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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة الثالثون

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣-٢٠فيينا، 
    من جدول األعمال املؤقت١٤البند 

 التوصية مبرشح ملنصب املدير العام
 

 نصب املدير العاماملرشحون مل
 

 مذكّرة من األمانة
 
ــادة   -١ ــنص امل ــه   ٢-١١ت ــين " مــن الدســتور عــلى أن يع

ــع       ــترة أرب ــام لف ــر الع ــس، املدي ــناء عــلى توصــية ال ــر، ب املؤمت
وكان املؤمتر العام قد قرر يف دورته العادية التاسعة     ". سـنوات 

تعـيني السـيد كـارلوس ماغارينـيوس مديـرا عاما لليونيدو ملدة             
، أو  ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ٨ربع سنوات اعتبارا من     أ

إىل حــني تولّــي املديــر العــام املعــين يف الــدورة العاديــة احلاديــة  
املقرر (عشـرة لـلمؤمتر العـام مهام منصبـه، أي التارخييـن أبعد            

 ).٢٠-م/٩-م ع

 مـن الـنظام الداخلي      ٢-٦١وعمـال بأحكـام املـادة        -٢
رشـيحات أهـالً للـنظر فيها،       لكـي تكـون الت    "لـلمجلس فإنـه     

جيــب أن يتســلّمهـا رئــيس الــس يف موعــد أقصـــاه شــهرين  
ــبل دورة       ــلمجلس ق ــة ل ــتاح آخــر دورة عادي ــاريخ افت ــبل ت ق

ومـن مث، وكما    ". املؤمتـر الـيت يعـتزم فـيها تعـيني املديـر العـام             
ديسمرب / كانون األول  ٢٣أُعلـن يف مذكّـرة شـفهية مؤرخـة          

ارجــــية، كــــان املوعــــد  وزعــــت عــــلى وزارات اخل٢٠٠٤

/  نيســان٢٠األقصـى لــتلقّي رئــيس الــس الترشــيحات هــو  
 .٢٠٠٥أبريل 

وكانـت الترشيحات اليت تسلّمها رئيس الس حىت         -٣
، بالترتيـــب األجبـــدي اإلنكلـــيزي ٢٠٠٥أبـــريل / نيســـان٢٠

 :يلي لبلدان املرشحني، كما

 )العراق(السيد سامي رؤوف األعرجي  
 )كينيا(أزد رانا السيد كيبكورير علي  
 )سرياليون(يومكيال . السيد كانِده ك 
 )أوغندا(روينديريي . ج. السيد أبيل ج 

وتـرد يف املـرفق األول هلـذه الوثـيقة السري الذاتية اليت             -٤
 .قدمها املرشحون

 مــن الــنظام الداخــلي لــلمجلس،  ٦١ويــرد يف املــادة  -٥
 االجراء الذي   املستنسـخة يف املـرفق الـثاين هلـذه الوثـيقة، بيان           

 .يتعني على الس اتباعه لتعيني املدير العام
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 املرفق األول

 سرية ذاتية
 سامي رؤوف األعرجي

 ١٩٤٢بغداد، العراق، : مكان امليالد
  

 ):التعليم(الدرجات األكادميية 
 

 :املدرسة الثانوية العليا -١ 
 )الكاظمية، بغداد(، ١٩٦٢املدرسة الكاظمية الثانوية،   

 :جلامعةا -٢ 
، جامعة والية ميتشيغان، النسينغ الشرقية، ميتشيغان، الواليات         ١٩٦٧بكالوريوس اهلندسة امليكانيكية،    

 املتحدة األمريكية  

 ، جامعة كونيتيكت، ستورز، كونيتيكت، الواليات املتحدة األمريكية١٩٦٩ماجستري اهلندسة امليكانيكية،  -٣ 

، جامعة والية ميتشيغان، النسينغ الشرقية، ميتشيغان، الواليات املتحدة         ١٩٧٣دكتوراة اهلندسة امليكانيكية،     -٤ 
 األمريكية

  
 :األماكن اليت عملت فيها واملناصب اليت توليتها

 
 ،Consumers Powerمهندس بشركة  )١٩٧٥-١٩٧٤(

 جاكسون، ميتشيغان، الواليات املتحدة األمريكية
١- 

 النووية، اللجنة العراقية للطاقة الذرية،مدير مشاريع حمطات القوى  )١٩٨٣-١٩٧٦(
 بغداد، العراق

٢- 

 مدير شعبة األمان النووي، اللجنة العراقية للطاقة الذرية،  )١٩٨٧-١٩٨٣(
 بغداد، العراق

٣- 

 اللجنة العراقية للطاقة الذرية، رئيس هيئة األمان النووي،  )١٩٨٩-١٩٨٧(
 بغداد، العراق

٤- 

 مان، وزارة الصناعة والتصنيع العسكري، رئيس هيئة األ )١٩٩٢-١٩٨٩(
 بغداد، العراق

٥- 

 مدير مركز األمان وضمان اجلودة، جلنة الصناعات العسكرية،  )١٩٩٤-١٩٩٢(
 بغداد، العراق

٦- 

 مدير مركز التفتيش اهلندسي واألمان الصناعي، وزارة الصناعة واملعادن،  )١٩٩٧-١٩٩٥(
 بغداد، العراق

٧- 

 ر عام مكتب التفتيش اهلندسي واألمان الصناعي، وزارة الصناعة واملعادن، مدي )٢٠٠١-١٩٩٧(
 بغداد، العراق

٨- 
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 مدير عام شركة الدولة للتبغ والسجائر، وزارة الصناعة واملعادن،  )٢٠٠٠-١٩٩٩(
 بغداد، العراق

٩- 

 مدير عام مكتب التخطيط، وزارة الصناعة واملعادن،  )٢٠٠٤-٢٠٠٢(
 بغداد، العراق

١٠- 

 نائب وزير الصناعة واملعادن،  ) إىل اآلن٢٠٠٤(
 بغداد، العراق

١١- 

  
 :املنشورات واألومسة

 
 .أكثر من مثانني دراسة وحبثا يف ميدان العلوم والتكنولوجيا ومحاية البيئة -١ 

 .أمحل لقب عامل -٢ 

 .نولوجياتلقيت العديد من امليداليات واألومسة على إجنازايت يف جمال العلوم والتك -٣ 
  

 :أعمال ومشاريع خمتارة
 

 )١٩٩٣-١٩٩١(املشاركة يف برنامج إعادة إعمار الصناعات النفطية والكهربائية  -١ 

 :للمشاريع التالية) مراقبة اجلودة وضمان اجلودة(قيادة أعمال األمان اهلندسي واجلودة  -٢ 
 -أ )إعمارمشروع إعادة ) (جسر الرابع عشر من متوز(جسر معلّق  )١٩٩٤-١٩٩٢(
 -ب مشروع جسر ذي طابقني )١٩٩٣-١٩٩٢(
 -ج مشروع برج اتصاالت )١٩٩٤-١٩٩٢(
 -د مشروع سد العظيم )١٩٩٥-١٩٩٤(

 
 :قيادة أعمال إعادة التأهيل للشركات واملصانع التالية -٣ 

 شركة الدولة للزيوت النباتية -أ  
 ● مصنع الباجيي )١٩٩٦-١٩٩٥(
 ● )خطوط مواد التنظيف(مصنع املأمون  )١٩٩٧-١٩٩٦(
 ● )خطوط مواد التنظيف(مصنع الرشيد  )١٩٧٧(
 -ب شركة الدولة للتبغ والسجائر/مصانع بغداد )١٩٩٧(
 -ج الباجيي/شركة الدولة لألمسدة الشمالية )١٩٩٧(
 -د شركة الدولة لإلمسنت اجلنوبية/مصنع إمسنت كربالء )٢٠٠١-٢٠٠٠(
 -ه املوصل/لدولة لإلمسنت الشماليةشركة ا/مصنع إمسنت بادوش )٢٠٠١(
قــيادة أنشــطة التفتــيش اهلندســي وضــمان اجلــودة واألمــان الصــناعي         )١٩٩٨-١٩٩٥(

 حملطات القوى الكهربائية يف العراق
 -و

 -٤ عضو اللجنة الوطنية إلعادة تأهيل قطاع القوى الكهربائية يف العراق )٢٠٠١-١٩٩٩(
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ــيل   )٢٠٠٤-٢٠٠٣( ــادة تأه ــوزارة     املشــاركة يف إع ــتابعة ل ــرة ال ــتاج املدم  املصــانع وخطــوط اإلن
الصـناعة واملعـادن وكذلـك إعادة بدء التشغيل واإلنتاج يف املؤسسات اململوكة            

 للدولة والتابعة للوزارة

٥- 

ــتابعة       )٢٠٠٤-٢٠٠٣( ــيها وم ــوزارة الصــناعة واملعــادن واإلشــراف عل ــتابعة ل تنســيق املشــاريع ال
  العراق يف هذا امليدانالتزامات البلدان املاحنة جتاه

٦- 

تنسـيق امليزانـية السـنوية للشـركات الـتابعة لـوزارة الصناعة واملعادن واإلشراف                )٢٠٠٤-٢٠٠٣(
 عليها

٧- 

ــات      )٢٠٠٤-٢٠٠٣( ــع اموعـ ــيق مـ ــراق بالتنسـ ــاص يف العـ ــاع اخلـ ــر القطـ ــاركة يف تطويـ املشـ
 والوكاالت املتخصصة الوطنية والدولية

٨- 

  
 :طنية واللجان الوطنيةعضوية االس الو

 
 .عضو الس الوطين حلماية البيئة -١ 

 .عضو اللجنة الوطنية لالستثمار -٢ 

 ).١٤٠٠٠اإليسو /٩٠٠٠اإليسو (عضو اللجنة الوطنية ملنتجات النوعية  -٣ 

 .عضو اللجنة الوطنية حلماية املستهلكني -٤ 

 .عضو اللجنة الوطنية ملعايري اجلودة الصناعية -٥ 
  
 :االس العلمية واهلندسية/ضوية يف اجلمعياتالع
 

 .عضو اجلمعية اهلندسية العراقية -١ 

 .عضو نقابة املهندسني العراقية -٢ 

 .عضو جلنة البيئة التابعة لالحتاد العريب للصناعات اهلندسية -٣ 

 ).ASME(عضو اجلمعية األمريكية للمهندسني امليكانيكيني  -٤ 

 ).AIAA( للمالحة اجلوية والفضائية عضو املعهد األمريكي -٥ 

 ).ANS(عضو اجلمعية النووية األمريكية  -٦ 

 ).North American Research Society(عضو مجعية أمريكا الشمالية للبحوث  -٧ 

 .American Honor Engineering Society (фKф)عضو مجعية  -٨ 
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 سرية ذاتية 

 كيبكورير علي أزد رانا
 نظمة التجارة العامليةنائب املدير العام مل

154 rue de Lausanne 
1211 Geneva 21 

Switzerland  
 التعليم  

 (UCLA)جامعة كاليفورنيا يف لوس أجنلس 
 كلية العلوم السياسية

 دكتوراه فلسفة

 ١٩٩٠يونيه /حزيران 

 (UCLA)جامعة كاليفورنيا يف لوس أجنلس 
 شهادة املاجستري يف العلوم السياسية

 ١٩٧٥نيه يو/حزيران 

 ١٩٧٩-١٩٧٣  زمالة دراسية من مؤسسة فولربايت هايز
 جامعة نريويب
 ية السياسكلية العلوم

 )بدرجة شرف(بكالوريوس اآلداب 

 ١٩٧٢يونيه /حزيران 

 اخلربة  

 حىت اآلن٢٠٠٣مارس /من آذار  .رئيس الفريق العامل لإلطار املتكامل
لتقنية املتكامل املشترك بني منظمة التجارةرئيس اللجنة التوجيهية لربنامج املساعدة ا

 .(JITAP)العاملية واألونكتاد ومركز التجارة الدولية، شعبة تقييم التكنولوجيا   
 حىت٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول 

 ٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين
 ٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول  .نائب املدير العام ملنظمة التجارة العاملية، جنيف، سويسرا   

بري استشاري للشؤون العاملية يف السياسات العامة واملفاوضات التجارية واالستثماريةخ
 .الثنائية واملتعددة األطراف  

 ٢٠٠٢مارس /آذار 

مستشار أقدم لشؤون السياسة العامة التجارية لدى وزارة التجارة والصناعة، مجهورية
 .كينيا

 ٢٠٠١يوليه /متوز 

اض الثاين للسياسة العامة التجارية يف كينيا، منظمةرئيس وفد إىل اجتماع االستعر
 .التجارة العاملية، جنيف، سويسرا  

 ٢٠٠٠فرباير /شباط 

 كانون ٣١يوليه إىل / متوز١من   .منسق الوفود األفريقية إىل منظمة التجارة العاملية، جنيف، سويسرا 
 ١٩٩٩ديسمرب /األول
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/  إىل آب١٩٩٨مارس /من آذار  .ملتحدة يف جنيف، سويسرا ممثِّل دائم لكينيا لدى مكتب األمم ا /سفري
 ٢٠٠٠أغسطس 

/ يناير إىل شباط/من كانون الثاين  .أمني دائم، مكتب الرئيس، لشؤون تنسيق التنمية، نريويب، كينيا   
 ١٩٩٨فرباير 

املنسق/نائب املمثِّل الدائم، بعثة كينيا لدى األمم املتحدة، نيويورك، واملندوب املناوب  
 .لوفد كينيا لدى جملس األمن يف األمم املتحدة، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية   

يناير إىل كانون /من كانون الثاين 
 ١٩٩٧ديسمرب /األول

 إىل ١٩٩٢سبتمرب /من أيلول  .نائب رئيس بعثة سفارة كينيا، طوكيو، اليابان    /مستشار قانوين
 ١٩٩٦ديسمرب /كانون األول

 ة خمتارةمؤمترات دولي  

 ٢٠٠٣أكتوبر /من تشرين األول  .متثيل منظمة التجارة العاملية يف مؤمترات دولية خمتارة  
 ٢٠٠٣يوليه /إىل متوز

/ أيلول٢٩، طوكيو،  )تيكاد الثالث  (مؤمتر طوكيو الدويل الثالث بشأن التنمية يف أفريقيا  
 .٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ١ –سبتمرب 

  

/ متوز ١٠لرؤساء وكاالت اإلطار املتكامل، واشنطن العاصمة،  رئيس االجتماع الثالث 
 .٢٠٠٣يوليه 

  

 ١٩٩٣أكتوبر /من تشرين األول  :عضو موفد إىل اجتماعات دولية عديدة، منها
 ٢٠٠٠فرباير /إىل شباط

أكتوبر/، طوكيو، اليابان، تشرين األول     "مؤمتر طوكيو الدويل بشأن التنمية يف أفريقيا   "
١٩٩٣. 

  

سبتمرب/، كيوتو، اليابان، أيلول     "ر الوزراء املفوضني يف االحتاد الدويل لالتصاالت    مؤمت"
 .١٩٩٨أكتوبر  /، ومينيسبوليس، الواليات املتحدة األمريكية، تشرين األول      ١٩٩٤

  

سبتمرب إىل كانون/، من أيلول "٥٤ و٥٣ و ٥٢دورات اجلمعية العامة لألمم املتحدة الـ"
 .، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية   ١٩٩٩ و١٩٩٨ و١٩٩٧ديسمرب  /األول

  

رئيس الوفد الوطين إىل مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي
١٩٩٩يوليه   / متوز ٣٠-١٩، فيينا،  )اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

  

   .٢٠٠٠مايكا   وجا١٩٩٨يف القاهرة " ١٥اجتماعا قمة جمموعة الـ"
، بانكوك، تايلند،)األونكتاد احلادي عشر " (مؤمتر األمم املتحدة املعين بالتجارة والتنمية "

 .٢٠٠٠فرباير /شباط
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 خمتارات من العروض والبيانات املقدمة ومما نشر يف وسائل اإلعالم

،"تظل على التزامهاملاذا جيب على أفريقيا الشرقية أن  : النظام التجاري املتعدد األطراف "
 .كلمة رئيسية يف قمة األعمال التجارية يف أفريقيا الشرقية، نانيوكي، كينيا   

 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٨ 

بيان افتتاحي يف الدورة العادية األوىل للجنة الفرعية الوزارية لشؤون التجارة التابعة
 . موريشيوس–لالحتاد األفريقي  

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٩ 

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢  .تتاحي يف اجتماع وزراء التجارة يف أقل البلدان منوا، داكا، بنغالديش بيان اف
 تأثري– ٢٠٠٥مستقبل صناعة املنسوجات واملالبس بعد عام  "منسق املؤمتر عن  /رئيس

 ".إلغاء حصص املنسوجات واملالبس يف التجارة والصناعة والتنمية على الصعيد العاملي 
 للفريق االستشاري املشترك بني مركز التجارة الدولية٣٦ة يف الدورة الـكلمة تقدميي

 .واألونكتاد ومنظمة التجارة العاملية، جنيف، سويسرا   

 ٢٠٠٣مايو / أيار٥ 

يف منتدى بروكسل االقتصاديكلمة رئيسية ، "نشر منافع العوملة "
 . بروكسل، بلجيكا –الرابع 

 ٢٠٠٣أبريل / نيسان١٠ 

يف املؤمتر" إطار سياسة عامة متماسك للمساعدة التقنية وبناء القدراتاحلاجة إىل "
 .الربملاين بشأن منظمة التجارة العاملية، جنيف، سويسرا   

 ٢٠٠٣فرباير / شباط١٧ 

استراتيجيات بشأن استجابات أوساط األعمال املعنية بالتنمية املستدامة إىل إعالنات"
،" األمم املتحدة لألهداف اإلمنائية لأللفية وإعالن–الدوحة ومونتريي وجوهانسربغ  

 .األمم املتحدة، نيويورك 

 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٨ 

ألهداف وا– املتابعة املتكاملة ملؤمترات قمة األلفية والدوحة ومونتريي وجوهانسربغ "
 .، األمم املتحدة، نيويورك "اإلمنائية لأللفية

٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١٣ 

، بيان لدى"ما بعد برنامج عمل الدوحة ذات األمهية اخلاصة للبلدان النامية مسائل "
 .جملس األونكتاد للتجارة والتنمية، جنيف، سويسرا  

٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٠ 

، مركز"ملاذا الطريق املسدود واإلخفاق؟  "اجتماع منظمة التجارة العاملية يف سياتل،    
 . لوس أجنلس، الواليات املتحدة األمريكية الدراسات يف جامعة كاليفورنيا يف 

١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٧ 

نيبون(باب الدخول إىل األلفية اجلديدة، مقابلة مع مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية 
 .، طوكيو، اليابان (NHK)) هوسو كيوكاي 

 ١٩٩٧يناير /كانون الثاين 

، يف معهد كوريا الدويل، ناغويا،"املتطوعنيدور منظمات : العالقات اليابانية الكينية"
 .اليابان

 ١٩٩٤سبتمرب /أيلول 

، يف احللقة الدراسية الدولية للمواطنني التابعة لرابطة كيوتو"التنمية والدمقرطة يف كينيا "
 .الدولية، كيوتو، اليابان 

 ١٩٩٢ديسمرب /كانون األول 
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لغرب وتأثري األحداث اجلارية يفتبعات العالقات الراهنة بني الشرق وا "دراسة عن 
، يف جامعة البوليتكنيك يف كاليفورنيا، بامونا، مقدمة"أوروبا الشرقية على شرقي أفريقيا

، ألجل املؤمتر املعين(SOCCIS)إىل كونسورتيوم كاليفورنيا اجلنويب للدراسات الدولية 
 .١٩٩٠مايو  /بأوروبا الشرقية والغرب؛ التبعات على أفريقيا، أيار 

 ١٩٩٠مايو /أيار 

، رابطة جامعة املوظفني احلكوميني يف كاليفورنيا،"منشأ احلضارات األفريقية وتطويرها"
 .، لوس أجنلس، الواليات املتحدة األمريكية  ١٩٨٧شهر تاريخ السود، 

 ١٩٨٧فرباير /شباط 

 اللغـــات  

 .اإلنكليزية والسواحلية واألردية
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 سرية ذاتية 

 اليومكي. كانِده ك

 سنة من ١٥ولديه ما يزيد على  . الدكتور يومكيال هو وزير سابق للتجارة والصناعة واملنشآت احلكومية جبمهورية سرياليون
وهو اآلن كبري مستشاري املدير العام     .  سنوات من اخلربة الفنية واإلدارية داخل اليونيدو٨اخلربة يف التنمية الدولية، منها 

وإضافة إىل ذلك، توىل قيادة مبادرات خمتلفة وأدار مشاورات  ).  خاص للمدير العام السابقوعمل أيضا كمستشار (احلايل 
 سنوات كمدير للمكتب   ٤ومشلت مسؤولياته مؤخرا العمل ملدة  . ومفاوضات رفيعة املستوى مع الدول األعضاء يف املنظمة  

.  مركز إقليمي للتنمية الصناعية تابع هلا يف نيجرييااإلقليمي لشؤون أفريقيا وأقل البلدان منوا وكممثل لليونيدو ومدير ألول
 .وشارك يف تأليف عديد من املقاالت وفصول الكتب وورقات املوظفني عن مسائل التجارة والتنمية الدولية  

  
 :التحصيل الدراسي

 
 ١٩٩١ -دكتوراه فلسفة يف االقتصاد الزراعي، جامعة إيلينوي، الواليات املتحدة األمريكية  • 
 ١٩٨٦ -ماجستري يف االقتصاد الزراعي، جامعة كورنل، الواليات املتحدة األمريكية  • 
 -، يف الـزراعة العامـة، معهـد جنـاال اجلامعي، سرياليون             )Cum Laude(بكـالوريوس يف العلـوم، الشـعبة األوىل          • 

١٩٨٢ 
  

 ١٩٥٩يوليه / متوز٥ :تاريخ الوالدة
 

 :السجل الوظيفي
 

  حىت اآلن٢٠٠٣ عام لليونيدوكبري مستشاري املدير ال
 ٢٠٠٣-٢٠٠٠ ممثّل اليونيدو ومدير املركز اإلقليمي للتنمية الصناعية التابع هلا يف نيجرييا

 ٢٠٠٠-١٩٩٦ مدير مكتب اليونيدو اإلقليمي لشؤون أفريقيا وأقل البلدان منوا
 ١٩٩٦ مستشار خاص للمدير العام لليونيدو

 ١٩٩٥-١٩٩٤ احلكومية، مجهورية سرياليونوزير التجارة والصناعة واملنشآت 
 ١٩٩٦-١٩٩١ )١٩٩٤/١٩٩٥يف إجازة أثناء الفترة (أستاذ مساعد وحماضر جبامعة والية ميتشيغان 
 ١٩٩١-١٩٨٩ مساعد عميد كلية الزراعة، جامعة إيلينوي

 ١٩٨٩-١٩٨٧ مساعد لشؤون البحث والتدريس، جامعة إيلينوي
 ١٩٨٦-١٩٨٣يف إجازة أثناء الفترة (ق املنتجات السرياليونية موظف لشؤون التسويق، هيئة تسوي

 )لنيل درجة املاجستري
١٩٨٦-١٩٨٢ 
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 اخلربات واملهارات الرئيسية 

 
 اخلربة الرفيعة املستوى يف جمال التنمية الصناعية لدى األمم املتحدة

 
اإلرشاد االستراتيجي بشأن إدارة    خاصا ملديرين عامني، فأسدى املشورة ووفّر القيادة و       /عمـل مستشـارا كبريا     • 

الـربامج املـتعددة األطـراف واألفـرقة املـتعددة الثقافات واخلدمات االستشارية املتعددة اجلوانب يف ميادين مثل                  
بـناء القـدرات املؤسسـية وبـناء القـدرات الـتجارية وختفـيف حـدة الفقر واحلوار حول التنمية الصناعية وحتقيق           

 .جلهات املاحنة على الصعيد القطريالتنسيق بني ا/الالمركزية

تـوىل إدارة موظفـي مقـر اليونـيدو ومكاتـبها امليدانـية املعنـيني بأفريقـيا وأقل البلدان منوا، موفّرا القيادة الفكرية                        • 
 .والعملياتية على الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي

 املســـتوى وبــناء الـــتوافق يف اآلراء وأنشــطة الدعـــوة   امليســر يف احلـــوار السياســايت الرفــيع   /قــام بــدور املنســـق   • 
ومؤمتــرات وزراء الصــناعة ) مــنظمة الوحــدة األفريقــية(واملفاوضــات الدبلوماســية يف مؤمتــرات رؤســاء الــدول 

املـبادرات العاملـية املشـتركة بـني اليونيدو         /وكذلـك هيـئات اليونـيدو التشـريعية واملؤمتـرات         ) كـامي (األفريقـيني   
 .واألمم املتحدة

ميــتلك خــربة إداريــة واستشــارية متخصصــة يف جمــاالت صــوغ الــربامج وإدارــا وتنفــيذها وحشــد األمــوال يف   • 
مـيادين مـثل تنمية القطاع اخلاص واحلوار وعالقات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ونظم دعم املنشآت    

اء القدرات التجارية والصناعة الزراعية     الصـغرية واملتوسـطة وبـناء القـدرات يف رابطات الصناعة واألعمال وبن            
 .والتنمية الريفية

ــتعددة           •  ــية ووكــاالت م ــية الثنائ ــع الوكــاالت اإلمنائ ــدويل والشــراكات االســتراتيجية م ــتعاون ال ــام بتيســري ال ق
األطـراف مـثل سـائر وكـاالت األمـم املـتحدة ومـنظمة الـتجارة العاملية واالحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية                     

 ).نيباد(والشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا ) اإليكواس(ول غرب أفريقيا لد

بـــني أفريقـــيا وآســـيا وبـــني بلـــدان اإليكـــواس واملخـــروط اجلـــنويب   (ســـاعد عـــلى تعزيـــز الـــتعاون األقالـــيمي   • 
 .، وكذلك التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون التقين فيما بني البلدان النامية))مريكوسور(

  
 ة القيادية على املستويني الوزاري والسياسياخلرب

 
عمــل وزيــرا للــتجارة والصــناعة واملنشــآت احلكومــية يف ســرياليون، مــع خــربة يف صــوغ السياســات الــتجارية   • 

ومشلت مهامه الوزارية أيضا ختفيف     . والصـناعية وتنفـيذها ورصـدها كجـزء مـن بـرامج اإلصـالح االقتصادي              
ــية وإصــالح امل  ــرامج لتنمــية     الضــوابط الرقاب ــية وإنشــاء ب ــيعها وتشــجيع اجلمعــيات التعاون نشــآت العمومــية وب

 .القطاع اخلاص واملنشآت الصغرية واملتوسطة

قـام بتعزيز االصالحات السوقية، ووقّع على انضمام سرياليون إىل املنظمة اإلقليمية األفريقية للتوحيد القياسي                 • 
 ).اآلرسو(
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. قطـاع اخلـاص وإلنشـاء آلـيات تشـارك وتحـاور بـني القطاعني العام واخلاص                أطلـق مـبادرات لـتعزيز تنمـية ال         • 
ونظّـم عمليات تشاور بني احلكومة والقطاع اخلاص ملناقشة املعوقات والعقبات اليت تعطل منو القطاع اخلاص                

 .بالتعاون مع اليونيدو ومركز التجارة الدولية ومكتب اليونيدو اإلقليمي ألفريقيا

، اإلشراف  )جملـس اخلوصصـة   (ئـيس مشـارك للمفوضـية املعنـية بإصـالح املنشـآت العمومـية وبـيعها                 تـوىل، كر   • 
عـلى مـراجعة داخلـية لـربنامج اخلوصصـة، وسـاعد عـلى بـناء الوعـي احملـلي وشـجع مشـاركة القطـاع اخلاص                           

 .احمللي يف ذلك الربنامج

الـيت وفّـرت اإلشـراف على اإلصالحات    عمـل عضـوا يف اللجـنة الوزاريـة املسـتوى لرصـد التكيـيف اهليكـلي،            • 
السياســاتية املــتعلقة بترشــيد القــوة العاملــة يف اخلدمــة احلكومــية وإصــالح القضــاء وتســعري املنــتجات البترولــية   

 .ونقدنة إعانة األرز
  

 اخلربة البحثية والتدريسية والتقنية
 

 إدارة املنتجات واخلدمات الزراعية ويف      خـبري إمنـائي وأسـتاذ مساعد سابق ذو خربة حبثية وتدريسية واسعة يف              • 
 من املقاالت وفصول الكتب  ٢٥نشـر مـا يـزيد على        . تنمـية الـزراعة والـتجارة الزراعـية عـلى الصـعيد الـدويل             

وورقـات عمـل املوظفـني والوجائـز السياسـاتية بشـأن مسـائل تـنموية بالغـة األمهـية تـتعلق باالقتصاد والتجارة                        
 والتحول اهليكلي يف القطاعني الزراعي والصناعي األفريقيني، وكذلك بشأن التنمية           الدولـية يف السـلع األولـية      

 .وترد طيه قائمة منشورات خمتارة. الريفية وختفيف حدة الفقر واالستدامة البيئية
   

 قائمة منشورات خمتارة
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part of the industrial competitiveness occasional paper series for the Regional Industrial Development 
Center, Abuja, Nigeria).

١- 
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٢- 
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٣- 
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 سرية ذاتية 

 روينديريي. ج. أبيل ج

 البيانات احليوية •
 

 ، يف بوبايل، أوغندا١٩٥١أكتوبر / تشرين األول١  :امليالد
 

 متزوج، ويل ست بنات :األسرة
  

 :التعليم
 

 ١٩٨٥دكتوراة يف الفلسفة، جامعة كانتربوري، نيوزيلندا،  

 ١٩٧٧، جامعة ماكرري، أوغندا، )بدرجة الشرف(بكالوريوس العلوم  
  

 :حملات من السرية املهنية
 

 دور قيادي مربهن عليه
 
 : وإىل اآلن٢٠٠٢سبتمرب /بصفة مدير إداري لشعبة صوغ الربامج والتعاون التقين، اليونيدو، أيلول •
 

الصـناعات الزراعية؛ واملنشآت    : قـيادة ناجحـة للمـبادرة الـربناجمية للمـنظمة يف جمـال الـترويج الصـناعي والتكنولوجـيا                   −
 .ة واملتوسطة؛ والطاقة واإلنتاج األنظف؛ واالتفاقات املتعددة األطراف والبيئيةالصغري

 
 :٢٠٠٢أغسطس / آب-١٩٩٦يونيه /بصفة وزير دولة للصناعة والتجارة، حزيران •
 

 مفاوض دويل
 

 بروتوكول بني أوغندا وكمبوديا: قمت بتعزيز بناء القدرة التجارية من خالل التعاون بني بلدان اجلنوب −

 ت بترويج االتفاقات االستثمارية بني أوغندا وجنوب أفريقيا وماليزيا واهلند قم −

 قمت بتحسني قطاع مصايد األمساك عن طريق حتسني املعاجلة، الذي أدى إىل زيادة صادرات األمساك −

الشمالية قمـت بتوسـيع صـناعة املنسـوجات واملالبس بالتفاوض على اتفاقيات للتصدير والتجارة مع بلدان يف أمريكا       −
 وأوروبا

 قمت بإنشاء مؤسسات للتمويل البالغ الصغر بغية دعم التنمية الريفية من أجل مكافحة الفقر −
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 :٢٠٠٢-١٩٩٦بصفة عضو يف الربملان،  •
 

قمـت بصـوغ قـانون شـامل للتعلـيم العـايل والـتفاوض عـلى ذلـك القـانون واستصداره، مما أتاح فرصا زادت من حمو                             −
 األمية يف أوغندا

ت مبناصرة العمل اإلجيايب يف السياسات احلكومية، وال سيما إدراج قضايا املرأة والفتيات ونوع اجلنس يف الربامج            قمـ  −
 احلكومية

 
 :١٩٩٦-١٩٩٢ متعددة الفنون تابعة لوزارة التربية والرياضة حبكومة أوغندا، مدرسةبصفة مدير  •
 

 خبري تقين ذو خربة
 

 ومتوسـطة األجـل وطويلـة األجل، مبا يف ذلك اقتناء التكنولوجيا املالئمة             قمـت بصـوغ وتنفـيذ خطـط قصـرية األجـل            −
 وتطويرها واعتمادها

قمـت بتوسـيع نطـاق املدرسـة املـتعددة الفـنون عـن طـريق إقامة صالت مع أصحاب املصلحة يف القطاع اخلاص ومع                     −
 منظمات دولية مثل اليونسكو واليونيدو

  
 :١٩٩٢-١٩٨٠ ونيوزيلندا، بصفة أحد كبار األكادمييني يف أوغندا •
 

 أكادميي حيظى باالحترام
 
 حاضرت وأعددت البحوث يف جمال الكيمياء احليوية  −

 ممتحن لدورات دراسية يف جماالت العلوم والطب والصيدلة −

 مرشد للطالب ومتعاون اجتماعي للمجتمع احمللي −

 :املنشورات •
“Resource and Technology for Development, Policy Priorities in ACP Countries: A Case for Uganda”. 
EU-ACP, 2001

١- 

“Information and Communication in Learning Society”. IICD Report on ICT Round Tables, 
Amsterdam, 2000

٢- 

“Establishing Partnerships in Technical and Vocational Education: The Realities of Co-operation in 
Uganda”, UNESCO-UNOV Report on Vocational and Technical Education, Berlin, 1996

٣- 

“Characterization by Iso-enzyme Electrophoresis of Trypanozoon Stock from Sleeping Sickness 
endemic area of South East Uganda”, Bulletin of the World Health Organization 70 (50 631; 1992)

٤- 
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 :العضوية
 

 اجلمعية النيوزيلندية للكيمياء احليوية 
 مجعية الكيمياء احليوية لشرق أفريقيا 
 منظمة الروتاري الدولية 
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 املرفق الثاين
  ٦١املادة 

  إجراءات تعيني املدير العام
 .، ما مل ينص هنا على خالف ذلك  تطبق القواعد املتبعة يف انتخابات الس، حسب االقتضاء  -١

ولكي تكون الترشيحات أهالً . يسمى املرشح ملنصب املدير العام يف خطاب مكتوب ترسله حكومته إىل رئيس الس -٢
للنظر فيها، جيب أن يتسلّمها رئيس الس يف موعد أقصاه شهرين قبل تاريخ افتتاح آخر دورة عادية للمجلس قبل دورة    

وعلى الرئيس أن يطلب إىل األمانة أن تعمم تلك الترشيحات على مجيع األعضاء دون      .  يعتزم فيها تعيني املدير العام   املؤمتر اليت
 .وجيوز للمرشح أو للحكومة اليت رشحته أن يسحبا الترشيح يف أي مرحلة  . إبطاء

 .ينظر الس يف الترشيحات يف جلسات سرية -٣

 .رشحني باالقتراع السري  تتخذ مجيع القرارات بشأن امل -٤

وإذا حصل أي من املرشحني    . جتري سلسلة أوىل من االقتراعات بني مجيع املرشحني ال يتجاوز عددها عدد املرشحني       -٥
 .على أغلبية ثلثي أصوات مجيع أعضاء الس تقدم إىل املؤمتر توصية بتعيني ذلك املرشح   

س السلسلة األوىل من االقتراعات، جترى، بعد اجراء املشاورات املناسبة سلسلة     إذا مل يوص بتعيني أي مرشح على أسا   -٦
ثانية من االقتراعات بني مجيع املرشحني، ويلزم لصدور توصية بالتعيني أن حيصل املرشح على أغلبية ثلثي أصوات األعضاء      

األصوات من االعتبار فيما تبقّى من السلسلة   وبعد كل اقتراع، يسقط املرشح الذي ينال أقل عدد من     . احلاضرين املصوتني
الثانية من االقتراعات، وتستمر عملية االقتراع حىت ال يبقى إالّ اثنان من املرشحني، وعندئذ ال جيري أكثر من اقتراعني             

 .آخرين

شاورات املناسبة،   وإذا مل يوص بتعيني أي مرشح استنادا إىل السلسلة الثانية من االقتراعات، جترى، بعد إجراء امل     -٧
سلسلة ثالثة من االقتراعات تشمل مجيع املرشحني، ويلزم لصدور توصية بالتعيني أن حيصل املرشح على أغلبية بسيطة من       

وبعد كل اقتراع، يسقط املرشح الذي حيصل على أقل عدد من األصوات من االعتبار فيما تبقى  . أصوات مجيع أعضاء الس
وتستمر عملية االقتراع حىت ال يبقى إالّ اثنان من املرشحني، وعندئذ ال جيري أكثر من     . من االقتراعاتمن السلسلة الثالثة 

 .اقتراعني آخرين 

وإذا مل يوص بتعيني أي مرشح على أساس السلسلة الثالثة من االقتراعات، جتري سلسلة رابعة ال تزيد على ثالثة  -٨
زم فيها لصدور توصية بالتعيني حصول املرشح على أغلبية بسيطة من أصوات األعضاء     اقتراعات بني املرشحني الباقيني، ويل  

 .احلاضرين واملصوتني

وتتبع   . وإذا مل يوص بتعيني أي مرشح بناء على السلسلة الرابعة من االقتراعات، جيوز عندئذ تسمية مرشحني اضافيني          -٩
 . أعاله٨ إىل ٥رات من ثانية عملية االقتراع بصيغتها املوصوفة يف الفق 
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