمثل الذي ستعينه يف حال انتخابها وتفاصيل شينن مينؤتاله تينذا املمثينل
وخرباته (املادة  6-62من الالئحة العامة للمنظمة).
وتستلزم إجعاءاه انتخاب أشااء اللجنة أ تعشح الدول األشااء نفسها لالنتخاب شينن إقلينيم معينين قبقينا ملينا
-6
حيدده املؤمتع ألغعاض انتخاباه اجمللس ،وأ ينتخينب اجمللينس أوال رئيسينا مينن بينني املمينثلني املعشينحني مينن اليندول
األشااء يف املنظمة .ويُنتخب العئيس شلى أساس مؤتالته الرخصية وال ميثل إقليما أو بلدا معينا.
وتعد أدناه قائمة بالرتشيحاه فاال شن املعلوماه اخلاصة مبؤتاله وخرباه املمثلني املعينني ليكونينوا أشايناء
-3
حمتملني يف اللجنة يف املعفق ألف.

يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن
االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org
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وضدموردماظرتذقحماظؿاظلمٌـصبمرئقسمىـةماظربغاعج:م
اظلقدةمCecilia Nordin Van Gansbergheم(اظلقؼد)
ووردتماظرتذققاتماظؿاظقةمالغؿكابمأسضاءمىـةماظربغاعج:م

-5م
م
أصرؼؼقام
اىزائرم(اظلقدمحمؿدمعالح)مم
إثققبقام(اظلقدم(Abreha G. Aseffa
آدقامواحملق مااهادئ
اظصنيم(اظلقدم)Xia Jingyuanم
ااهـدماظلقدمVimlendra Sharanم
أغدوغقلقام(اظلقدم)Hamim Hamimم
اظػؾؾنيم(اظلقدم)Romeo Recideم
أوروبا
اظـؿلام(اظلقدةم)Natalie Feistritzerم
دقؼلرام(اظلقدةم)Christina Emma Grieder
أعرؼؽاماظالتقـقةمواظؾقرماظؽارؼيب
األرجـؿنيم(اظلقدم)Gustavo Oscar Infanteمم
إطقادورم(اظلقدم)José Antonio Carranzaم
اظرر ماألدغك
أصغاغلؿانم(اظلقدم)Abdul Razak Ayaziمم
اظلقدانم(اظلقدةمسؾؾةمعاظؽمسـؿان)م
اظقؿـم(اظلقدمخاظدمسؾدماظرمحـماألطقع)
أعرؼؽاماظرؿاظقة
طـدام(اظلقدم)Eric Robinson
جـقبمشربماحملق مااهادئ
غققزؼؾـدام(اظلقدةم)Fiona Duncan
م
-6م وتـظّؿمأحؽامماٌادةم16معـماظالئقةماظعاعةمظؾؿـظؿةمػذهماالغؿكابات.مصقصؼيناًممظؾػؼينرةم11معينـمػينذهماٌينادة،م ينقزم
ظؾرئقسمأنمؼعرضمسؾكماجملؾسمإمتامماظؿعقنيمباٌقاصؼةماظعاعةماظصرحيةمدونماظؾفقءمإىلماالضرتاعماظلرّيمسـدعامؼؽقنمسينددم
اٌرذقنيمعقازؼاًمظعددماٌؼاسدماظراشرة.م
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املرفق ألف

أفغانستان
م
االدؿ:

السيد ABDUL RAZAK AYAZI

اظقزائػماياظقة:

اٌؾقؼماظزراسلمىؿفقرؼةمأصغاغلؿانماإلدالعقةميفمروعامواٌؿـينؾماظيندائؿماٌـيناوبم
ألصغاغلؿانمظدىمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسينةموبرغيناعجماألشذؼينةماظعيناٌلمواظصينـدو م
اظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةم

اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة:

سضقميفمجمؾسمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم
سضقميفماجملؾسماظؿـػقذيمظربغاعجماألشذؼةماظعاٌلم
سضقميفمىـةماظربغاعجميفمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمعـذمسامم6114م
رئقسمإدارةماظؿؼققؿميفمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم

اٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومأغرطةماألعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصة:م
دوراتمعؤمترموجمؾسمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمومجقعماظؾفانماظػـقةمصقفام
مجقعمدوراتماجملؾسماظؿـػقذيمظربغاعجماألشذؼةماظعاٌلم
اجملؾسماظؿـػقذيمظؾصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةمواظؿفدؼدانماظـاعـمواظؿادعم
ٌقاردماظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةمم
أشؾؾقةمايؾؼاتماظدرادقةمواٌراوراتموجمؿقساتماظعؿينؾمواٌقائيندماٌلينؿدؼرةميفم
عـظؿةماألشذؼةمواظزراسينةموبرغيناعجماألشذؼينةماظعيناٌلمواظصينـدو ماظيندوظلمظؾؿـؿقينةم
اظزراسقةم
ععرصةموادعةمظقطاالتماألعؿماٌؿقدةماظيتمتقجدمعؼارػاميفمروعا
م
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اجلزائر
م

االدؿ:

السيد حممد مالح

اظقزائػماياظقة:

وزؼرمعػقّض،مدػارةماىزائرميفمروعام(عـذم)6111م
غائبماٌؿـؾماظدائؿمظيندىمعـظؿينةماألشذؼينةمواظزراسينةممواظصينـدو ماظيندوظلمظؾؿـؿقينةم
اظزراسقةموبرغاعجماألشذؼةماظعاٌلم

اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة:م
6111-6118

عدؼرمعلاسدم(اظؿـؿقينةماالجؿؿاسقينةم)،معيندؼرمسؿؾقيناتممتؿعؾينؼممبينامؼؾينلم:معـظؿينةم
اظصقةماظعاٌقة،موبرغاعجماألعؿماٌؿقدةماٌررتكماٌعين مبػينريوسمغؼينملماٌـاسينةم
اظؾرينينرؼةموعؿالزعينينةمغؼينينملماٌـاسينينةماٌؽؿل ينؾمة/اإلؼينيندز،موبرغينيناعجماألعينينؿماٌؿقينيندةم
اإلمنائل،موصـدو ماألعؿماٌؿقيندةمظؾلينؽان،موصينـدو ماألعينؿماٌؿقيندةمظؾطػقظينة،م
وصـدو ماألعؿماٌؿقدةماإلمنائلمظؾؿرأة،موضضاؼاماٌلاواةمبنيماىـلني،مواظؿـؿقةم
اظؾررؼة،مواظرقكقخة،مواٌعقضني،مواظرؾاب،مواظلالعةمسؾكماظطر م

6118-6114م

علؿرارمدبؾقعادل،مدػارةماىزائر،ماظربازؼؾم

6114-1999م

علؿرارمدبؾقعادلمورئقسمعؽؿب،معدؼرؼةمحؼق ماإلغلانمواظرؤونماإلغليناغقة،م
اٌدؼرؼةماظعاعةمظؾعالضاتماٌؿعددةماألررافم
علؿرارم(اظرؤونماًارجقة)،مدػارةماىزائر،مأوشـدام

1995-1996م

عؾقؼم(اظرؤونماًارجقة)،ماٌدؼرؼةماظعاعةمظؾرؤونماظؼـصينؾقةمواٌدؼرؼينةماظعاعينةم
ظؾربوتقطقلم
غائبمضـصؾ،مضـصؾقةماىزائر،معردقؾقام

1988-1987م

عؾقؼم(اظرؤونماًارجقة)،معدؼرؼةمآدقا/أعرؼؽاماظالتقـقةم

1999-1995م

1996-1988م
1987-1979م

عؾقؼ،معدؼرؼةماٌـظؿاتماظدوظقةم
م

م
اٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومأغرطةماألعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصة:م
6111م
6111-6111-6119م
6116م
6114م
6114-6113-6116م

اٌؤمترماظدوظلمظؾطػقظة،معـظؿةماٌؤمترماإلدالعل.م
مجعقةماظصقةماظعاٌقة.م
اٌؤمترماظدوظلمبرأنماظؿـقعماظؾققظقجل،مطقرؼؿقـام(اظربازؼؾ)م
اظؾفـةماألصرؼؼقةميؼق ماإلغلان،مبانقلم(شاعؾقا)م
جمؾسمحؼق ماإلغلان،مجـقػم
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6116م
6111
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اظينيندورةماظلينينابعةمواًؿلينقنمظؾفؿعقينينةماظعاعينينةمظاعينينؿماٌؿقينيندة،ماظؾفـينينةماظـاظـينينةم
(اظؿـؿقةماالجؿؿاسقة).م
اجملؾسماظؿـػقذيمظربغاعجماألشذؼةماظعاٌل
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األرجنتني
م

االدؿ:

السيد GUSTAVO OSCAR INFANTE

اظقزائػماياظقة:

اظؼائؿمباألسؿالمباظقطاظة،ماٌؿـؾماظدائؿماٌـاوبمظارجـؿنيمظدىمعـظؿينةماألشذؼينةم
واظزراسةموبرغاعجماألشذؼةماظعاٌلمواظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةم(عـينذمدينـةم
)6111م
سضقميفمىـةماظربغاعجميفمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم()6113-6111م

اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة:م
6111-6116
6116-1998
1998-1995
1995-1989
1989-1986

وزارةماًارجقةمواظؿفارةماظدوظقةمواظعؾادة
رئقسماٌؽؿبماالضؿصاديمواظؿفاري،مدػارةممجفقرؼةماألرجـؿنيميفمطـدا
عدؼرؼةمأعرؼؽاماىـقبقةم(عؽؿبماظربازؼؾ)،موزارةماًارجقينةمواظؿفينارةماظدوظقينةم
واظعؾادة
عؽؿينينبماظرينينؤونماظلقادينينقةموعؽؿينينبماظؿؽاعينينؾماالضؿصينينادي،مدينينػارةممجفقرؼينينةم
األرجـؿنيميفمذقؾل
عدؼرؼةماٌؽلقؽموأعرؼؽاماظقدطكمواظؾقرماظؽارؼيب،موزارةماًارجقينةمواظؿفينارةم
اظدوظقةمواظعؾادة

اٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومأغرطةماألعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصة:م
-6111مإىلماظققمم
م
6111-6116

6116-1998

اٌرارطةميفممجقعماألجفزةماظرئادقةمٌـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم
اغؿكبمغائؾامظرئقسمىـةماظربغاعجميفمدورتفاماظـاظـةمسررةمبعدماٌائةم
عؤمترماظؼؿةماظعاٌلمظاعـماظغذائلماظؿابعمظؾؿـظؿةم
اظدورةماظلاددةمواظـالثقنمٌؤمترمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة
اظدورةماظلاددةمواظـالثقنمظؾفـةماألعـماظغذائلماظعاٌل
اجؿؿاساتمىـةماظددؿقرماظغذائلماٌعـقةمبؿقدقؿماألشذؼةم(أوتاوا،مطـدا)
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النمسا
م

االدؿ:

السيدة NATALIE FEISTRITZER

اظقزائػماياظقة:

اٌؿـؾةماظدائؿةمظؾـؿلامظدىمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة،مروعام(عـينذمؼقغقينقم/حزؼينرانم
)1999م
سضقميفمىـةماظربغاعجم()6113-6116م
سضقميفمىـةماٌعاذاتماظؿؼاسدؼةمظؾؿقزػنيم()6113-6111م
سضقميفماظؾفـةماظؿـػقذؼةمظؾؿػقضقةماألوروبقةمظرؤونماظزراسةم()6114-6116م

اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة:م
6116-6111م
6111-6118م
6119م(اظـصػماظـاغل)م
6119-6118م
م
6118م(اظـصػماظـاغل)م
6116م(اظـصػماألول)م
6118-6116م

م

سضقميفماظؾفـةماظؿـػقذؼةمظؾؿػقضقةماألوروبقةمظرؤونماظزراسةمم

سضقميفمىـةماٌعاذاتماظؿؼاسدؼةمظؾؿقزػنيم
رئقلةمجمؿقسةمبؾدانمعـظؿةماظؿعاونمواظؿـؿقةميفماٌقدانماالضؿصاديم
اظرئقلةماٌرارطةمجملؿقسةماظعؿؾماظـاغقةمسـمإدارةمسؿؾقةمإصالحمعـظؿةماألشذؼةم
واظزراسةم
رئقلةماجملؿقسةماإلضؾقؿقةمألوروبام
رئقلةمرئادةماظـؿلامظالهادماألوروبلم(عـظؿةماألشذؼةمواظزراسة)م
سضقميفماجملؾسماظؿـػقذيمظربغاعجماألشذؼةماظعاٌلم
اٌؿـؾةماظدائؿةماٌـاوبةمظؾـؿلامظدىمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة،مروعام
1999م
رئقلةمإدارةماظزراسة،ماٌؿـؾقةماظدائؿةمظؾـؿلامظدىماالهادماألوروبل،مبروطلؾم
1999-1998م
اٌؾقؼةمظؾرؤونماظزراسقة،ماٌؿـؾقةماظدائؿةمظؾـؿلامظدىماالهادماألوروبينل،مإدارةم
1998-1994م
اظزراسة،مبروطلؾم
م
علؤوظةميفمإدارةمدقاداتماظؿفارةماظدوظقينةميفماظينقزارةماظػدراظقينةمإلدارةماظزراسينةم
1994-1996م
واظغاباتمواظؾقؽةمواٌقاهميفماظـؿلا،مصققـام
م
اٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومأغرطةماألعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصة:م
ذينينارطتميفمععظينينؿماجؿؿاسينيناتماألجفينينزةماظرئادينينقةمٌـظؿينينةماألشذؼينينةمواظزراسينينةمعـينينذم
،1999ممبينيناميفمذظينينؽماٌينينؤمتراتماإلضؾقؿقينينةمألوروبينينامواجؿؿاسينيناتمبرغينيناعجماألشذؼينينةم
اظعاٌل؛مطؿامذارطتميفمعؤمتراتمخمؿؾػةمظاعؿماٌؿقدةمخارجمروعام
سضينينقميفمسينيندةمىينينانمظؾصينينقاشةميفماجؿؿاسينيناتماألجفينينزةماظرئادينينقةمٌـظؿينينةماألشذؼينينةم
واظزراسة.م

CL 147/LIM/1

8

كندا
م

االدؿ:

السيد ERIC ROBINSON

اظقزائػماياظقة:

اٌؿـؾماظدائؿماٌـاوبمظؽـدامظدىموطاالتماألشذؼةمواظزراسةماظؿابعةمظاعؿماٌؿقدة/م
علؿرارم(اظرؤونماظزراسقة)م

اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة:م
6116-6111
6111-6116
6116-6113
6113-6111
6111-1998
1998-1997

غائبمعدؼرمذعؾةماظلقاداتمواٌػاوضاتماظؿفارؼةم،1موزارةماظرؤونماًارجقينةم
واظؿفارةماظدوظقة،مأوتاوا،مطـدا
اظلينينؽرتريماألولم(اظرينينؤونماظؿفارؼّينينة)،مبعـينينةمطـينيندامظينيندىماالهينينادماألوروبينينل،م
بروطلؾ،مبؾفقؽا
اظلؽرتريماألولم(اظرؤونماظؿفارؼة)مواٌػقضماظؿفاري،مااهقؽةماظؽـدؼةماظعؾقا،م
مغققداهل،مااهـد
علؤولماظلقاداتماظؿفارؼة،مذعؾةمايقاجزماظػـقةمواظؾقائحماظؿـظقؿقة،موزارةمم
اظرؤونماًارجقةمواظؿفارةماظدوظقة،مطـدا،مأوتاوا
اظلؽرتريماظـاظث/اظـاغلموغائبماظؼـصؾميفمدػارةمطـدامظدىممجفقرؼةمإؼرانمم
اإلدالعقة،مرفران
ععفدماًدعاتماًارجقةماظؽـدي،مأوتاوا.

اٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومأغرطةماألعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصة:
6116م–مإىلماظققمم
6113م
م
6116م

م

رئقسمىـةمعرؽالتماظلؾعم
اظدورةماظرابعةمسررةماهقؽةماٌقاردماظقراثقةمظاشذؼةمواظزراسةماظؿابعةمٌـظؿةماألشذؼةم
واظزراسةم
اظدورةماظـاعـةماهقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقةماظؿابعةمٌـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم
اظدورةماظـاظـةمسررةمبعدماٌائةمظؾفـينةماظربغيناعجمماظؿابعينةمٌـظؿينةماألشذؼينةمواظزراسينةمم
واالجؿؿاعماٌررتكمععمىـةماٌاظقةم
اظدورةماًاعلةمواألربعقنمبعدماٌائةمجملؾسمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمم
اظدورةماظؿادعةمواظـالثقنمظؾفـةماألعـماظغذائلميفمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة
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الصني
م
االدؿ:
اظقزائػماياظقة:

السيد XIA JINGYUAN

وزؼرمعػقضموممـؾمدائؿمىؿفقرؼةماظصيننيماظرينعؾقةمظيندىموطيناالتماألعينؿماٌؿقيندةم
اٌعـقةمباألشذؼةمواظزراسةميفمروعام

اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة:م
6111م-م6111
1997م-م6111
1995م-م1997

1993م-م1995م
1991م-م1993
1989م-م1993
1986م-م1984

عدؼرمسامموبروصقلقرميفماٌرطزماظقر مظإلرذادمواًدعاتماظزراسقينةماظؿؽـقظقجقينة،م
وزارةماظزراسة،مبقفني
عدؼرمسامموبروصقلقرميفمععفدمحبقثماظؼطـميفماظصنيماظؿينابعمظاطادميقينةماظصينقـقةم
ظؾعؾقمماظزراسقة،مأغقاغغ،مػقـان،ماظصني
غائبماٌدؼرماظعامموبروصقلقرميفمععفدمحبقثماظؼطينـميفماظصيننيماظؿينابعمظاطادميقينةم
اظصقـقةمظؾعؾقمماظزراسقةم
اٌدؼرماظعامماٌلاسدموبروصقلقرميفمععفدمحبقثماظؼطـميفماظصنيماظؿينابعمظاطادميقينةم
اظصقـقةمظؾعؾقمماظزراسقة
رئقسموبروصقلقرمعراركميفمإدارةممحاؼةماظـؾاتاتماظؿابعةمٌعفدمحبينقثماظؼطينـميفم
اظصنيم
غائبماظرئقسموبروصقلقرمعلاسدميفمإدارةممحاؼينةماظـؾاتيناتماظؿابعينمةمٌعفيندمحبينقثم
اظؼطـميفماظصني
باحثمعلاسدميفمإدارةممحاؼةماظـؾاتاتماظؿابعةمٌعفدمحبقثماظؼطـميفماظصنيمم

اٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومغراراتماألعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصةم:م
6116م-م6113م

م

سضقميفمىـةماظربغاعجميفمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم
ذاركميفماظدوراتماظرابعةمواألربعنيمواًاعلةمواألربعنيمواظلاددةمواألربعنيمبعيندم
اٌائةمظؾؿفؾس
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إكوادور
م
االدؿ:
اظقزائػماياظقة:

السيد JOSÉ ANTONIO CARRANZA

اٌؿـؾماظدائؿماٌـاوبمإلطقادورمظدىماٌـظؿاتماظدوظقةميفمروعام
سضقمعـاوب،مممـؾمإلطقادور،ميفمعؽؿبمىـةماألعـماظغذائلماظعاٌلمم

اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة:م
دؽرتريمأول،مدؼقانموزؼرماظرؤونماًارجقةمم
6111-6111م
رئقسمعؽؿب،ماألعاغةماظػرسقةمظرؤونمااهفرة،موزارةماظرؤونماًارجقةم
6111-6118م
حماصظمعـاوبمإلطقادور،ماظصـدو ماٌررتكمظؾلؾعماألدادقةم
6118-6113م
اٌؿـؾماٌـاوبمإلطقادور،معـظؿةمحظرماألدؾقةماظؽقؿقائقةم
6118-6117م
اظلؽرتريماظـاغلميفمدػارةماإلطقادورمظدىمػقظـدام
6118-6113
م
اٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومغراراتماألعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصةم:م
-6111إىلماظققمم
م
6113-6116م
م
6116م
م
6116-6111م
م
6111م
م
6111

م

اظينيندورةماظلينينابعةمواظـالثينينقنمٌينينؤمترمٌـظؿينينةماألشذؼينينةمواظزراسينينةمومجقينينعماجؿؿاسينيناتم
ودوراتماألجفزةماظرئادقةمصقفا.م
اظدورتانماًاعلةمواظـالثقنمواظلاددةمواظـالثينقنمجملؾينسمإدارةماظصينـدو ماظيندوظلم
ظؾؿـؿقةماظزراسقةم
اظدورةماًاعلةمواظـالثقنماهقؽةماظددؿقرماظغذائلم
م
اظدوراتماظلابعةمواظـالثقنمواظـاعـةمواظـالثقنم(اًاصة)مواظؿادعةمواظـالثقنمظؾفـةم
األعـماظغذائلماظعاٌلم
اٌراورةمبرأنماظؿفدؼدماظؿادعمٌقاردماظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةم
م
اٌؤمترماظقزاريمبرأنمايقطؿةماظعاٌقةموإصالحمجمؾسماألعـ،مروعام
سضقميفمىانماظصقاشةمٌينؤمترموجمؾينسمٌـظؿينةماألشذؼينةمواظزراسينةم،موىـينةماألعينـم
اظغذائلموىـةماظزراسةمواألجفزةماألخرىميفمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة.م
م
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إثيوبيا
م
االدؿ:
اظقزائػماياظقة:

السيد ABREHA G. ASEFFA

اظقزؼرماٌػقضموغائبماٌؿـؾماظدائؿممإلثققبقامظدىمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةموبرغيناعجم
م
األشذؼةماظعاٌلمواظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةم

اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة:م
1995م-م6115

وزؼرميفمعؽؿبمرئقسماظقزراءمعؽؾّينػمباظصينـدو ماظينقر مإلسينادةماظؿأػقينؾمواظؿـؿقينةم
اظؼائؿمسؾكماظطؾبمواٌؿؾينقكمعينـماجملؿؿعينات،ماظينذيمؼُعينرفمباظصينـدو ماإلثقينقبلم
إلسادةماظؿأػقؾمواظؿـؿقة.م

اٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومغراراتماألعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصةم:م
6111م-م6113م
6117م-م6111

دؼلؿرب/طاغقنماألولم6119
غقصؿرب/تررؼـماظـاغلم6119

صرباؼر/ذؾاطم6119م

م

سضقميفمىـةماظربغاعجم
رئقسموصدمإثققبقامإىلماظدورةماظلاددةمواظـالثنيمظؾفـةماألعـماظغذائلماظعاٌلم
سضقماظقصدماإلثققبلمإىلماظدورةماظـاغقةمواظعررؼـمظؾفـةماظزراسةمم
سضقميفمجمؾسمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم
سضقميفماجملؾسماظؿـػقذيمظربغاعجماألشذؼةماظعاٌل
رؼسماظقصدماإلثقينقبلمإىلماٌينؤمترماظرصقينعماٌلينؿقىمبرينأنماألعينـماظغينذائلماظعيناٌلم:م
هدؼاتمتغقُّرماٌـاخمواظطاضةمايققؼة،مروعا،م3مينم5مؼقغقق/حزؼرانم6118
رئقسماظقصدماإلثققبل،معؾادرةمالطقؼالمبرينأنماألعينـماظغينذائلم(جمؿقسينةماظـؿيناغلم،م
،)6119مروعا
رئقسماظقصدماإلثققبل،ماظؼؿةماظعاٌقةمحقلماألعـماظغذائل،مروعا
رئقسماظقصدماإلثققبل،ماجملؾسماظؿـػقذيمظؾصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقة
سضقميفماجملؿقسةماظـاظـةمظؾفـةماٌؤمترماٌعـقةممبؿابعةماظؿؼقينقؿماًينارجلماٌلينؿؼؾّمم
ٌـظؿةماألشذؼةمواظزراسة،مممـالًمجمؿقسةمإضؾقؿمأصرؼؼقا
جمؿقسينينةماظعؿينينؾماٌػؿقحينينةماظعضينينقؼةمظؾؿقضينينريمٌينينؤمترماظؼؿينينةماظعينيناٌلمحينينقلماألعينينـم
اظغذائل،مروعا،م6119م
ااهقؽينينةماظدوظقينينةماٌعـقينينةمبصينينقنماظ ينـظؿماإلؼؽقظقجقينينةموتطقؼرػينينا،معينينؤمترماألرينينرافم
اًاعسمسرر،مطقبـفاشـ،م6119
رئقسماظقصدماإلثققبل،مىـةمظاعـماظغذائلماظعاٌل.
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اهلند
م

االدؿ:م

السيد VIMLENDRA SHARAN

اظقزائػماياظقة:م

وزؼرم(اظزراسة)،مدػارةمااهـد،مواٌؿـؾماظدائؿماٌـاوبمظؾفـدمظدىموطاالتم
األشذؼةمواظزراسةمظاعؿماٌؿقدةميفمروعام(عـذمعاؼق/أؼارم)6113م
م
م

اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة:م
م
عينيناؼق/أؼينينارم 6116مينمأبرؼينينؾ/غقلينينانم
6113مم
6116م
ؼقظقق/متقزم–6119عاؼق/أؼارم م
صرباؼينينر/ذينينؾاطم–6116ؼقظقينينق/متينينقزم
6118مم
دؼلينينينينينؿرب/طينينينينيناغقنماألولم-6114
صرباؼر/ذؾاطم6116م
أشلطس/آبم -6114مدؼلؿرب/طاغقنم
6114م
األولم م
أبرؼؾ/غقلانم -6113مأشلينطسم/آبم
6114م
ؼـينينينيناؼر/طينينينيناغقنماظـينينينيناغلمم-6111م
أبرؼؾ/غقلانم6113م
أبرؼؾ/غقلانم1998م–مؼـاؼر/طيناغقنم
اظـاغلم6111م
أشلطس/آبم1997م–مأبرؼؾ/غقلانم
1998م
عينينارس/آذارم1996م–مأشلينينطس/آبم
1997م
أبرؼؾ/غقلينانمم1995م–معينارسم/آذارم
1996م
م
م

األعينيننيماٌرينينرتك،مبرغينيناعجماظؿفينينارةماظدوظقينينةمواظؿـؿقينينةماظزراسقينينةماظقرـقينينةم
(،)NADPموزارةماظزراسةمم
األعنيماًينما مظيندىموزؼينرماظزراسينةموصينـاساتموفقينزماألشذؼينةم،موزارةم
اظزراسةم
األعينيننيماً ينا مظينيندىموزؼينينرماألشذؼينينةمواظؿقزؼينينعماظعينينام،موزارةماألشذؼينينةم
واظؿقزؼعماظعامم
عدؼر،مذعؾةماظؿعيناونماظيندوظلمواظرينؤونماٌاظقينةماظداخؾقينةموسضينقممأعيننيم،مم
صـدو ماظـؼاصةماظقر ،موزارةماظـؼاصةم
عدؼر،ماظؿعاونماإلمنائلماظؼؾؾلمظقالؼةمعاػاراذرتا،مغادقؽم
عػينينقضمحمؾينينلم،معؤدلينينةمغادينينقؽماحملمؾقينينةم(
،)Corporationمغادقؽ،موالؼةمعاػاراذرتام
جابلمحمؾلموضاضمحمؾل،مأمحدمنر،موالؼةمعاػاراذرتام

Nasik Municipal

غائبمأعني،محؽقعةموالؼةمعاػاراذرتا،معقعؾايم
عػينينقضمإضينينايفموسضينينقمأعينينني،ماجملؾينينسماإلمنينينائلمظػقينينداربفا،مغينيناجؾقر،م
عاػاراذرتام
اٌلؤولماظؿـػقذيماألول،مزؼالمبارؼرادمغاجؾقر،موالؼةمعاػاراذرتامم
جابمإضايفموعلؤولمعرروع،مبرغاعجماظؿـؿقةماظؼؾؾقةماٌؿؽاعؾينةم،مطقـينقاتمم
غاغدؼد،موالؼةمعاػاراذرتام
علاسدمجابموعلؤولمذعؾةمصرسقة،مبفقم،مسصؿانمأباد،معاػاراذرتام
م
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م

اٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومأغرطةماألعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصة:م
م
سضقميفمجمؾسمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمم
سضقميفماجملؾسماظؿـػقذيمظربغاعجماألشذؼةماظعاٌلم
سضقميفمىـةماظؿؼققؿماظؿابعةمظؾصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةمم
م
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إندونيسيا
االدؿ:م

م

السيد HAMIM HAMIM

م
عؾقؼمزراسل،مدػارةمإغدوغقلقا،مروعا
اظقزائػماياظقة:م
اٌؿـؾماظدائؿماٌـاوبمالغدوغقلقامظدىمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم
م
اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة:م م

حماضرموباحث،مجاععةمبقشقرماظزراسقةم()IPBم
1989م-م6111م
م
اٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومأغرطةماألعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصة:م
م
جمؾسمإدارةماظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةم(اظدورتانماًاعلةمواظـالثقنمواظلاددةم
6116م-م6113
واظـالثقن)م
جمؾسمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم(اظدوراتماظـاغقةمواألربعقنمواظـاظـةمواألربعقنمواظرابعةم
6111م-م6113
واألربعقنمواًاعلةمواألربعقنمبعدماٌائة)م
اجملؾينينسماظؿـػقينينذيمظؾصينينـدو ماظينيندوظلمظؾؿـؿقينينةماظزراسق ينةمم(اظينيندوراتماظـاظـينينةمواظرابعينينةم
6111م-م6113
واًاعلةمواظلاددةمبعدماٌائة)م
6116
اٌؤمترماإلضؾقؿلمٌـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمآلدقامواحملق مااهادئ،مػاغقيم
6111
االجؿؿاعماظقزاريمحقلماىػافميفمعـطؼةماظؼرنماألصرؼؼل،مروعام
6111
اظدورةماظلابعةمواظـالثقنمٌؤمترمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم
خربةمطعضقميفمعؽؿبمىـةماألعـماظغذائلماظعاٌلم
خربةمطؿراضبمصاعتميفماجؿؿاساتمىـةماظربغاعجم
م
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نيوزيلندا
م
االدؿ:م

السيدة FIONA DUNCAN

اظقزائػماياظقة:

حمؾؾةمدقاداتمرصقعةماٌلؿقى،موزارةماظصـاساتماألوظقة،موظـغؿقنمم

اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة:

م
اظلؽرتريةماألوىل،مبعـةمغققزؼؾـدامظدىمعـظؿةماظؿفارةماظعاٌقة،مجـقػم
عـلؼةمادؿؽؿاغقةمظؾؿـارؼماظرؼػقة،مػاعقؾؿقن،مغققزؼؾـدا
دؽرتريةمخاصةمظقزؼرماظزراسة،موظـغؿقن
علؿرارةمعرارؼعمرصقعةماٌلؿقى،مصـدو ماظزراسةماٌلؿداعة،موظـغؿقنم
حمؾؾةمدقادات،موزارةماظزراسةمواظغابات،موظـغؿقنم

اٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومغراراتماألعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصةم:م
6111م
6113م

اظدورةماظلابعةمواظـالثقنمٌؤمترمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم
اظدورةماظـاظـةمواظـالثقنمٌؤمترمعـظؿينةماألشذؼينةمواظزراسينةمطلينؽرتريةمخاصينمةمظينمقزؼرم
اظزراسةمبصػؿفمرئقسماٌؤمترمم
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الػلبني
م
االدؿ:
اظقزائػماياظقة:

السيد ROMEO RECIDE

م
ماألعنيماٌلاسدمظرؤونماظلقاداتمواظؿكطينق ،معؽؿينبمأعيننيمماظلينرم،موزارةماظزراسينةم
(عـذمسامم)6111م
عدؼر،معؽؿبماإلحصاءاتماظزراسقة،موزارةماظزراسةم(عـذمسامم)1993م

اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة:م
أدؿاذمعلاسد،مجاععةماظػؾؾني،مظقسمباغقسم
1981م–م1991م
زعقؾمحبثميفمبرغاعجماألعؿماٌؿقدةماإلمنائلمواٌعفيندماإلحصينائلمآلدينقامواحملينق م
1984
ااهادئ،مرقطقق،ماظقابان
اٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومغراراتماألعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصةم:م
6119م-مإىلماظققم

عـدوبماظػؾؾنيميفمدوراتمجمؾسمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة

6116م-م6113

عـدوبماظػؾؾنيميفمػقؽةماألرزماظدوظقةماظؿابعةمٌـظؿةماألشذؼةمواظزراسة
سضقميفمىـةماظربغاعجميفمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم
خؾري،مخمؿؾػمايؾؼاتماظدرادقةمٌـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمبرينأنمغظيناممععؾقعيناتم
األعـماظغذائلمم
عـدوبماظػؾؾني،ماجؿؿاعمطؾارماٌلؤوظنيمظقزراءمرابطةمأعؿمجـقبمذر مآدقامبرينأنمم
اظزراسةمواظغاباتم()SOM-AMAFمم
جفةماتصال،مغظاممععؾقعاتماألعـماظغذائلمصقؿامؼؿعؾؼمبرابطينةمأعينؿمجـينقبمذينر م
آدقام

6114م-م6117

م
م
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السودان
م

االدؿ:م
السيدة عبلة مالك عثمان
م
علؿرارة مظؾرؤون ماظزراسقة م– ماٌؿـؾة ماظدائؿة ماٌـاوبة مىؿفقرؼة ماظلقدان مظدى معـظؿةم
اظقزائػماياظقة:م
األشذؼةمواظزراسةم(عـذمصرباؼر/ذؾاطم)6113م
م
اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة:م م
م
عدؼرةمعدؼرؼةماٌـظؿاتماظدوظقةمواإلضؾقؿقة،موزارةماظزراسة،ماظلقدانم
6113-6111م
غائؾةمعدؼرمإدارةماظعالضاتماظــائقةميفماٌدؼرؼةماظعاعةمظؾؿعاونماظدوظلمواالدؿـؿارات،موزارةم
6111-6116م
اظزراسة،ماظلقدانم
رئقلةمصرعماٌـظؿاتماظدوظقةميفمإدارةماظعالضاتماظــائقة،ماٌدؼرؼةماظعاعةمظؾؿعاونماظدوظلم
6116-6111م
واالدؿـؿارات،موزارةماظزراسة،ماظلقدانم
رئقلة مإدارة ماظعالضات معع ماظؾؾدان ماظعربقة ،مإدارة ماظعالضات ماظــائقة ،ماإلدارة ماظعاعةم
6111-1997م
ظؾؿعاونماظدوظلمواظؿكطق ،موزارةماظزراسة،ماظلقدانم
رئقلةمإدارةماظعالضاتمععماظؾؾدانماألصرؼؼقة،ماإلدارةماظعاعةمظؾعالضاتماًارجقة،موزارةم
1997-1993م
اظزراسة،ماظلقدانم
رئقلة مصرع ماظعالضات ماظــائقة ،ماإلدارة ماظعاعة مظؾعالضات ماًارجقة ،موزارة ماظزراسة،م
1996-1988م
اظلقدانم
عفـددةمزراسقة،ماإلدارةماظعاعةمظؾعالضاتماًارجقة،موزارةماظزراسة،ماظلقدانم
1987-1985م
م
اٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومأغرطةمظاعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصةم
م
سضق ميف ماظػرؼؼ ماظؼطري ماظذي مؼعؿؾ معع معـظؿة ماألشذؼة مواظزراسة مإلسداد مإرار ماظربجمةم
6113-6111م
اظؼطريمواظذيمهددمصقفماجملاالتمذاتماألوظقؼةمواظـؿائجماٌـرقدةمعـمعـظؿةماألشذؼةم
واظزراسةمظدسؿماألػدافماإلمنائقةماظقرـقةميفمجماظلماظزراسةمواألعـماظغذائلممبامؼؿؿاذكم
واألػدافماإلمنائقةمظاظػقةمواألػدافماإلمنائقةماٌؿػؼمسؾقفامدوظقاًم
سضقميفماظػرؼؼماظؼطريمخاللماظؿقضرياتمإلرارماألعؿماٌؿقدةمظؾؿلاسدةماإلمنائقةمووثقؼةم
اظربغاعجماظؼطريم
سضقميفماظؾفـةماظؿـظقؿقةمٌؤمترمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةماإلضؾقؿلماظـالثنيمظؾرر ماألدغك،م
اًررقم،مدؼلؿرب/طاغقنماألولم6111م
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السويد
م

االدؿ:

السيدة

اظقزائػماياظقة:

ماظلػريةمواٌؿـؾةماظدائؿةمظؾلقؼدمظدىماٌـظؿةم
رئقلةمىـةماظربغاعجم(6111م–م)6113م

CECILIA NORDIN VAN GANSBERGHEم

اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة:م
6116م–م6119

6113م-م6115م
1998م-م6113
1991م-م1997
1985م-م1991

وزؼرة،ماظلػارةماظلقؼدؼة،معلؤوظةمسـمذؤونماالهادماألوروبل،مظققبؾقاغا،مدؾقصقـقا
خؾريةمعؿكصصة،مععفدماظؾـؽماظدوظل،مواذـطـ،ماظقالؼاتماٌؿقدةماألعرؼؽقة،م
علؤوظةمسـم"برغاعجماإلغػا ماظعاممواٌلاءظةماٌاظقةمألصرؼؼقا"م
غائؾةمعدؼرماٌؽاتبمايؽقعقة،مدؿقطفقمل،ماظلقؼد،ماٌلؤوظةمسـمتـلقؼماظرؤونم
اٌرتؾطةمباٌـظؿةم(مباميفمذظؽميفمإرارمرئادةماظلقؼدماألوىلمظالهادماألوروبل)م
علؤوظةمبرغاعج،مبرغاعجماألعؿماٌؿقدةماإلمنائلميفمصققـؿقان،مالو؛معلاسدةماٌؿـؾماٌؼقؿم
يفمصرؼؿاون،مظقؾريؼا،موعلؿرارةميفمصققـؿقان،مالوم
سدةموزائػميفماظـظامماٌصريفميفماظلقؼد:معدؼرةماظؿأعقـاتماًارجقةم(عصرفم
)Gotabanken؛مممـؾةمعلاسدةمظؾؾـؽماظلقؼديميفمغققؼقرك؛معدؼرةميفمجمالم
ضروضماظررطاتميفمظؽلؿؾقرغم(عصرفم،)Nordeurope/Swedbankمعلؤوظةمسـم
رؤوسماألعقالماٌررتطةميفمدـؿقاشق،مذقؾلم()Banchile Asesoría Financieraمم

اٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومغراراتماألعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصةم:م
6119م-مإىلماظققم

1998م-م6116

مجقعماجؿؿاساتماٌـظؿةماظرئقلقة،ممباميفمذظؽ:م
عؤمترماظؼؿةماظعاٌلمظاعـماظغذائلميفماٌـظؿة،مروعامم
عؤمترمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةماإلضؾقؿلماظلابعمواظعررونمألوروبا،مؼرؼػان،مأرعقـقام
(تقظتمععمممـؾمادؿقغقامعفؿةمعؼررماٌؤمتر)مم
اظدورةماظـاعـةمواظعررونمٌؤمترمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةماإلضؾقؿلمألوروبا،مباطق،م
أذربقفانم
اظزؼارةماٌقداغقةمظؾؿؿـؾنيماظدائؿنيمإىلمعصرموظؾـانم()6111
مجقعماجؿؿاساتماٌـظؿةماظرئقلقة،ممباميفمذظؽ:م
عؤمترمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةماإلضؾقؿلماظقاحدمواظعررونمألوروبا،متاظني،مإدينؿقغقامم
(عؼرر)م
عؤمترمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةماإلضؾقؿلماظـاغلمواظعررونمألوروبا،مبقرتق،ماظربتغال
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اجؿؿاساتمرئقلقةمشريمتابعةماٌـظؿة،ممباميفمذظؽ:م
االجؿؿاعماظعاديماظرابعمٌؤمترماألررافميفماتػاضقةماظؿـقعماظؾققظقجل،مبراتقلينالصا،م
دؾقصاطقام
اظدورةماظرابعةمظؾؿـؿيندىمايؽينقعلماظيندوظلماٌعين مباظغابينات،مغققؼقركم،اظقالؼيناتم
اٌؿقدةماألعرؼؽقة
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دويسرا
االدؿ:م
اظقزائػماياظقة:م
اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة:م
م
6111-6117م
6117-6113م
6113-6116م
6111-1997م
1996-1993م
1993-1996م
1996-1991م
1991-1989م

م

السيدة CHRISTINA EMMA GRIEDER

م
اظقزؼرةمواٌؿـؾةماظدائؿينةمظلقؼلينرامظيندىمعـظؿينةماألشذؼينةمواظزرماسينةممواظصينـدو ماظيندوظلم
ظؾؿـؿقةماظزراسقةموبرغاعجماألشذؼةماظعاٌل،مروعام(عـذمدؾؿؿرب/أؼؾقلم)6111م
م
م
علؿرارةمورئقلةمعؽؿبماٌلاػؿاتماظلقؼلريمإلدؿقغقاموالتػقاموظقؿقاغقا،مرؼغام

رئقلةمذعؾةماٌؤدلاتماٌاظقةماظدوظقة،ماظقطاظينةماظلقؼلينرؼةمظؾؿـؿقينةمواظؿعيناونم،موزارةم
اظرؤونماًارجقة،مبرينم
غائؾةمرئقسمذعؾةماٌؤدلاتماٌاظقةماظدوظقينة،ماظقطاظينةماظلقؼلينرؼةمظؾؿـؿقينةمواظؿعيناونم،م
وزارةماظرؤونماًارجقة،مبرينم
غائؾةماظرئقسماٌؤضتمظؾدائرةماظزراسقينة،ماظقطاظينةماظلقؼلينرؼةمظؾؿـؿقينةمواظؿعيناونم،موزارةم
اظرؤونماًارجقة،مبرينم
علؤوظةماظرباعجماظزراسقةميفمذعؾةمعـارؼمأضصكمذر مآدقا،ماظقطاظةماظلقؼلرؼةمظؾؿـؿقةم
واظؿعاون،موزارةماظرؤونماًارجقة،مبرينم
علؤوظةماظرباعجميفمعؽؿبماظزراسة،مطاغؿقنمتقرشق،مدقؼلرام
ادؿرارؼةمٌرارؼعماظريّمواظؿـؿقةماظرؼػقة،مإغدوغقلقام
علؿرارةمظرباعجماظؿعاونماظلقؼلريمعـمأجؾماظؿـؿقةماظرؼػقة،مبقظقػقام

علؤوظةمبراعج،معرروعمريماألرزّمبقادطةماٌضكاتماجملفزةمبراصعاتمواٌرينرتكمبيننيم
1988-1983م
اظقطاظةماظلقؼلرؼةمظؾؿـؿقةموايؽقعةماإلغدوغقلقة،مإغدوغقلقام
ذغؾتمعـاصبمسدةميفماهاداتمتابعةمظؾؿعاوغقاتماظزراسقةميفمدقؼلرام
حؿكم1983م
م
اٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومغراراتماألعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصةم:م
م
ذارطتمبصػؿفامسضقاميفماظقصدماظلقؼلريميفماجؿؿاساتمااهقؽاتماظؿاظقة:م
م
اجملؾسماالضؿصاديمواالجؿؿاسل،موعؤمترماألررافميفماتػاضقةماظؿـقعماظؾققظينقجل،موعػاوضيناتماٌعاػيندةم
اظدوظقينينةمبرينينأنماٌينينقاردماظقراثقينينةمظاشذؼينينةمواظزراسينينة،مواجملينيناظسماظؿـػقذؼينينةمظؾصينينـدو ماظينيندوظلمظؾؿـؿقينينةم
اظزراسقة،مواجملاظسماظؿـػقذؼةمظربغاعجماألشذؼةماظعيناٌل،ممودوراتمجمؾينسمعـظؿينةماألشذؼينةمواظزراسينة،م
واالجؿؿاساتماظربقعقةمواظلـقؼةمٌؤدلاتمبرؼؿقنموودز،مواالجؿؿاساتماظلـقؼةمظؾـقكماظؿـؿقةماإلضؾقؿقةم
(عصرفماظؿـؿقةماآلدققيموعصرفماظؿـؿقةماألصرؼؼلموعصرفماظؿـؿقةمظؾؾؾيندانماألعرؼؽقينةم)،موعػاوضيناتم
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ودؼدماٌقاردم(اٌؤدلةماظدوظقةمظؾؿـؿقةمواظصـدو ماآلدققيمظؾؿـؿقةماٌلؿداعةموعصرفماظؿـؿقةماألصرؼؼينلمم
واظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقينةم)،مواجؿؿاسيناتماىفيناتماٌادمينةميفماظػرؼينؼمماالدؿريناريممظؾؾقينقثم
اظزراسقةماظدوظقة،موسدةمعؤمتراتمعقاضقعقةمغظؿؿفاماألعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصة،موالمدقؿامصقؿينام
ؼؿعؾؼمباظؿـؿقةماظرؼػقةمواظزراسةمواألعـماظغذائل.م
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اليمن
م
االدؿ:
اظقزائػماياظقة:

السيد خالد عبد الرمحن األكوع
مدػريماىؿفقرؼةماظقؿـقةمظدىمإؼطاظقا،مواٌؿـؾماظدائؿمظدىمعـظؿيناتماألعينؿماٌؿقيندةم
اظيتمتؿكذمعـمروعامعؼراماهام(عـظؿةماألشذؼةمواظزراسينةمواظصينـدو مماظيندوظلمظؾؿـؿقينةم
اظزراسقةموبرغاعجماألشذؼةماظعاٌل)م(عـذمسامم)6111م

اظقزائػماظرئقلقةماظلابؼة:م
6113م-م6111م

علاسدمغائبماظقزؼر،موزارةماظرؤونماًارجقة،مصـعاءم
رئقسمىـةماظرتذققات،موزارةماظرؤونماًارجقةم
رئقسمىـةماظؿدرؼبمواظؿـؿقة،موزارةماظرؤونماًارجقةم
سضقمىـةماظؿقدؼثم
سضقميفماظؾفـةماظقرـقةمٌؽاصقةمشلقؾماألعقالم

6117م-م6119

رئقسماظؾفـةماظقرـقةميظرماألدؾقةماظؽقؿقائقة واظؾققظقجقةمواظلاعة

1998م-م6113

غائبمرئقسماٌرطزماظقر مظؾؿعؾقعاتم
غائبمرئقس،مدائرةماالضؿصادمواالدؿـؿارميفمايزبماياطؿ،ماٌؤمترماظرعيبماظعام م
غائبمرئقس،ماظدائرةماظلقادقةمواظعالضاتماًارجقة،ماٌؤمترماظرعيبماظعامم
سضقماظؾفـةماظلقادقةماظعؾقا،ماٌؤمترماظرعيبماظعامم
سضقماظؾفـةماظدائؿة،ماٌؤمترماظرعيبماظعام

6118م-م6119م

اٌرارطةميفماجؿؿاساتمأومغراراتماألعؿماٌؿقدةمووطاالتفاماٌؿكصصةم:م
6111م-مإىلماظققم

م

اٌرارطةميفممجقعمدوراتماألجفزةماظرئادقةمٌـظؿةماألشذؼينةمواظزراسينةم،مواجملؾينسم
اظؿـػقذيمظؾصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقة،مواجملؾسماظؿـػقينذيمظربغيناعجماألشذؼينةم
اظعاٌلمبصػؿفمرئقلامأومسضقاميفماظقصدماظذيمميـؾماىؿفقرؼةماظقؿـقة.
م
م

