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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  الدورة احلادية واألربعون

  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧- ٢٤فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت١٢البند 

       التوصية مبرّشح ملنصب املدير العام
      حون ملنصب املدير العاماملرشَّ    
      رة من األمانةمذكِّ    

 .٢٠١٣أبريل / نيسان٢٤ حىتدير العام حني ملنصب امليقدم هذا التقرير معلومات عن املرشَّ
    
ُيعيِّن املؤمتر، بناًء على توصية اجمللس، املـدير        " من الدستور على أن      ٢-١١تنص املادة     -١

وقــد عــني املــؤمتر العــام، يف دورتــه العاديــة الثالثــة عــشرة، الــسيد   ". العــام لفتــرة أربــع ســنوات 
 أو إىل   ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٨ يومكيال مديرا عاما ملدة أربع سنوات من      . كانديه ك 

أن يتوىل املدير العام الذي يعينه املؤمتر العام يف دورته العادية اخلامسة عشرة مهـام منـصبه، أّي                  
  ). ١٨-م/١٣-املقرر م ع(من التارخيني هو األبعد 

لكـي تكـون الترشـيحات    " مـن النظـام الـداخلي للمجلـس بأنـه      ٢-٦١وتقـضي املـادة     -٢
تــاريخ شــهرين مــن  قبــل سلمها رئــيس اجمللــس يف موعــد أقــصاهفيهــا، جيــب أن يتــأهــالً للنظــر 

ــام         ــدير الع ــيني امل ــا تع ــزم فيه ــيت ُيعت ــؤمتر ال ــل دورة امل ــة للمجلــس قب ــاح آخــر دورة عادي ". افتت
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، ُوزِّعــت ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول٥وبالتــايل، وكمــا أُعلــَن يف مــذكرة شــفوية مؤرخــة  
 ٢٤ املوعـد النـهائي لتلقـي رئـيس اجمللـس الترشـيحات هـو                على وزارات اخلارجيـة، فقـد كـان       

  . ٢٠١٣أبريل /نيسان
 الترشـيحات التاليـة، الـيت      ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٤وكان الرئيس قد تلقى حىت تاريخ         -٣

  :ترد بالترتيب األجبدي السم البلد
  

  أفغانستان  شام الل بتهيجاالسيد 
  إيطاليا  اجياالسيدة ديانا باّت
  بولندا  كوروليتسالسيد مارتسني 

  تايلند  السيد بونغسفاس سفاسيت
  الصني   يونالسيد يل

  كمبوديا  انابالسيد سوك سي
  ليبيا  السيد عبد الفتاح أمحد التومي

    
  . ذه الوثيقة السري الذاتية اليت قّدمها املرّشحونهبوترد يف املرفق األول   -٤
 من النظـام الـداخلي      ٦١دير العام يف املادة     كما يرد اإلجراء اليت يّتبعه اجمللس لتعيني امل         -٥

  .للمجلس
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      املرفق
      )١(السري الذاتية    

     شام الل بتهيجا
   اخللفية املهنية والشهادات ذات الصلةمذكرة بشأن

      مواطن القوة والكفاءات واخلربات والقدرات القيادية
    حملة عامة  

ماســي ذو خــربة أكادمييــة وعمليــة لوودبشــام الم بتــهيجا هــو خــبري اقتــصادي يف جمــال التنميــة  
يعمل منذ عدة أعوام مستشاراً اقتـصادياً أقـدم برتبـة وزيـر لـرئيس               يف التجارة والصناعة    واسعة  

ويتنـاول بـصفته يتـوىل هـذا املنـصب عمـوم املـسائل االقتـصادية            . مجهورية أفغانستان اإلسالمية  
ع الــسيد بتــهيجا بعقــود مــن اخلــربة املهنيــة  ويتمتــ. اإلمنائيــة ألفغانــستان وطنيــاً وإقليميــاً ودوليــاً 

والتقنية الكبرية يف جمال الدبلوماسية االقتصادية للبلدان الناميـة علـى الـصعيد املتعـدد األطـراف                 
يف مؤســسات األمــم املتحــدة بنيويــورك وعلــى املــستوى اإلقليمــي يف آســيا وأفريقيــا وأمريكــا    

  .الالتينية ويف األمم املتحدة جبنيف
ر السيد بتهيجا ليتوىل منصب املدير العام لليونيدو نعم االختيار، فهو حيظـى مبعرفـة               وُيعد اختيا 

واسعة بسياسات األمم املتحدة وممارساهتا وإجراءاهتا ويتمتـع باحلنكـة يف التفـاوض إىل جانـب                
معرفتـه العميقـة بتحليـل الـسياسات وصـياغتها وخربتـه يف إجـراء املفاوضـات الثنائيـة ومتعــددة          

والتعامــل مــع أوســاط املــاحنني الــدوليني واملؤســسات األكادمييــة والقــادة الــسياسيني األطــراف، 
  .وقادة قطاع األعمال

وجييــد الــسيد بتــهيجا لغــات متعــددة، كتابــة وحــديثاً وفهمــاً، مبــا فيهــا اإلنكليزيــة والفرنــسية     
 يتمتـع  والدارية والفارسية ولغة الباشتو وغريهـا مـن لغـات آسـيا اجلنوبيـة والوسـطى، كمـا أنـه                  

بشهادات ويتقن اللغة السياسية والدبلوماسية، ناهيك عـن سـعة دائـرة معارفـه البـارزة وشـبكة                  
مما ميكنه من اإلسهام على حنو يعتد بـه         . الشخصيات املرموقة والشبكة التواصلية اليت حيظى هبا      
  .يف املسائل املطروحة حالياً يف الربامج االقتصادية العاملية

    
───────────────── 

 .هذه السري الذاتية مستنسخة بالشكل الذي تلقَّته به األمانة  )1(  
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    اخلربة  
    ة املكتسبة يف جمال التنمية املؤسسية وطنياً وإقليمياً وعلى الصعيد متعدد األطرافاخلرب  

كرس السيد بتهيجا مساره املهين بأسره للخدمة اليت ينصب فيها التركيز على املـسائل املتعلقـة       
 بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية للبلدان النامية بـصفة عامـة، وال سـيما أقـل البلـدان                
منوا والبلدان غري الساحلية والبلدان املتـأثرة بالرتاعـات، مـن خـالل املـشاركة يف برنـامج األمـم         

. املتحدة اإلمنائي سواء يف املقر بنيويورك أو الحقاً يف مراكـز العمـل امليدانيـة يف آسـيا وأفريقيـا                   
أقـل البلـدان منـواً    معنيـاً بقـضايا   ) األونكتـاد (وانضم إىل مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة             

كمـا قـاد عـدداً      . والبلدان غري الساحلية وأفريقيا، ومنسقاً مشاركاً ملنظمة التعـاون االقتـصادي          
ــا      مــن بعثــات كبــار املــوظفني لتقيــيم االحتياجــات للمــساعدة التقنيــة إىل منــاطق آســيا وأفريقي

 مـن أجـل     مـل بربـادوس   برنامج ع ساهم يف   اجلنوبية وأمريكا الالتينية، مبا فيها دول الكارييب، و       
احملـــدد لإلجـــراءات مـــع األعمـــال  لتنظـــيم مـــشاورات بــشأن برنـــامج  الناميـــةالــدول اجلزريـــة  

  .احلكومات واملؤسسات لتنفيذ تدابري حمددة لفائدة هذه البلدان
وعكف على مبادرة مشتركة للتعـاون بـني األونكتـاد وجامعـة الـدول العربيـة وُدعـي إىل عـدد                     

معــة الــدول العربيــة حلــضور االجتماعــات احلكوميــة الدوليــة رفيعــة مــن الــدول األعــضاء يف جا
ــا   ــشاركة فيه ــستوى وامل ــة     . امل ــة بالتجــارة والتنمي ــى املواضــيع املتعلق ــشات عل . وركــزت املناق

، إذ شــارك ١٩٩٩واســتمر العمــل يف إطــار املبــادرة يف منطقــة جامعــة الــدول العربيــة يف عــام   
لـــشعب الفلـــسطيين، أي تعزيـــز تعـــاون الـــسلطة  الـــسيد بتـــهيجا يف تنفيـــذ برنـــامج مـــساعدة ا 

الفلسطينية مع مـصر واألردن يف سـبيل حتـسني اخلـدمات دون اإلقليميـة والتجاريـة والـصناعية                   
  .وغريها من اخلدمات االقتصادية ذات الصلة

وانطلق عمل السيد بتهيجا يف أفريقيا عندما أدى مهامه يف غامبيا، وهـي بلـد مـن أقـل البلـدان                   
 أفريقيــا، واســتمر الحقــاً يف جمــال تنــسيق العمــل لــدعم أهــداف برنــامج األمــم     منــوا يف غــرب

املتحدة اجلديد للتنمية يف أفريقيا والربنامج االقتصادي اجلديد لتنمية أفريقيـا مـن أجـل انـدماج                  
  .البلدان األفريقية النامية اندماجاً مواتياً يف االقتصاد العاملي

افــة احملــيط اهلــادئ، اســتعرض الــسيد بتــهيجا، يف إطــار  ويف نطــاق التعــاون اإلقليمــي لبلــدان ح
الواليات املؤسسية لألمم املتحدة، عناصر التعـاون بـني مؤسـستني إلعـداد ورقـة مفاهيميـة مـن         
ــامج        ــى عناصــر برن ــضوء عل ــصدد، وســلطت ال ــاد مــستقبالً يف هــذا ال أجــل مــشاركة األونكت

  .ية اليت تشملها الواليةاملساعدة التحضريية يف جماالت التجارة والصناعة والتنم



IDB.41/21 

V.13-83480 5 
 

ــام    ــهيجا منـــذ عـ ــسيد بتـ ــذياً   ٢٠٠٤وعمـــل الـ ــسقاً تنفيـ ــاد وُمنـ ــام لألونكتـ ــثِّالً لألمـــني العـ  ممـ
جلمهوريات آسيا الوسطى واملؤسسات ذات الصلة، مبا يف ذلـك منظمـة التعـاون االقتـصادي،                

ا أقـل  ومبا يشمل أيضاً غـرب وجنـوب ومشـال شـرق آسـيا، باإلضـافة إىل عملـه يف جمـال قـضاي                 
البلدان منواً والبلدان غري الساحلية والدول اجلزريـة الناميـة ومنظمـة املـؤمتر اإلسـالمي وبرنـامج                  
هنر تيومني يف منطقة آسيا وجامعة الدول العربيـة ودول اخللـيج ورابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون                    

  .اإلقليمي
    

    دوره يف السياسات العامة والدعوة العاملية  
دثاً رئيـسياً ورئيـساً وحمـاوِراً ومـسامهاً يف العديـد مـن املـؤمترات العامليـة                  كان السيد بتهيجا متح   

 مونتانــا، امتعــددة األطــراف، ومــؤمترات قمــة لرؤســاء دول، ومنتــديات دوليــة كمنتــدى كرانــ 
ومنطقة حبر قزوين، والطاقة، وصناديق الثروة السيادية، والتمويل اإلسالمي، ومـؤمترات القمـة             

وب آسـيا، واملنتـدى االقتـصادي العـاملي املعـين بالتعـاون فيمـا بـني بلـدان                   االقتصادية ملنطقة جنـ   
ويتــوىل مهــام يف عــدة . اجلنــوب، والعديــد مــن املــسائل االقتــصادية اإلقليميــة والعامليــة األخــرى

  .جمالس استشارية ملؤسسات وبرامج غري رحبية
د انُتخب نائباً لـرئيس مـؤمتر       قفونظراً ملا يتمتع به السيد بتهيجا من خربة على الصعيد العاملي،            

 ١٣ إىل   ٩األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً، الذي انعقد يف اسطنبول يف الفتـرة مـن                 
واستـضاف كـل مـن فخامـة الـسيد عبـد اهللا غـول، رئـيس تركيـا، ومعــايل          . ٢٠٠١مـايو  /أيـار 

لعـاملي اهلـام وقـاداه، وشـارك      مون، األمني العام لألمم املتحـدة، هـذا املـؤمتر ا       –السيد بان كي    
ويفخـر الـسيد بتـهيجا ألنـه     .  بلداً من أقل البلدان منـواً ٥٠فيه أعضاء األمم املتحدة، ال سيما       

ــة األوىل        ــادرة العاملي ــى املب ــيني انكــب عل ــار مــن املهن ــق خمت ــسابق عــضواً يف فري كــان يف ال
ة لفائـدة أقـل البلـدان        يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل مساعد       ٠,٧لتخصيص ما نسبته    

وقد وافقت مؤمترات أقل البلدان منـواً الـيت انعقـدت يف بـاريس وجنيـف وبروكـسل                  . منواً
علــى هــذا املقتــرح كمــا وافقــت عليــه جمموعــة املــاحنني الــدوليني، وُيعتــرب حلــد اآلن معيــاراً  

 .رافمرجعياً على الصعيد العاملي يف جمال املساعدة اإلمنائية الثنائية ومتعددة األط
    

    تعزيز التكامل االقتصادي اإلقليمي يف مناطق خمتلفة  
األونكتاد ومنـسقاً   /ممثالً خاصاً لألمني العام لألمم املتحدة      ٢٠٠٣ُعني السيد بتهيجا يف عام      

، مبـا فيهـا منظمـة التعـاون االقتـصادي،        جلمهوريات آسيا الوسطى واملؤسـسات ذات الـصلة       
  وســط آســيا، وممــر النقــل بــني أوروبــا والقوقــاز وآســيا،  والربنــامج اخلــاص املعــين باقتــصادات 
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ومنظمة شنغهاي للتعاون اليت ُتناقَُش فيها مبـادرات مـن قبيـل مبـادرات طريـق احلريـر والتنميـة                    
  .التجارية

مبـادرة متعـددة األطـراف للتجـارة والعبـور والنقـل اختـذهتا               أولوسبق ذلـك وضـع مفهـوم        
االتفــاق اإلطــاري  وإبــرام ؛تطويرهــا وإطالقهــاو ١٩٩٥األمــم املتحــدة يف نيويــورك عــام  

؛ ١٩٩٩-١٩٩٧مع منظمة التعاون االقتصادي يف منطقة آسيا الوسطى يف فتـرة             للنقل العابر 
 الذي خيـص الـصني      "الربنامج اإلمنائي ملنطقة طريق احلرير    " وتنفيذ برنامج اقتصادي يتمثل يف    

ــطى، أال      ــيا الوسـ ــات آسـ ــن مجهوريـ ــات مـ ــس مجهوريـ ــب مخـ ــيإىل جانـ ــستان :  وهـ كازاخـ
ويف مرحلـــة الحقـــة، مشـــل هـــذا . وقريغيزســـتان وأوزبكـــستان وتركمانـــستان وطاجيكـــستان

  الربنامج بعداً استثمارياً يف عناصر تطوير اهليكل األساسي وتوسيع املنطقة؛
وساهم السيد بتـهيجا يف املبـادرات الراميـة إىل دعـم برنـامج األمـم املتحـدة اجلديـد للتنميـة يف                       

الربنامج االقتصادي اجلديد لتنمية أفريقيا، إىل جانب دعمه املبكر ملؤسـسات اجلماعـة             أفريقيا و 
  اإلمنائية للجنوب األفريقي واللجنة االستشارية التقنية للجنوب األفريقي؛
  :وحقق السيد بتهيجا يف إطار عمله يف جمال طريق احلرير املنجزات التالية

مــؤمتر " يف وناقــشها ووضــع مفهومهــا  احلريــر املبــادرة اإلطاريــة لطريــق   شــارك يف قيــادة  
ــستان ــذي نظمــُه يف مدرســة جــون ف  "أفغان ــارد يف   .  ال ــة هارف ــشؤون احلكــم جبامع ــدي ل كن

  ؛٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول
إلطــالق مبــادرة طريــق احلريــر وناقــشها مــع كبــار املــسؤولني يف القيــادة املركزيــة   وأســس 

سـبتمرب  /ألمـم املتحـدة الـيت انعقـدت يف أيلـول      خـالل دورة اجلمعيـة العامـة ل       للواليات املتحدة 
   بنيويورك؛٢٠١٠

حنـو مـؤمتر    "وكان متحدثاً مدعواً يف إحدى فعاليـات حكومـة الواليـات املتحـدة حتـت عنـوان                  
ورغــم أن هــذا .  بواشــنطن العاصــمة٢٠١١يونيــه /يف حزيــران" حــول طريــق احلريــر اجلديــد

ت املتحدة، فإن جدول أعماله كـان يرمـي         االجتماع كان موجَّهاً إىل مسؤويل حكومة الواليا      
إىل حتقيــق توافــق يف اآلراء بــني وزاريت اخلارجيــة والــدفاع ووكالــة الواليــات املتحــدة للتنميــة    
الدولية وجملس األمن القومي لضمان تقدمي مساعدة اقتصادية مستدامة إىل أفغانستان بعد عـام              

   ويف إطار إقليمي؛٢٠١٤
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رير يف برنامج األمم املتحدة اخلاص املعين باقتـصادات وسـط        مبادرة طريق احل  وناقش أمهية   
ــاد ٢٠١١ يف عــام آســيا تركمانــستان؛ وألقــى كلمــة رئيــسية يف جامعــة جــون   ب، يف عــشق آب

  .كما شارك يف العديد من الفعاليات األكادميية والعاملية املماثلة. هوبكرت بواشنطن العاصمة
    

    اسيةخربته الوزارية ويف جمال القيادة السي    
السيد بتهيجا هو اقتصادي يف جمـال التنميـة ودبلوماسـي ذو خـربة أكادمييـة وعمليـة واسـعة يف                     

ويضطلع منذ عـدة أعـوام مبهـام مستـشار اقتـصادي أقـدم برتبـة وزيـر                  . جمايل التجارة والصناعة  
ويتنـــاول، بـــصفته الوظيفيـــة هـــذه، عمـــوم املـــسائل  . لـــرئيس مجهوريـــة أفغانـــستان اإلســـالمية

  .ية اإلمنائية ألفغانستان وطنياً وإقليمياً ودولياًاالقتصاد
وبناء على ما ينص عليه دستور مجهورية أفغانستان اإلسالمية من أحكـام، فـإن الـسيد بتـهيجا                  
يؤدي، بصفته وزيراً، مجيع املهام الوطنية الرمسية الرفيعة املستوى املرتقبة منه، وفقـاً ملـا ُيتـداول                 

سيما جملس الوزراء الـذي يترأسـه فخامـة الـرئيس، وجملـس وزراء              يف فروع احلكومة الثالثة ال      
ــرئيس     ــاين لل ــب الث ــه النائ ــذي يترأس ــصاد ال ــواب     . االقت ــس الن ــداءات جمل ــيب ن ــا يل ــس (كم جمل

واحملكمـة العليـا وغريهـا مـن اهليئـات الدسـتورية يف             ) مشرانوجركه(وجملس الشيوخ   ) الشورى
 فخامة الـرئيس ونوابـه والـوزراء يف زيـارات إىل          وتشرَّف بتقدمي الدعم من خالل مرافقة     . البلد

رؤساء الدول وممثليات ووفود وزارية على الـصعيد الـوطين إىل املقاطعـات إلجـراء مـشاورات                  
مع احملافظني ومتثيل احلكومة يف مؤمترات القمة واالجتماعـات واملنتـديات الدوليـة ومؤسـسات            

  .اجملامع الفكرية األكادميية يف شىت أحناء العامل
    

    التنمية التجارية والصناعية والتعاون  
انصب جزء من اخلربة املهنية الواسعة اليت اكتـسبها الـسيد بتـهيجا يف إطـار عملـه باملؤسـسات                    
الدولية على تناول التنمية التجارية والصناعية بصورة متكاملة وغريها مـن املـسائل املترابطـة يف     

وقد ساهم السيد بتـهيجا     . الصناعة والتنمية املستدامة  جماالت املالية والتكنولوجيا واالستثمار و    
  :حتديداً فيما يلي

تسليط الضوء على أوجه الترابط بني التجارة، واحلد مـن الفقـر، والتنميـة البـشرية،                 ● 
واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، والتركيـز يف هــذا اإلطـار علـى دور الـسياسات العامــة        

ــة بالتجــارة والقطا   ــات املتعلق ــة    والعملي ــال التحليلي ــة يف جممــل األعم عــات اإلنتاجي
 واملعيارية واملساعدة اإلمنائية؛
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ــارة        ●  ــة بالتجـ ــات املتعلقـ ــربامج والعمليـ ــذ الـ ــال وتنفيـ ــك وفعـ ــج متماسـ ــع هنـ ووضـ
 والقطاعات اإلنتاجية؛

وتنميــة أوجــه التكامــل بــني املــساعدة املقدَّمــة مــن خــالل اإلطــار املتكامــل ومبــادرة  ● 
 جارة؛املعونة لصاحل الت

وإدراج املسائل والعمليات املتعلقة بالتجارة والقطاعات اإلنتاجية، حـسبما تقتـضيه            ● 
كل حالة، يف خطط واسـعة علـى املـستوى القطـري، ال سـيما مـن خـالل البعثـات                     

 املشتركة والعمليات املشتركة؛

ملـسائل  وتبادل اخلربات واملعلومات بني البلدان الناميـة بـشأن القـضايا الـسياساتية وا              ● 
 التنظيمية واملالية من أجل إصالح يرمي إىل حتقيق االتساق؛

وإعداد مقترحات ومبـادرات مـشتركة تتعلـق بـالربامج وعمليـات التنميـة وتقـدميها                 ● 
إىل الــدول األعــضاء واملــاحنني واملنــسقني املقــيمني ليدرســوها ويتخــذوا اإلجــراءات  

 إزاءها؛

 مسؤويل البلدان النامية بغيـة التوعيـة وحتقيـق    ووضع أنشطة تدريبية وإتاحتها لفائدة   ● 
الفهــم بأوجــه التــرابط بــني التجــارة واحلــد مــن الفقــر والتنميــة البــشرية واألهــداف   
ــة        ــات التجاريـ ــة بالقطاعـ ــددة املتعلقـ ــسياساتية احملـ ــسائل الـ ــة يف املـ ــة لأللفيـ اإلمنائيـ

 واإلنتاجية واملساعدة ذات الصلة؛

ــادرة التجــارة وبنــ "ويف إطــار  ●  ــدراتمب ــساعدة   "اء الق ــسية مل ــد اجملــاالت الرئي ، حتدي
 البلدان النامية وال سيما أقلها منواً؛

وتنمية القدرات البشرية واملؤسسية للبلـدان الناميـة لتعزيـز سياسـاهتا اإلمنائيـة وهتيئـة                 ● 
 بيئة مؤسسية مواتية للتنمية املستدامة؛

تـصادية اسـتيعاباً أفـضل وإجيـاد        ومساعدة البلدان الناميـة يف اسـتيعاب مـشاكلها االق          ● 
 حلول مناسبة هلا؛

ــة يف جمــاالت التجــارة      ●  ــاً مفاوِضــة فعال ــة مــن أن ُتــصبح أطراف ومتكــني البلــدان النامي
واملالية واالستثمار على الصعيد الـدويل، إىل جانـب مـساعدهتا يف تنفيـذ مـا تفـضي                  

  .إليه تلك املفاوضات من نتائج
  :األنشطة احملددة اآلتيةومشل عمل السيد بتهيجا جماالت 
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 الدعوة على الصعيد العاملي إىل النهوض بالتجارة والصناعة كأداة للتنمية ● 

 تنمية السياسات التجارية والصناعية، مبا فيها سياسات املنافسة ● 

وضع وتنفيذ أطر قانونية وتنظيميـة مـن شـأهنا تيـسري االنـضمام إىل منظمـة التجـارة                    ● 
 ن تنفيذ اتفاق منظمة التجارة العامليةالعاملية، والتمكني م

تنمية القدرة التوريدية، مبا يف ذلك حتسني بيئة األعمال ومنـاخ االسـتثمار، وتقـدمي                ● 
 اخلدمات التجارية وإتاحة الوصول إىل التمويل وتنمية القطاع اخلاص بصفة عامة

املعنيــة اهليكــل األساســي لالمتثــال وخــدمات الــدعم، ال ســيما مــن جانــب اهليئــات   ● 
 باملعايري واالعتماد والتصديق، وخمتربات التجريب واملعايرة، ودوائر التفتيش

التـــرويج التجـــاري عـــن طريـــق وضـــع اســـتراتيجيات لتـــشجيع التـــصدير، وتعزيـــز   ● 
 مؤسسات الترويج التجاري

 هياكل وخدمات االستعالمات عن السوق والتجارة ● 

الل تبــسيط إجــراءات التعريفــات   آليــات وعمليــات التــصدير واالســترياد مــن خــ      ● 
 اجلمركية، وإدارة احلدود والنقل

ــة وطــرق      ●  ــة املرتبطــة بالتجــارة مــن مــوانئ وســكك حديدي اهلياكــل األساســية املادي
 وسالسل تربيد ومرافئ

متويــل التجــارة والــصادرات، واملــدفوعات الدوليــة وغريهــا مــن التمــويالت املتــصلة   ● 
  بالتجارة

    
    الشرفيةاجلوائز واأللقاب   

العقـد الـدويل لثقافـة الـسالم     "و "  لألمـم املتحـدة للحـوار بـني احلـضارات     ٢٠٠١سنة  "مبناسبة  
، نــال الــسيد بتــهيجا جــائزة تكرميــاً اللتزامــه      )"٢٠١٠-٢٠٠١(والالعنــف ألطفــال العــامل   

باألهــداف واملبــادئ الــواردة يف ميثــاق األمــم املتحــدة مــن خــالل اجتــهاده وتفانيــه يف خدمــة     
 األمم املتحدة بصفة عامـة، وإسـهامه يف الزمـاالت وفـرص التـدريب الـداخلي وغريهـا                   منظومة

وسلَّمُه اجلائزةَ رئيس جملس الرابطة العاملية للمتدربني والزمالء الـسابقني يف           . من فرص التوجيه  
  . يف مقر األمم املتحدة بنيويورك٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٥األمم املتحدة يوم االثنني 
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، مــنَح مقــر األمــم املتحــدة الــسيد بتــهيجا جــائزة عبــارة عــن منحــة   ٢٠٠٥-٢٠٠٤رة ويف فتــ
ــة يف          ــتغلها للدراس ــم املتحــدة، واس ــة األم ــى نطــاق منظوم ــة عل ــسية لدرجــة عالي ــية تناف دراس

  .جامعات هارفارد وكولومبيا وستانفورد بالواليات املتحدة األمريكية
ــة األخــرية، فطبقــاً لقــرار اجمللــس ا    فــونلــذي ترأســه صــاحب الــسمو األمــري أنتــون   أمــا يف اآلون

نال السيد بتهيجا ميدالية منتدى كران مونتانا الذهبية تكرميـاً لـه علـى مـسامهته                ليختنشتاين،  
" التعاون االقتصادي بني بلـدان اجلنـوب      "، ال سيما يف     القيِّمة يف الدبلوماسية االقتصادية العاملية    

لمها إليه فخامة الـسيد ديدييـه رينـدرز، نائـب رئـيس            ، وس )وهو جمال رئيسي من والية اليونيدو     (
  . يف بروكسل٢٠١١فرباير / شباط١٨الوزراء ووزير مالية بلجيكا، بتاريخ 

وشرَّفه احلصول على خمتلف تلك اجلوائز واأللقاب الـشرفية تكرميـاً لـه، وهـي ال تنحـصر فيمـا                  
  .ذُكر أعاله

    
    الشهادات التعليمية  

ادات أكادميية انطالقاً مـن املـستوى اجلـامعي األول ووصـوالً إىل             حصل السيد بتهيجا على شه    
الدراسات اجلامعيـة العليـا، إذ تـابع دراسـته بكليـة احلقـوق والعلـوم اإلنـسانية يف جامعـة كابـل               

، مث جبامعـة درو     )البكـالوريوس (؛ والتحق بكلية كـويرت يف جامعـة مدينـة نيويـورك             )أفغانستان(
اشــر التحــضري لنيــل شــهادة الــدكتوراه باملدرســة العليــا لــآلداب  وب). املاجــستري(يف نيوجرســي 

يف ) شهادة الزمالة للدراسـات العليـا     (والعلوم يف جامعة نيويورك، كما درس جبامعة ستانفورد         
شـهادة  (كنـدي لـشؤون احلكـم يف جامعـة هارفـارد، وكـامربدج              . بالو ألتـو، وكليـة جـون ف       

  .هارميان جبامعة كولومبيا يف نيويورك، وشارك يف معهد )الزمالة للدراسات العليا
    

    املنشورات  
نشر السيد بتهيجا عدداً من املقاالت والترمجـات واألحبـاث بـشأن القـضايا الوطنيـة واإلقليميـة                  

اجلنوبيـة، كمـا أجـرى أحباثـاً أكادمييـة       /الغربية/واستعرض كتباً باللغات اإلقليمية آلسيا الوسطى     
يــة لبلــدان خمتــارة مــن آســيا الوســطى واجلنوبيــة، مبــا فيهــا    شــاملة الســتقراء الــسياسات اخلارج

-Toulu" مقال يف الصحيفة احمللية األفغانيـة        ١٠٠ونشر ما يفوق    . أفغانستان وإيران وباكستان  

e-Afghan".    ــاد يف ــثالً خاصــاً لألونكت ــان مم ــسالم " وك ــة ال ــها   "عملي ــيت ترأس ــستان ال  يف أفغان
مثـل اخلـاص لألمـني العـام يف أفغانـستان، الـذي             ، امل األمري صـدر الـدين آغـا خـان        صاحب مسو   

أَعدَّ وحرَّر له السيد بتهيجا وثائق تقنية رئيسية، ونداءات جلمع التربعات وتقـارير عـن التنميـة                 
التجارية والصناعية واالقتصادية ألفغانستان العتبـارات تتعلـق باملـاحنني واجلمعيـة العامـة لألمـم                
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فته مــسؤوالً مــن مــسؤويل األمــم املتحــدة بعــدد مــن  وفــضالً عــن ذلــك، اضــطلع بــص. املتحــدة
األحباث، وساهم يف منشورات املنظمة، ويف دراسات قطاعية وتقنيـة وطنيـة وإقليميـة، ووثـائق         

وتقارير األمني العام لألمم املتحـدة إىل       " تقرير أقل البلدان منواً   "مفاهيمية، وتقارير رئيسية مثل     
واملـؤمترات االقتـصادية واالجتماعيـة واحلكومـات واملنظمـات          اجلمعية العامة واملؤمترات العاملية     

  .لعدة أعوام
ومثــة عديــد مــن املراجــع األخــرى املتعلقــة بالــشهادات الــيت حــاز عليهــا، مبــا يف ذلــك اخلــربة الــيت  

 .اكتسبها يف البلدان النامية، مل يسعنا إدراجها كافة ولكن ميكن مشاطرهتا عند الرغبة يف ذلك
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  ديانا باّتاجيا
  

تتمّتع السيدة ديانا باّتاجيا حبيـاة مهنيـة متمّيـزة تقلّـدت خالهلـا أدواراً سياسـية وقياديـة بـصفتها            
عضواً يف الربملان اإليطـايل وبتوليهـا منـصباً استـشارياً علـى أرفـع مـستوى للـشؤون االقتـصادية             

  .واملؤسسية لدى طائفة واسعة من الشركات واملؤسسات اإليطالية واألوروبية
ع بــني اخلــصال القياديــة واملــؤّهالت املهنيــة واملوهبــة الدبلوماســية واملعرفــة يف البيئــة   وهــي جتمــ

االقتصادية العاملية يف البلـدان املتقّدمـة والناميـة، إىل جانـب خربهتـا ذات التـأثري البـالغ املكتـسبة           
  .من العمل ضمن األمم املتحدة وعلى املستوى السياسي على حدٍّ سواء

اهتا القياديـة مـن إقامـة وتعزيـز روابـط تـآزر يف جمـال األعمـال التجاريـة علـى                      وقد مكَّنتها مهار  
ــسؤولني الرفيعــي املــستوى يف أوســاط احلكومــات واألعمــال التجاريــة          ــاق عــاملي بــني امل نط
واألكادمييات، وكذلك مع الـشركات املتعـّددة اجلنـسيات واملنـشآت الـصغرية واملتوسـطة، ممـا         

  .ليونيدولافق تام يف اآلراء حول األولويات املواضيعية ساعد على إقامة حوار وصوغ تو
    

    احلياة املهنية ضمن األمم املتحدة    
 لتـولّي منـصب مـدير مكتـب اليونيـدو لتـرويج االسـتثمار               ٢٠٠٤اختريت ديانا باّتاجيا يف عام      
  .والتكنولوجيا، يف روما بإيطاليا

اح عمليات املكتـب الراميـة إىل اإلسـهام      وأثناء تولّيها ذلك املنصب، قادت السيدة باّتاجيا بنج       
يف التنميــة الــصناعية والنمــو االقتــصادي يف البلــدان الناميــة مــن خــالل حتديــد وحــشد املــوارد    

  .التقنية واملالية واإلدارية الالزمة لتعزيز العمالة والقدرة التنافسية االقتصادية ومحاية البيئة
ونفّـذت مبـادرات متنّوعـة ترمـي إىل دعـم           ومما جيدر ِذكره علـى وجـه اخلـصوص أهنـا أطلقـت              

تنميــة املنــشآت الــصغرية واملتوســطة يف كــلٍّ مــن آســيا وأوروبــا الــشرقية وأمريكــا الالتينيــة مــن 
  .خالل تشجيع التصدير واالرتقاء مبستوى املنشآت وإقامة عالقات الشراكة الدولية

مة األغذيـة، إسـهاماً يف      وعكف املكتب، أثنـاء فتـرة إدارهتـا، علـى تعزيـز األمـن الغـذائي وسـال                 
وحتقيقـاً هلـذا    . القـضاء علـى الفقـر واجلـوع       : اهلدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفيـة، وهـو        

الرئيـسية الـيت    الغرض، مجعت السيدة باّتاجيا بني اليونيدو وغريها من وكـاالت األمـم املتحـدة               
وق الـدويل للتنميـة الزراعيـة       ، والـصند  )الفـاو (منظمة األغذية والزراعة    (مقاّرها يف روما    توجد  

، بغية التعاون معاً على مستوى عاملي على استحداث هنـج           )، وبرنامج األغذية العاملي   )اإليفاد(
وأسـهمت أيـضاً    . مشترك وآلية مشتركة يف العمل املرتبط بالقطاع الزراعي والسلسلة الغذائيـة          
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التكنولوجيــات مــن خــالل يف تعزيــز ســالمة األغذيــة واألمــن الغــذائي بتــرويج االســتثمارات و 
  .امللتقيات العاملية يف البلدان األفريقية

ومببــادرٍة مــن الــسيدة باّتاجيــا، أُبــرم اتفــاق إطــاري بــشأن الطاقــة والبيئــة مــع الــوزارة اإليطاليــة  
للشؤون البيئية والربية والبحرية، يهدف إىل دعم مبادرات الصناعة اخلضراء والطاقـة املتجـّددة              

وكان من ضمن األولويات يف هذا االتفاق مسائل معاجلة النفايـات الـصلبة             . ةيف البلدان العربي  
، ونوعيـة اهلـواء واألراضـي وكـذلك الـضبط الرقـايب للتلـّوث، وكفـاءة            هتـا ومياه النفايات وإدار  

  .الطاقة املتجّددةواستخدام الطاقة، 
درات املعنيـة بـتمكني املـرأة       وقد ثابرت ديانا باّتاجيا، طيلة مدة عملها لدى اليونيدو، على دعم املبا           

يف البلــدان العربيــة بغيــة القيــام بإســهام جــوهري يف حتقيــق اهلــدف الثالــث مــن األهــداف اإلمنائيــة     
  .تعزيز املساواة بني اجلنسني: لأللفية، وهو

وأسهمت السيدة باّتاجيا، بصفتها مديرة مكتـب اليونيـدو لتـرويج االسـتثمار والتكنولوجيـات               
 جوهرياً يف تعزيز السمعة اليت حتظى هبا املنظمة، ال يف إيطاليا فحـسب، بـل                يف إيطاليا، إسهاماً  

، كــان لعملــها تــأثري مفيــد يف ضــمان مــشاركة   ٢٠٠٩ويف عــام . علــى الــصعيد العــاملي أيــضاً 
ــة        ــشأن البيئـ ــة بـ ــة الثمانيـ ــة جمموعـ ــؤمتري قمـ ــة، يف مـ ــاريخ املنظمـ ــرة يف تـ ــدو، ألول مـ اليونيـ

  ).روما(والطاقة ) ةسرياكوز(
البحــر األبــيض  "، كانــت ديانــا باّتاجيــا منــسِّقة برنــامج     ٢٠٠٢ إىل عــام ١٩٩٨مــن عــام  و

وكــان الغــرض ). األونكتــاد(خــالل مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة " ٢٠٠٠املتوســط 
الرئيسي من هذا الربنـامج تقـدمي املـساعدة إىل بلـدان منطقـة البحـر األبـيض املتوسـط يف تنميـة                       

واملتوســطة والــشراكات يف األعمــال التجاريــة بغيــة زيــادة قــدرهتا التنافــسية  املنــشآت الــصغرية 
ــشراكة لالحتــاد األورويب       ــامج ال ــها مــن الوصــول إىل منطقــة التجــارة احلــّرة التابعــة لربن ومتكين

  )EU-MEDA(وبلدان البحر األبيض املتوسط 
    

    احلياة املهنية السياسية    
. االنتخابات النيابية وتبّوأت مقعداً يف الربملـان اإليطـايل        ، فازت ديانا باّتاجيا يف      ١٩٩٤يف عام   

ي اإليطـايل      قامت بإسهام جوهري يف إصـالح النظـام الـضريب          النوابوبصفتها عضواً يف جملس     
الفئـات االجتماعيـة إىل     أضـعف   وقد دفعها تكريُس جهودها من أجـل        . على الصعيد االحتادي  

كافحة العنف جتاه النساء واألطفـال، الـذي حتـّول          الترويج ألمور كثرية، منها مشروع قانون مل      
  .بنجاح إىل قانون تشريعي يف الدولة
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وقامت السيدة باّتاجيا أيضاً بدور ُمفاوضة برملانية بني احلكومة ومكتب رئـيس الـوزراء بـشأن         
ــة      ــة اإليطالي ــصناعة التحويلي ــل ال ــة متوي ــا  ). EFIM(مــسألة خوصــصة هيئ ــا باّتاجي وكانــت ديان

ــة، وجنحــت يف تــسوية مــسألة     مــسؤولةً عــن   مراجعــة تعــديالت ميزانيــات الــشركات العمومي
ــو علــى    ــَدين يرب ــهائي ل ــة    ٢٠٠االســترداد الن ــصناعة التحويلي ــشآت ال ــورو لــصاحل من ــون ي  ملي

  .الصغرية واملتوسطة اإليطالية
وبــصفتها عــضواً يف عــدد مــن اللجــان الربملانيــة، تــصدَّرت الــسيدة باّتاجيــا الــدعوة إىل اختــاذ           

جــراءات إجيابيــة يف الــسياسات العامــة احلكوميــة، وخــصوصاً مــن خــالل ترشــيد العالقــات بــني  إ
ــة        ــسياسة العام ــشأن إصــالحات ال ــشورة ب ــة، وإســداء امل ــة والدولي ــات اإليطالي املؤســسات واهليئ

وبـصفتها، علـى وجـه اخلـصوص، عـضواً          . خبصوص طيف واسع من املسائل السياسية والقضائية      
ــشؤون   ــة ال ــة وشــؤون االحتــاد   اخلايف جلن ــة مبهمــة     رجي ــا مكلَّف ــسيدة باتَّاجي ــت ال األورويب، كان

متحــيص لــوائح االحتــاد األورويب ومواصــلة العمــل علــى إدماجهــا يف القــوانني الوطنيــة اإليطاليــة،   
  .كما كانت مكلَّفةً بإقرار اإلصالحات التشريعية اإليطالية املتعلقة بالقانون الدويل اخلاص

يت تبّوأهتـا ديانـا باّتاجيـا يف الربملـان، تولَّـت أيـضاً منـصب مقـرِّرة لـدى                    ومن ضـمن املناصـب الـ      
 أثناء كل الزيارات الرمسية على مـستوى الدولـة فيمـا خيـص شـؤون األمـم           النوابرئيس جملس   

  ).وسواهمزيارات األمني العام ورؤساء الوكاالت، (املتحدة 
    

    العمل مع القطاع اخلاص    
ــام   ــن ع ــام ١٩٩٦م ــدى     ١٩٩٨ إىل ع ــات املؤســسية ل ــة بالعالق ــا مكلّف ــا باّتاجي ، كانــت ديان

  ).كونفيندوستريا(الرابطة اإليطالية لألعمال التجارية 
وحينما كانـت ديانـا باّتاجيـا تتبـّوأ منـصب مستـشارة لـشؤون االسـتثمار لـدى معهـد التـرويج                  

قامـت بدراسـة    الصناعي، يف وزارة الصناعة والتجـارة واألعمـال احلرفيـة والـسياحة اإليطاليـة،               
حتليلية لفرص العمل علـى الـصعيد الـدويل املتاحـة للمنـشآت الـصغرية واملتوسـطة املوجـودة يف                    
اجلنــوب اإليطــايل؛ وقّيمــت القــدرات لــدى اجلنــسني علــى إقامــة مــشاريع األعمــال، والفــرص   
ــصادية ومؤســسية         ــسائل اقت ــشورة يف م ــا أســدت امل ــسني؛ كم االســتثمارية املتاحــة لكــال اجلن

  .إيطالية وأوروبية تعمل يف قطاعات صناعية خمتلفةلشركات 
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    املؤّهالت الدراسية واألكادميية    
حصلت ديانا باّتاجيا على درجة املاجستري يف العلـوم الـسياسية الدوليـة والـشؤون الدوليـة مـن                   

  .، واستكملت دراستها األكادميية بالتخّصص يف الشؤون املاليةبادوا اإليطاليةجامعة 
، ُعّينـت ديانـا باّتاجيـا أسـتاذة مـساعدة يف جامعـة غورتيـسيا، يف كليـة العلـوم          ١٩٩٧ويف عام   

  .السياسية، حيث عملت ُمحاِضرة وباِحثة يف القانون الدويل العام
ــون    ــشور املعن ــة املن ــا هــي مؤلِّف ــا باّتاجي ــصغرية واملتوســطة : "وديان ــشآت ال منــوذج إيطــايل  : املن

وكتبـت أيـضاً مقـاالت    ). SMEs: an Italian Model to Export” (2008)“) (٢٠٠٨(للتـصدير  
خمتلفة ُنشرت يف الـصحف واجملـالت عـن الـشؤون الـسياسية واالقتـصادية اإليطاليـة والدوليـة،                    

  .وكذلك عن شراكات األعمال التجارية
    

    املشاركات االجتماعية    
، مـشاركة  )FOEDUS(ُتشارك ديانا باّتاجيا، بصفتها عضواً يف جملس إدارة مؤسـسة فويـدوس       

نشيطة يف الربامج التروجيية الدولية واملتعّددة األطراف الراميـة إىل تعزيـز املـسؤولية االجتماعيـة                
  .فيما خيّص التضامن وااللتزامات الثقافية لدى كيانات األعمال التجارية يف العامل قاطبة

    
    البيانات الشخصية    

  .وهي متزّوجة وهلا ابنتان وابن. ١٩٦٦ام ُولدت ديانا باّتاجيا يف البندقية، إيطاليا، يف ع
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      مارتسني كوروليتس
عىن بقضايا الـصناعة  ُتس، وهو يشغل مناصب وزارية     رِّمارتسني كوروليتس موظف مدين متم    

ن كّوهو مفـاوض مـتم    . والتجارة والبيئة منذ مثاين سنوات ويف عهود ثالث حكومات متعاقبة         
 الوطنية  املدرسةيج  وهو حمام وخرِّ  . ىل حتقيق النتائج  س على فن اإلدارة الساعية إ     رِّومدير متم 

  .(L'École Nationale d'Administration)رة إلدال
    

    اخلربة املهنية    
    )٢٠١١منذ عام ( وزير البيئة    

يــسعى الــسيد كــوروليتس جاهــدا، بــصفته وزيــرا للبيئــة يف بولنــدا، للمواءمــة بــشكل متــسق بــني 
خربتـه الـسابقة الـيت      ، مـستنداً يف ذلـك إىل        الصناعي القوي لبولنـدا   احتياجات محاية البيئة والنمو     

يرى يف التنمية املـستدامة وبنـاء أسـس سـليمة لنمـو             هو  و. اكتسبها من العمل يف وزارة االقتصاد     
 ر بـشكل مباشـر علـى    املوارد بصورة كفؤة شروطا مسبقة رئيسية لوضع سياسة بيئية حديثـة تـؤثّ            

وكـان الـسيد كـوروليتس      . الـسياسات الـصناعية والتجاريـة     هـا    في كثري من اجملـاالت األخـرى مبـا       
، ويف مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة          ٢٠+ طا يف مؤمتر األمم املتحدة ريو       يمفاوضا نش 
ساً لـسياسة   وكـان داعيـة متحمِّـ     . ٢٠١٢ يف ديربان عام     ، الذي ُعقد  ر املناخ  املتعلقة بتغيّ  اإلطارية

 ،خـالل فتـرة واليتـه للـوزارة       قـد وضـع،     و.  مـن فـرص البلـدان يف النمـو         مستدامة للمناخ ال حتـدُّ    
وكـان  . دوالربليـوَنْي   الصيغة النهائية إلصالح نظام متويـل محايـة البيئـة مبيزانيـة سـنوية تبلـغ حنـو                   

قد و. يهدف من ذلك إىل ترشيد االستثمار يف تطوير التكنولوجيا املستدامة وتشجيع الصادرات           
. تعزيز اإلصالحات الـيت بـدأها سـلفه يف جمـايل إدارة النفايـات واملـوارد املائيـة                 ز أنشطته على    ركَّ

شرع كما  مبعايري رفيعة   وشرع يف إجراء استعراض ذكي للوائح؛ هبدف مساعدة قطاع األعمال           
السيد كوروليتس يف إجراء استعراض ذكي للوائح هبدف مساعدة قطـاع األعمـال باسـتثمارات               

 لإلجراءات والشروط مع احلفاظ يف الوقت ذاته على معـايري بيئيـة             تبسيطاًة  كبرية يف البنية التحتي   
كما استهل أيضا تشريعات هتدف إىل استخراج املـوارد الطبيعيـة بطريقـة مـستدامة تعـود                 . رفيعة

  .لةئ أرصدة ملنفعة األجيال املقببالفائدة على اجملتمعات احمللية وهتيِّ
. ٢٠+نـصب نائـب رئـيس مـؤمتر األمـم املتحـدة ريـو              شغل السيد كـوروليتس م     ،٢٠١٢ويف عام   

ر، طا هناك على رأس الوفد البولندي، فقد ترأس جلسة عامـة وشـارك، كمقـرِّ              يوكان مفاوضا نش  
  .رعة من املؤمتيف املائدة املستديرة اليت نظرت يف املسار املقبل للعمل على حتقيق النتائج املتوقَّ
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االستشاري لربنامج الـصناعة اخلـضراء التـابع لليونيـدو          ن يف اجمللس    يَّعضو مع السيد كوروليتس   و
ز علـــى الـــدور الـــذي ميكـــن أن تقـــوم بـــه احلكومـــات لتهيئـــة اإلمكانيـــة لتطـــوير   الـــذي يركِّـــو

 لتحقيق التـصنيع املـستدام بـاجلمع بـني          الربنامج أداةٌ أنَّ  يرى  هو  و. التكنولوجيات املستدامة حملياً  
لى حتقيق أهداف النمو إىل جانـب إشـراك مجيـع أصـحاب             الكفاءة يف استخدام املوارد والعمل ع     

  ).مبا يف ذلك القطاع اخلاص واجملتمع املدين(املصلحة 
وشارك السيد كوروليتس يف قيادة وفـد االحتـاد األورويب يف مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم                    

عــا إىل حتقيــق دو. ٢٠١٢يف ديربــان عــام ، الــذي ُعقــد ر املنــاخاملتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بتغّيــ
وكـان أحـد الـدعاة      . د على أمهية مشاركة أقل البلدان منواً يف هذه العملية         دَّنتائج متوازنة، وش  

ر املنـاخ لعـام   الرئيسيني إىل تنظيم مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقـة بتغيّـ       
ــدا٢٠١٣ ــد  و.  يف بولن ــد زار اهلن ــة ق ــه حتــضريا للمــؤمت يف أول جول ــه  رل ــذلك التزام ، مؤكــداً ب

  .ةالبلدان الناميمبراعاة مواقف 
    

    )٢٠١١- ٢٠٠٥(نائب وزير االقتصاد، واملسؤول عن التجارة والقدرة التنافسية     
ــصاد     ــوزير االقت ــا ل ــواليتني حكــوميتني نائب ــسيد كــوروليتس ل  مــسؤولياته ونظــرا ألنَّ. عمــل ال

ألمهيـة يف مفاوضـات اتفـاق التجـارة احلـرة           ز على التجارة، فقد اضطلع بدور بالغ ا       كانت تركِّ 
بــني االحتــاد األورويب وكوريــا واتفــاق التجــارة احلــرة املتعمقــة والــشاملة بــني االحتــاد األورويب 

وكـان  . وخالل فترة عمله ازدادت قيمة الصادرات البولندية إىل أكثر من الـضعف           . وأوكرانيا
 وشـارك بنـشاط يف صـوغ مـوقفي بولنـدا            مشرفا على عضوية بولندا يف منظمة التجارة العامليـة        

الـسيد كـوروليتس    ل  ومثَّـ . واالحتاد األورويب وتنسيقهما يف مفاوضـات منظمـة التجـارة العامليـة           
ــغ      ــغ كون ــة يف هون ــوزاري ملنظمــة التجــارة العاملي ــدا يف االجتمــاع ال وجلــسات ) ٢٠٠٥(بولن

كـوروليتس النظـام   ويـدعم الـسيد   ). ٢٠٠٨ و٢٠٠٦(التفاوض التالية اليت عقـدت يف جنيـف         
يـرى أنـه أداة عامليـة ال غـىن عنـها            حيـث   د األطراف يف منظمة التجارة العامليـة،        التجاري املتعدّ 

.  والقـضاء علـى الفقـر       ونقـل التكنولوجيـا    تتيح تـسريع النمـو االقتـصادي يف مجيـع أحنـاء العـامل             
 األوسـع نطاقـا،   وعالوةً على ذلك، كان السيد كوروليتس مسؤوالً عن جمال القدرة التنافـسية   

. افتتـاح الـسوق األوروبيـة للخـدمات وسياسـات الطاقـة واملنـاخ       : مبا يف ذلك على سبيل املثال     
ن والتنميـــة يف امليـــدان  عـــن عالقـــات بولنـــدا مـــع اليونيـــدو ومنظمـــة التعـــاو  وكـــان مـــسؤوالً

وباإلضـافة إىل ذلـك، وخـالل فتـرة         . ، وكذلك عن العالقات األوروبيـة يف الـوزارة        االقتصادي
 يف اجمللـس الرقـايب للـصندوق الـوطين البولنـدي حلمايـة البيئـة وإدارة        يـه منـصبه عمـل عـضواً    تولِّ
  .ةص لالستثمارات البيئيق حكومي خمصَّ وهو صندو- املياه
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ــني          ــشترك ب ــدي امل ــل البولن ــق العام ــيس الفري ــصفته مؤســس ورئ ــسيد كــوروليتس، ب وكــان ال
املوقـف البولنـدي إزاء سياسـة املنظمـة، وإزاء          الوزارات واملعين باليونيدو، مسؤوالً عـن صـوغ         

 بولنــدا يف جمموعــة خمتلفــة مــن  قــد مثَّــلو. مــا يتعلــق بــأهم القــضايا الــيت نوقــشت يف اليونيــدو  
دورات أجهزة تقرير السياسات واملنتـديات العامليـة علـى    (اجتماعات اليونيدو الرفيعة املستوى    

لتحـول االقتـصادي اسـتنادا إىل مثـال بولنـدا      د باسـتمرار علـى دور الـصناعة يف ا     ، وشدَّ )السواء
ــدا حتــت قيادتــه علــى درب   ومــن مثَّ. واالحتــاد األورويب، مــن بــني أمثلــة أخــرى   ، ســارت بولن

وشارك الـسيد كـوروليتس شخـصيا       .  للمعونات إىل صفة بلد مانح     ل من صفة بلد متلقِّ    التحّو
. لتقين وأنشطة املنتديات العامليـة    يف اإلشراف على مسامهة بولندا يف مشاريع اليونيدو للتعاون ا         

هلـا  وِّ للتعاون الـتقين الـيت مت      وع نقل التكنولوجيا عن طريق مشاريع اليونيد      وبناًء على ذلك، شجَّ   
بولندا، فضال عن تبادل اخلربات البولنديـة يف جمـال التـصنيع الـذكي مـع اليونيـدو يف مناسـبات                     

بتطــوير التعــاون بــني بولنــدا واليونيــدو،  وكــان ملتزمــا . خمتلفــة مــن قبيــل منتــدى فيينــا للطاقــة 
طريـة ناجحـة عـن اليونيـدو يف      قُق منها تنظـيم حلقـة دراسـية         ائدا بطر والترويج لليونيدو يف بولن   

لــون لألوســاط  شــارك فيهــا الــسيد يــومكيال، املــدير العــام، ومــسؤولون كبــار وممث٢٠١١ّعــام 
  .ية وقطاع األعمال واجملتمع املديناألكادمي

ئاسة بولندا لالحتاد األورويب، تـرأس الـسيد كـوروليتس عـددا مـن االجتماعـات               وخالل فترة ر  
ويف ذلـك الوقـت شـرع    . الوزارية الرفيعة املستوى يف جمال القدرة التنافـسية والطاقـة والتجـارة          

يف مبــادرات خمتلفــة لتعزيــز احلــوار الــدويل، منــها مــثال اجتمــاع غــري رمســي لــوزراء الطاقــة مــن  
رويب ودول البلقـان وأوكرانيـا وسويـسرا والنـرويج اسـتهدف مناقـشة قـضايا          بلدان االحتاد األو  

وكانـت هـذه هـي املـرة األوىل يف التـاريخ الـيت ُتـدعى         . متعلقة بأمن اإلمـدادات والـبىن التحتيـة       
. فيها بلدان من خارج االحتاد األورويب إىل املـشاركة يف املناقـشات الوزاريـة لالحتـاد األورويب                

 التـاج مـن      بلجيكـا ألـربت الثـاين وسـامَ        ده ملـكُ  ه يف جمال التعاون األورويب قلَّـ      وتقديرا إلجنازات 
  .درتبة قائ

وشارك السيد كوروليتس يف عـضوية جملـس الغـاز االستـشاري املـشترك بـني االحتـاد األورويب                   
لني لكربيـات شـركات الغـاز يف روسـيا واالحتـاد األورويب      ف مـن ممـثّ     يتـألّ  وهو جملس وروسيا،  

ف بتقيــيم وهــذا اجمللــس مكلَّــ.  املؤســسات البحثيــة األكادمييــة الروســية واألوروبيــةوخــرباء مــن
لغـاز بـني االحتـاد      م توصـيات بـشأن التعـاون الطويـل األمـد يف جمـال ا              يقدِّور أسواق الغاز،    تطّو

  .يااألورويب وروس
هـا  ، الـيت مقرّ   )يناإير(دة   يف جملس الوكالة الدولية للطاقة املتجدِّ      عضواًالسيد كوروليتس   ن  يِّوقد عُ 

  ).اإلمارات العربية املتحدة(أبو ظيب 
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 شــارك الــسيد كــوروليتس يف اجتماعــات ومناســبات دوليــة خمتلفــة بــشأن قــضايا التنميــة   كمــا
  .تر املناخ وألقى فيها كلمائة وتغّياالقتصادية والتجارة والصناعة والطاقة والبي

    
    اخلربة املهنية السابقة    

 يف شركة يوروآيـديا لالستـشارات،       اًعمل السيد كوروليتس شريك    ٢٠٠٥-٢٠٠٤يف الفترة   
. ع واالسـتثمار حيث كان يسدي املـشورة للمنـشآت الـصغرية واملتوسـطة بـشأن خطـط التوسّـ        

 يف ديوان وزير الشؤون األوروبية املسؤول عـن مفاوضـات           ٢٠٠٤ و ٢٠٠١وعمل بني عامي    
ر يف التحـضري النـضمام بولنـدا إىل    االنضمام إىل االحتـاد األورويب، حيـث شـارك بـشكل مباشـ           

وكان قـد عمـل قبـل ذلـك مستـشارا           . االحتاد األورويب يف جمايل حرية انتقال البضائع والزراعة       
 حـىت عـام     ١٩٩٨لكبري املفاوضني يف مفاوضات انضمام بولندا إىل االحتـاد األورويب مـن عـام               

ــة انت    ٢٠٠١ ــسية وحريـ ــسياسة التنافـ ــاالت الـ ــن جمـ ــسؤوال عـ ــان مـ ــضائع  ، حيـــث كـ ــال البـ قـ
ضـية  ن بعقـد قـصري األجـل يف املفوّ        وهبـذه الـصفة ُعـيِّ     . واألشخاص والزراعـة ومحايـة املـستهلك      

 عمـــل ١٩٩٨-١٩٩٧ و١٩٩٥-١٩٩٣ويف الـــسنوات ). ٢٠٠٠(األوروبيـــة يف بروكـــسل 
 يف مكاتـب حمامـاة بولنديـة ودوليـة خمتلفـة ويف إدارة الـشؤون القانونيـة                حمامياًالسيد كوروليتس   

وبعـــد دراســـته يف فرنـــسا شـــغل أيـــضا . ات يف وزارة اخلارجيـــة يف مجهوريـــة بولنـــداواملعاهـــد
، ويف املقـر الرئيـسي      )١٩٩٦-١٩٩٥ (العليـا آوت سـافوا    وظائف لفترات قـصرية يف مقاطعـة        

  ).١٩٩٦(جملموعة ماروبيين الصناعية يف طوكيو 
    

    التعليم والنشاط األكادميي    
 تري يف القـانون مـن جامعـة وارسـو يف بولنـدا، مثَّ             حصل السيد كوروليتس علـى شـهادة املاجـس        

ج منـها  ، وختـرَّ (L'École Nationale d'Administration) إلدارة بفرنـسا ل الوطنية باملدرسةالتحق 
  ).كدفعة مارك بلو (١٩٩٦يف عام 

وشارك السيد كوروليتس يف حلقات دراسية ودورات تدريبية خمتلفة بـشأن سياسـات االحتـاد                
مركـز الدراسـات األوروبيـة يف ستراسـبورغ،         : متها جهات منها على سبيل املثال     األورويب نظَّ 

ومعهد توماس آسر يف الهاي، واملعهـد األورويب لـإلدارة العامـة، وأكادمييـة القـانون األورويب                 
ضـية األوروبيـة،   يف ترير، وكلية أوروبـا يف بـروج، واملدرسـة الدامنركيـة لـإلدارة العامـة، واملفوّ           

  .ورويب يف لودز، وغريها كثريهد األواملع
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 الوطنيـة البولنديـة لـإلدارة العامـة وجامعـة وارسـو             املدرسة يف   وعمل السيد كوروليتس حماضراً   
ومشلـت حماضـراته   . تيشنر األوروبية، يف كراكـوف . ومعهد تسيفيتاس، يف وارسو، وجامعة ج     

  .ة والسياسة التجارينمية الصناعية،السوق الداخلية، واملنافسة وسياسات الت: مواضيع مثل
    

    احلياة الشخصية    
. ج ولـه أربعـة أطفـال      ، وهو متزوَّ  ١٩٦٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٤ولد السيد كوروليتس يف     

  .ةنديولغته األم هي البول. ث اإلنكليزية والفرنسية بطالقةويتحدَّ
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    بونغسفاس سفاسيت
  بيانات السرية الذاتية

  ١٩٥٧يونيه / حزيران٢٠: تاريخ امليالد
 متزوِّج من الدكتورة سونغسمورن سفاسيت وهلما ولدان

وتتـوفَّر لديـه خـربات واسـعة        . بونغسفاس سفاسيت هـو وزيـر صـناعة سـابق مبملكـة تايلنـد             
النطاق، ليس يف جمال التنمية الصناعية فحسب، بـل يف إدارة العمليـات ونظـم املعلومـات                 

  . واملوارد البشرية والتنمية الريفية أيضاً
ــد اضــط  ــصناعة      وق ــاء ال ــادة بن ــدِّدة يف جمــال إع ــادرات سياســاتية متع ــادي يف مب ــدور قي لع ب

ــام    ــة بعـــد الفيـــضانات الكـــربى الـــيت حـــدثت يف عـ ــاداته . ٢٠١١التايلنديـ وأفـــضت إرشـ
االســتراتيجية إىل النــهوض مبــستويات املنتجــات الــصناعية مبــا أهَّلــها لــدخول حلبــة التجــارة 

، وإىل تعزيز قـدرات املنـشآت الـصغرية         )ابطة آسيان ر(احلّرة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا       
ــدفقات        ــه ت ــادة توجُّ ــصناعي، فــضال عــن زي ــصاد ال ــة يف االقت ــاء الثق واملتوســطة، وإعــادة بن

  .االستثمار األجنيب املباشر صوب البلد بقدر كبري
ومن األنشطة اليت قام هبا يف اآلونة األخرية حتفيـز برنـامج الـصناعات اإلبداعيـة وتـشجيع                  

مج الــصناعة اخلــضراء والتــوفري يف اســتهالك الطاقــة باالشــتراك مــع مكتــب اليونيــدو    بــرا
اإلقليمــي، وتقيــيم برنــامج التنميــة الريفيــة باالشــتراك مــع منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة   

وقد أصدر منشورات ومقـاالت وتقـارير حبثيـة متعـدِّدة عـن مـسائل التنميـة                 ). اليونيسف(
تقريــر عــن مؤشــرات التنميــة البــشرية مــن أجــل برنــامج األمــم الـصناعية والريفيــة، ومنــها  

 املتحدة اإلمنائي
    

  :املؤهالت التعليمية  
 

كنـدي  . كليـة جـون ف     ١٩٩٣درجة املاجـستري يف الـسياسات العامـة واإلدارة،           ● 
  ألمريكيةلنظم احلكم، جامعة هارفارد، الواليات املتحدة ا

جامعة سنترال ميـسوري، الواليـات     ١٩٨٥درجة املاجستري يف اإلدارة الصناعية،       ● 
  املتحدة األمريكية

ــوب،   ●  ــوم احلاسـ ــالوريوس يف علـ ــة  ١٩٨٢بكـ ــاوثجامعـ ــسوري، سـ  إيـــست ميـ
  الواليات املتحدة األمريكية
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  :الشهادات    
 

  ٢٠٠١شهادة جلنة املديرين ومراجعي احلسابات،   
  معهد املديرين، تايلند  

    
  :املنصب احلايل    

 
   قسم اإلدارة الصناعية وإدارة العمليات يفمساعدأستاذ   
  كلية جامعة ثاماسات إلدارة األعمال، بانكوك، تايلند  

    
  :شهادات االمتياز والتفّوق    

 
  ٢٠٠٩اجلائزة التقديرية للباحثني، جامعة ثاماسات، بانكوك،   
  ميسون يف جمال الـسياسات العامـة واإلدارة       . درجة الزمالة من مؤسسة إدوارد س       

  ١٩٩٣-١٩٩٢د هارفارد للتنمية الدولية، معه
  ١٩٩٣منحة دراسية من البنك الدويل،   

    
    أبرز املعامل يف سريته املهنية    
  املناصب القيادية على الصعيد الوزاري    

  
  ٢٠١٢وزير الصناعة،   ●  
  ٢٠١١مستشار لوزير الصناعة،   ●  

 رئيـسياً يف املناقـشات الثنائيـة الـيت     أدَّى بونغسفاس، بصفته وزيراً ملما بشؤون االقتـصاد، دوراً  
جــرت مــن أجــل هتيئــة الفرصــة لزيــادة حجــم التجــارة واالســتثمار مــع الــصني واهلنــد واليابــان  

ويف ظــلّ . وكوريــا والبحــرين والكويــت وقطــر وفرنــسا وأملانيــا وأســتراليا والوس وميامنــار       
ــدفُّقات االســتثمار األجــنيب املباشــر إىل تايلنــد   ــه، ازدادت ت  بليــون ٣٩,٤ مبــا مقــداره توجيهات

  . يف املائة عما كان عليه يف العام السابق١٣٣يورو، مسجالً زيادة وصلت إىل 
بــصفته ميــسِّراً قــديراً، بــدور قيــادي كممثِّــل للحكومــة التايلنديــة يف عــّدة وهنــض بونغــسفاس، 

وى اجتماعات وزارية ُعقدت مع ميامنـار بـشأن بـرامج االسـتثمار الـصناعي وبنـاء قـدرات القـ                   
ومل يكـن مـن شـأن تلـك اجلهـود متهيـد الطريـق ووضـع األسـاس                   . العاملة وختفيف وطأة الفقر   
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  عــّدة باليــني مــن الــدوالراتبتكلفــة قــدرهالتنفيــذ مــشروع بنــاء مينــاء حبــري عميــق يف داوي 
، بل أيضاً توثيق أواصـر الـصلة مـع البلـدان اآلسـيوية مـن أجـل تـوفري املـساعدة التقنيـة              فحسب

  .ثمار وفقاً لإلطار دون اإلقليمي ملنطقة ميكونغ الكربىوتشجيع االست
بالنظر إىل أسلوبه املنهجي يف العمل، بتجهيـز الـصناعات التايلنديـة للوفـاء        وكُلِّف بونغسفاس،   

ويف ظـل قيادتـه، تيـسَّر       ). آسـيان (مبعايري اجلماعـة االقتـصادية لرابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا                
العمل بشكل منهجي على مواءمة اإلطار املعياري القُطري مع اإلطار املعيـاري لرابطـة آسـيان                

الدولية للصناعات التصديرية الكربى مثل السيارات واملنتجـات اإللكترونيـة   واللوائح التنظيمية   
والزراعيــة واملستحــضرات الــصيدالنية، وقــد حتقَّــق ذلــك خبطــوات ســريعة عوضــت عــن فتــرة    

  .التأخري يف هذا الشأن اليت استمرت أربع سنوات
    

  تعزيز الكفاءة يف استخدام الطاقة     
  ٢٠١٠-٢٠٠٩ لوزير الطاقة، مستشار  ●  
  ٢٠١٢-٢٠١١عضو يف جملس إدارة هيئة املدن الصناعية يف تايلند،   ●  
  ٢٠١٢-٢٠١٠عضو يف جملس إدارة الصندوق التايلندي لتوفري استهالك الطاقة،   ●  

أدَّى بونغــسفاس دوراً مهمــا يف تــشجيع الــصناعة اخلــضراء عــن طريــق تــوفري الــدعم املــايل مــن  
. لبحـوث يف جمـال الطاقـة املتجـدِّدة والطاقـة البديلـة            صندوق تـوفري اسـتهالك الطاقـة ألغـراض ا         

وعزَّز اآلليات الوطنية للتوسُّع يف استخدام الطاقـة النظيفـة يف العمليـات الـصناعية وخباصـة مـن           
وعــالوة علــى ذلــك، جــرى تطبيــق سياســته  . زاويــة أرصــدة انبعاثــات الكربــون املــسموح هبــا 

طاع احلقيقي عن طريق نظـام إدارة معيـار الطاقـة،           املتعلقة بالكفاءة يف استخدام الطاقة على الق      
  .٥٠٠٠١) إيسو(وهو معيار منظمة التوحيد القياسي 

وكان حلمالت ترويج الكفاءة يف استخدام الطاقـة والـصناعة اخلـضراء، الـيت نفَّـذها باالشـتراك        
. لـد ثـر قـوي بفـضل التعـاون التـام الـذي أبدتـه مجيـع القطاعـات الـصناعية يف الب                     أمع اليونيدو،   

وفضالً عن ذلك، تعاون أيضاً مع اليونيدو تعاونا وثيقـا علـى تـوفري املـساعدة التقنيـة لكـل مـن                
ي   فييت نام وميامنار يف جمال تبادل التكنولوجيا بني بلدان اجلنوب عن طريق إقامة مصنع جتـريب               

  .إلنتاج اإليثانول من املنيهوت
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  التنمية الريفية وختفيف وطأة الفقر    
  

  ١٩٩٩-١٩٩٥عهــــد جتهيــــز املعلومــــات ألغــــراض التعلــــيم والتنميــــة، مــــدير م  ●  
  )١٩٩٢-١٩٩٠ املدير، نائب(

واملنتــدى االقتــصادي مــع اليونيــدو ) ٢٠١٢-١٩٨٨( الــصعيد الــدويل علــىالعمــل   ●  
ــاملي ــادئ   العـ ــيا واحملـــيط اهلـ ــة آلسـ ــة االقتـــصادية واالجتماعيـ  واليونيـــسف واللجنـ

 االقتصادات النامية باليابان واملركـز الـدويل      وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومعهد    
للبحوث اإلمنائية بكندا ووكالة التنمية الدولية التابعـة للواليـات املتحـدة والوكالـة            
اليابانيــة للتعــاون الــدويل ومركــز التنميــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ مباليزيــا وأكادمييــة   

 بباكستان وجملـس تكنولوجيـا      التنمية بالفلبني ووزارة احلكم احمللي والتنمية الريفية      
املعهـد الـوطين    " (تـادبريان أوام نيغـارا    "احلاسوب واملعلومات بسري النكا ومعهد      

  اليزيامب) لإلدارة العمومية
  ١٩٩٦-١٩٨٦عضو جملس إدارة اللجنة الوطنية للتنمية الريفية،   ●  

وقـد ُنفـذ علـى      . ةاخنرط بونغسفاس يف أنشطة التنمية الريفيـة منـذ اليـوم األول لعملـه باحلكومـ               
الــصعيد الــوطين مــشروعه الرامــي إىل حتقيــق الكفــاءة يف التكلفــة والتــشغيل، وهــو إنــشاء نظــام 

ــة     ــة الريفي ــات ومؤشــرات للتنمي ــدة بيان ــضم قاع ــستخدم،   . حموســب ي ــذا النظــام ي ــا زال ه وم
منائيـة  بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية التابعـة للواليـات املتحـدة واملركـز الـدويل للبحـوث اإل                 

ومركــز التنميــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ والوكالــة اليابانيــة للتعــاون الــدويل واليونيــسف، كــأداة   
وباإلضـافة إىل ذلـك،   . رئيسية يف ختطيط برنامج تايلنـد لتخفيـف وطـأة الفقـر حـىت يومنـا هـذا         

ديـد مـن   تلقَّى نظام املعلومات هذا، الشامل ملؤشرات التنميـة الريفيـة املـذكورة، الـدعم مـن الع           
الوكاالت الدولية حبيث أصبح منوذجاً للتخطيط الريفي، لـيس يف رابطـة آسـيان فحـسب، بـل                  

  .يف منطقة مبادرة خليج البنغال للتعاون التقين واالقتصادي املتعدِّد القطاعات أيضاً
وتتمثَّل إحدى مسامهاته الكربى األخرى جتاه التنمية الريفية يف إدخال أسلوب حتليل البيانـات              

ــات     يف ــتبانة إمكانـ ــن اسـ ــهم مـ ــة هبـــدف متكينـ ــاطق الريفيـ ــوميني يف املنـ ــوظفني العمـ ــل املـ  عمـ
. االســتثمارات التجاريــة يف الريــف يف جمــال األعمــال التجاريــة الزراعيــة والــصناعات الزراعيــة 

زات االقتـصادية النـسبية لتحديـد مـواطن القـوة والـضعف يف       امليـ وهو يـستخدم أسـلوب حتليـل     
يــستعني هبــذا األســلوب يف حتليــل مــا يترتــب علــى الــسياسات        هــو و. اقتــصاد كــل منطقــة  

وبنـاًء علـى ذلـك، ُترسـم خطـط       . واألحداث احمللية والعاملية من آثار على مـسارات االسـتثمار         
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ــات وتتخــذ    ــتثمار يف املقاطع ــلاالس ــرص      ك ــتجالء ف ــصدد الس ــذا ال ــضرورية يف ه ــدابري ال  الت
  .االستثمار الساحنة

ــة    بونغــسفاسملــستدامة، هنــضوســعياً لتحقيــق التنميــة ا   بــدور رئيــسي يف تنفيــذ سياســات تلبي
وتشدِّد هذه السياسات علـى توعيـة كـل أُسـرة           . االحتياجات الدنيا األساسية يف القرى الريفية     

ال تكتفي بذلك، بـل توعيهـا بأسـس االقتـصاد القـائم             هي  ريفية باألوضاع املعيشية الصحية، و    
فة إىل ذلــك، قــدَّم الــدعم الكامــل إىل وكــاالت األمــم وباإلضــا. علــى االكتفــاء الــذايت كــذلك

املتحدة املشتركة ومنظمة األغذية والزراعـة واملنظمـة الدوليـة للـهجرة وبرنـامج األمـم املتحـدة                  
وصـندوق األمـم املتحـدة      ) اليونـسكو (اإلمنائي ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة              

الالجئني واليونيدو ومنظمـة الـصحة العامليـة ومنظمـة          للسكان ومفوضية األمم املتحدة لشؤون      
، يف إطار االضطالع بربنامج األمم املتحـدة املـشترك بـشأن           )اليونيسف(األمم املتحدة للطفولة    

 الذي يركِّـز علـى التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية            ،ضمان سبل املعيشة املتكاملة يف املرتفعات     
  .اصيل وحتسني اإلنتاجيةللقبائل اجلبلية عن طريق تنويع احمل

    
  تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة    

  
  نائــــب مــــدير معهــــد تنميــــة املنــــشآت الــــصغرية واملتوســــطة، وزارة الــــصناعة،     ●  

٢٠٠٤-٢٠٠٣  
  ٢٠١٢نائب رئيس جملس تعزيز املنشآت الصغرية واملتوسطة،   ●  

مـن قـضايا مـن واقـع        يدرك بونغـسفاس متامـا مـا يتـصل بإنتاجيـة املنـشآت الـصغرية واملتوسـطة                  
أدَّى دوراً رئيـسياً يف إقامـة املعهـد         وهـو قـد     . خربته باألساليب احلصيفة لتنشيط تلك املنـشآت      
وباإلضـافة إىل ذلـك، شـجَّع علـى االبتكـار           . األول لتنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة يف البلد      

 وحـرص علـى متديـد       يف جمال األعمال التجارية الـيت تـضطلع هبـا املنـشآت الـصغرية واملتوسـطة               
نطـــاق األنـــشطة االقتـــصادية ذات الطـــابع اإلبـــداعي إىل جمـــال الـــصناعة، ومشـــل ذلـــك تـــوفري 

وعــالوة علــى ذلــك، ويف ظــلّ . اعتمــادات يف امليزانيــة لــدعم الفنــون احملليــة واملــشاريع احلرفيــة 
  مليـون يـورو لـصاحل      ١٣٠ مقـداره     خاص برصيد يتجدَّد سـنوياً     صندوققيادته للوزارة، أنشئ    

 يؤهِّلـهم ملباشـرة     تـدريبياً علـى مزاولـة األعمـال التجاريـة          برناجمـاً  الذين جيتازون رِّجيني اجلُدد   اخل
  .أعماهلم التجارية اخلاصة

ومن أجل هتيئة أكثر من مليون شخص مـن أصـحاب املـشاريع اخلدميـة للمـشاركة يف أنـشطة                    
 بونغسفاس دراسـة للثغـرات الـيت    ، أعد٢٠١٥َّاجلماعة االقتصادية التابعة لرابطة آسيان يف عام   
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 نوعـاً مـن     ٢٤تشوب أعمال قطاع اخلدمات وأوصـى مببـادئ توجيهيـة لتحـسني اإلنتاجيـة يف                
ــ. أنــواع شــركات اخلــدمات م هــذه املبــادئ املتميــزة كإطــار وطــين لتجهيــز املنــشآت   ستخَدوُت

  .الصغرية واملتوسطة يف هذا القطاع
    

  الشراكة مع القطاع اخلاص    
  

  ٢٠١٢-٢٠١١يس جملس االستثمار التايلندي، نائب رئ  ●  
  ٢٠١٢-٢٠١٠جلنة مراجعة احلسابات، الوكالة التايلندية حلماية الودائع،   ●  
 املعــين باملــسؤولية االجتماعيــة للــشركات، مــصرف االدخــار  االستــشارياجمللــس   ●  

  ٢٠٠٨احلكومي، 
إدارة  حوكمــة أعمــال مراجعــة احلــسابات والــشركات مبجلــس  جملــس إدارة جلنــة  ●  

؛ والـــشركة ٢٠١١-٢٠١٠الـــشركة العموميـــة للتنقيـــب عـــن الـــنفط وإنتاجـــه،  
" مفيــــك "؛ وشــــركة  ٢٠١٢-٢٠٠٩العموميــــة للتكريــــر والبتروكيميائيــــات،   

  ٢٠١٢-١٩٩٩العمومية، 
يتمّتع بونغسفاس أيـضا ببـاع طويـل يف جمـال الـشراكة مـع القطـاع اخلـاص، حيـث دأب علـى                        

احملليـة واألجنبيـة علـى الـسواء، مبـا يف ذلـك الـشركاء              التحاور بصفة دورية مع غـرف التجـارة         
ــة، و     ــة اليابانيـ ــارة اخلارجيـ ــة التجـ ــل هيئـ ــتثمار، مثـ ــال االسـ ــاالت يف جمـ ــدانرين"والوكـ ، "كايـ

احلوكمة الرشـيدة للـشركات     تعزيز  ل أن هتيئ تايلند     هذه االجتماعات ومن شأن   ". يوسابيك"و
ومـن  . فري الفـرص لتعزيـز القـدرة التنافـسية        وتنويع النشاط االقتصادي والتواصل مع العـامل وتـو        

العديد من اجملتمعـات احملليـة بـضروب هامـة مـن التعـاون والتـضافر        خالل هذا التقارب، حظي  
 األنــشطة الــصناعية القائمــة فيهــا مبــا ملواءمــة املــسؤولية االجتماعيــة للــشركات بــرامج يف إطــار

  .يتناسب معها
 يف إنـشاء حتالفـات اسـتراتيجية بـني القطاعـات املختلفـة              وانطالقاً من إميانه بأمهية التآزر، شرع     

داخـل رابطـة آسـيان يف إطـار اجملـاالت الـصناعية املمكنـة مثـل التحالفـات املتعلقـة بالـصناعات            
واهلـدف مـن إقامـة هـذه الـشراكات          . الغذائية احلالل والصناعات املعدنيـة واملنتجـات املطاطيـة        

  .دل التكنولوجيا والتعاون يف التسويقهو التشارك يف املعلومات الصناعية وتبا
    

  تنمية رأس املال البشري    
  

  ٢٠٠٤مستشار لوزير شؤون اجلامعات،   ●  



IDB.41/21 

V.13-83480 27 
 

  نائــــب رئــــيس شــــؤون التخطــــيط وتطــــوير التكنولوجيــــا، جامعــــة ثاماســــات،    ●  
٢٠٠٧-٢٠٠٤  

  نائــــب رئـــــيس شـــــؤون العـــــاملني والـــــشؤون القانونيـــــة، جامعـــــة ثاماســـــات،   ●  
٢٠٠٣-٢٠٠٠  

  ٢٠١٠-٢٠٠٧البتكار، جامعة ثاماسات، عميد كلية ا  ●  
  ٢٠١٢-٢٠٠٤عضو جملس إدارة، جملس البحوث الوطين التايلندي،   ●  
  عــــضو جملــــس إدارة، جلنــــة الــــسياسات والتخطــــيط يف جمــــال التعلــــيم العــــايل،    ●  

٢٠١١-٢٠٠٠  
ــس إدارة املركــــــز الــــــوطين لإللكترونيــــــات وتكنولوجيــــــا احلاســــــوب،       ●     جملــــ

٢٠٠٥-٢٠٠٣  
، ١٩٩٣ ذا رؤيـة متبـصرة، بإدخـال اإلنترنـت يف اجلامعـة يف عـام                 ُمربِّيـاً نه  قام بونغسفاس، كو  

وتـوىل يف وقـت الحـق       . وأنشأ أول صفحة شبكية وأول بريد إلكتروين للجامعة يف ذلك العام          
وضع وتنفيذ خطة الشبكة الرقميـة العاليـة الـسرعة الـيت تـربط أربـع جامعـات، ممـا وفَّـر مـورداً                        

  .طة الدراسية والتعليمية وإجراء البحوثبالغ القيمة لدعم األنش
 معنياً بالتطوير، بإصالح هيكـل إدارة املـوارد البـشرية للجامعـة مـن               لَوقام، بوصفه مسؤوالً أوَّ   

تعديل الئحة األجور لتوفري املزيد مـن احلـوافز   ، إضافة إىل    ألداءخالل إنشاء نظام فعَّال لتقييم ا     
سِّسي مركـز للبحـوث وثـالث كليـات جديـدة،         وهو، عالوة على ذلك، أحد مؤ     . على العمل 

ــة االبتكــار    : وهــي ــة العمــارة والتخطــيط احلــضري وكلي ــة الــصحة العامــة وكلي وبفــضل . كلي
مسامهاته، ختّرج آالف الطالب الذين تزودوا بقـسط وافـر مـن التعلـيم املتقـدم يف إطـار بـرامج                 

  .تربوية أعدت بعناية من أجل خدمة اجملتمع
    

  نظماتفن وعلم إدارة امل    
  

  .مجيع الشهادات واملؤهالت املذكورة أعاله وغريها  ●  
ــن       ــر م ــسفاس، خــالل تدرُّجــه يف العمــل احلكــومي، إدارة أكث ــوىل بونغ ــاً  ٥٠ت ــشروعاً حبثي  م

وقد جلـب الكـثري مـن تلـك املـشاريع فوائـد عظيمـة إىل البلـد ومنـها، علـى سـبيل                . واستشارياً
 أعـاله الـيت تـولَّى إدارهتـا بنفـسه أيـضا خـالل مراحـل            املثال، مـشاريع التنميـة الريفيـة املـذكورة        

  .تنفيذها على الصعيد الوطين
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ــوفَّر    ــه ومــن حيــث القــدرة علــى إدارة املنظمــات، تت ــةلدي اإلشــراف علــى تــسيري   بمعرفــة وافي
وتربيـر أوجـه    امليزنة من حيث وضع امليزانيات والتحقُّق مـن صـحتها           وبإدارة السياسات العامة 

 املعلومـات، وُنظُـم   وهو على فهم ودراية بنماذج توزيع التكاليف        . فيذ بنودها تنواإلنفاق فيها   
ــارير  ــداد التق ــة،     . وإع ــم باهلياكــل التنظيمي ــه مل ــا أن ــة  كم ــم الثقاف ــى تعلُّ ــسائدة يف وَدأَب عل  ال

واكتـسب علـى حنـو      . املنظمات اليت يعمل هبا مبا ميكنه من التالؤم أو التكيُّـف يف حمـيط العمـل               
أسـس  اإلداري، الـيت هـي      هجيـة باملبـادئ والقواعـد اإلداريـة وأسـاليب التعمـيم             كامل معرفة من  

  .الناس اقتضى األمر تنسيق جهود أينماقابلة للتطبيق طبيعتها و عاملية يف
 بتكنولوجيـا املعلومـات     اً خاصـ  اًهو مدير حمترف أدار معهد    فومن حيث املمارسات واخلربات،     
ميــداً إلحــدى الكليــات، وتــولَّى مــرتني منــصب  وكــان ع. ومعهــد تــدريب وجممَّعــات عقاريــة

 ٦ ٠٠٠ طالـب ويعمـل هبـا أكثـر مـن            ٣٠ ٠٠٠نائب رئـيس جامعـة كـبرية تـضمُّ مـا يقـارب              
واحتلَّ مقعداً يف جمالس إدارة ثالث شـركات عموميـة كـربى، تـرد إحـداها                . مدرس وموظف 

ــدة لــدى م  .  شــركة عامليــة٥٠٠علــى قائمــة أكــرب   ــشارية عدي ــأدوار است ؤســسات واضــطلع ب
  .عمومية وتابعة للدولة والقطاع اخلاص وكذلك مدارس وجمتمعات حملية

وهـو حملـلّ ُنظُـم يتَّـسم بقـوَّة          ،   أيـضا   وطالبـاً للعلـم    معلِّمـاً  الفـذَّة    وظل علـى مـدار حياتـه املهنيـة        
، ومــدير تنفيــذي حمتــرف ، مــدير مــشاريع ُيعــىن بتحقيــق النتــائج  ، ومتميِّــز وباحــث، املالحظــة

  .وقائد ذو رؤية متبصرةوصانع سياسات 
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 قائمة مبنشورات خمتارة
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      يل يون
    اخلربات العملية الرئيسية على الصعيدين الوطين والدويل    

  نائب وزير املالية، مجهورية الصني الشعبية  -٢٠٠٣
  مساعد وزير املالية  ٢٠٠٣-٢٠٠٠
  نينيالقانو العموميني لمعهد الصيين للمحاسبنيلعام المني األ  ٢٠٠٢-١٩٩٩
  ل للصني يف جمموعة البنك الدويلاملدير التنفيذي املمثّ  ١٩٩٨-١٩٩٦
  نائب املدير العام، مثَّ املدير العام، إلدارة شؤون البنك الدويل يف وزارة املالية  ١٩٩٦-١٩٩٢
  ل للصني يف جمموعة البنك الدويل مستشار أول للمدير التنفيذي املمثّ  ١٩٩٢-١٩٩٠
  ؤون البنك الدويل يف وزارة املاليةمدير بإدارة ش  ١٩٩٠-١٩٨٩
   سكرتري أول، يف بعثة الصني لدى األمم املتحدة سكرتري ثاٍن، مثَّ  ١٩٨٩-١٩٨٥
نائب مدير مكتب البحوث املالية اخلارجية التابع ملعهد حبوث العلوم املاليـة              ١٩٨٤

   وزارة املاليةيف
  

    خربات عملية أخرى على الصعيد الوطين    
املـصرف  (ة الـسياسات النقديـة التابعـة ملـصرف الـصني الـشعيب           عضو يف جلن    -٢٠٠٣

  )املركزي
ــة، التابعــة جمللــس       -٢٠٠٨ ــة العاملي ــة مبعاجلــة األزمــة املالي عــضو يف فرقــة العمــل املعني

  )جملس الوزراء(الدولة 
   القانونينيرئيس املعهد الصيين للمحاسبني العموميني  -٢٠١٠
ــادي ل    ٢٠٠٩-٢٠٠٦ ــق القي ــيس مكتــب الفري ــصيين   رئ ــصادي االســتراتيجي ال لحــوار االقت

  األمريكي
  

    خربات عملية أخرى على الصعيد الدويل    
  عضو يف جملس حتقيق االستقرار املايل   -٢٠٠٩
  أحد أمناء مؤسسة املعايري الدولية للتقارير املالية   -٢٠١١
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  عضو يف اجمللس الدويل ألعمال اإلبالغ املتكامل   -٢٠١١
  اوب املمثل للصني لدى جمموعة البنك الدويل احملافظ املن  ٢٠١٢-٢٠٠٣
  احملافظ املناوب املمثل للصني لدى مصرف التنمية اآلسيوي   ٢٠١٢-٢٠٠٣
  )اإليفاد(احملافظ املمثل للصني لدى الصندوق الدويل للتنمية الزراعية   ٢٠١١-٢٠٠٤
  عضو يف اجمللس االستشاري ملعهد مصرف التنمية اآلسيوي  ٢٠١٢-٢٠١٠

    ٢٠٠٨-٢٠٠٤و
  رئيس احتاد احملاسبني يف آسيا واحمليط اهلادئ  ٢٠٠٢-٢٠٠١
ــذيني لــدى         ١٩٩٨-١٩٩٧ ــديرين التنفي ــس امل ــة جملل ــة التابع ــة امليزاني ــشارك للجن ــرئيس امل  ال

  جمموعة البنك الدويل
  ألمم املتحدةعضو يف جلنة االشتراكات التابعة ل ١٩٩٧-١٩٩٥

    
    رئيسيةاإلجنازات واخلربات ال    

 وزيرلـ   السيد يل، بصفته نائباً    نَّ إ . وضع السياسات االقتصادية واملالية    كبري يف خبري    ●
 عقــد مــن  منــذاملركــزيالتابعــة للمــصرف النقديــة  جلنــة الــسياساتيف  حبكــم عــضويتهو املاليــة

مبــا النقديــة والــصناعية الــسياسات املاليــة و وتنــسيق يف وضــعالــزمن، يــشارك مــشاركة واســعة 
وهـو يعمـل بثبـات علـى دفـع          ،  ٢٠٠٣منـذ عـام     و .يف الـصني   النمـو االقتـصادي الـسليم     يدعم  
علـى إنـشاء نظـام       املؤسسات املاليـة الكـربى    وال سيما حثّ    ،   قُدماً املايل إصالح القطاع عجلة  

أو مــا يوصــف باألصــول  ( مؤســسي ومعاجلــة مــشكلة املوجــودات املتــدهورة القيمــة   حوكمــة
العامـة الـيت    املخـاطر    بنُّـ لتج لغـة األمهيـة   أمـور با  هـا   كلّهـي   تعزيز إدارة املخاطر، و   و) املسمومة
  .يل يف الصنيالنظام املاض هلا أن يتعرَُّيحتمل 

 علــى نفــسه العمــل علــى  الــسيد يللقــد آىل . ط للنمــّو الــشامل للجميــعيداعيــة نــش  ●
 املالئمـة  الـضريبية واملاليـة    تـدابري ال ا الختـاذ   كـبري  وهـو يـويل اهتمامـا     ،   الفقـر   وطـأة  تخفيف من ال

 ومها دعامتان أساسـيتان لتهيئـة الفـرص    الصغرية واملتوسطة،آت  شناملنمية الزراعية و  لتلتشجيع ا 
ــصادية  ــر احلــدِّواالقت ــد اســتحدثت  .  مــن الفق ــه طائفــة  حتــتوق ــسياسات    واســعةرعايت مــن ال
، ومــا إىل والتمويــل الريفــي ،الزراعــي والتــأمني املــشاريع الــصغرى،متويــل  لتــشجيع التفــضيلية

مخسة ماليـني امـرأة صـينية       اصة  منها خب ، و الفئات احملرومة  لسياساتهذه ا  وقد ساعدت . ذلك
الـصغرية  املنـشآت    وكـذلك  لمنـاطق الريفيـة   رت ل يـسَّ كما   ، فرصاً أفضل للتوظيف   نَّوفَّرت هل و
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ــى  اواملتوســطة ــة  حلــصول عل ــادرة  ، وباإلضــافة إىل ذلــك  .اخلــدمات املالي ــسيد يل مب اســتهلَّ ال
 ف بتوجيــهلَّــوهــذا الــصندوق مك، لــصيين وتــوىل تنفيــذها التنميــة الزراعيــةا صــندوقلتأســيس 

 علــى الــصعيد الزراعيــة حنــو األعمــال  علــى الــسواءالعــام واخلــاصمــن القطــاعْين  املــوارد املاليــة
  .الوطين

واصــل الــسيد يل التزامــه الثابــت، منــذ مثانينــات  . ط يف التنميــة الدوليــةيمــشارك نــش  ●
، دة األطـراف  املنظمـات اإلمنائيـة املتعـدِّ     مـع    الـصني  تعـاون  يفالقرن املاضي، بـأداء دور رئيـسي        

 شـراكة إىل   الـدويل  يـدعو اجملتمـع   وهـو   . اآلسـيوي مصرف التنميـة    و البنك الدويل جمموعة  مثل  
الناميـة، وال    للبلـدان  ةاملـساعد  تكـاليف    خفـض و ،املـايل دعم  توفري املزيد من الـ     و ،أكثر مساواةً 

صـالح  نفـسه إل  الـسيد يل س ، كـرَّ العـامل النـامي   ثيـل مت ومـن أجـل تعزيـز   . اًأقل البلدان منو   سيما
يف  للبلـدان الناميـة   ق التـصويت رفـع مـستوى حقـو    جنح يف   الدولية و  اإلمنائيةنظمات  حوكمة امل 

ودعــا أيــضاً إىل .  يف املائــة٤٧,١٩فبلغــت مــا جمموعــه ،  يف املائــة٣,١٣بنــسبة  البنــك الــدويل
  يف جلنـــةاًعـــضو كـــان عنـــدما مـــم املتحـــدةاألإصـــالح نظـــام تقـــدير االشـــتراكات املقـــرَّرة يف 

  .ألمم املتحدةاالشتراكات التابعة ل
اع يلتـزم الـسيد يل، بـصفته مـن صـنَّ     . اإلمنـائي  العمـل جـدول  خـبري مـايل متمـرِّس يف      ●

، مبـا يف ذلـك      الدولية يف التنمية  الصني مسامهةتعزيز  القرار الرئيسيني بشأن امليزانية احلكومية، ب     
ــسامهاهت ــة،ق يف صــناديام ــل  معيَّن ــة   مث ــة للتنمي ــيوي ، وصــندوق املؤســسة الدولي ــة اآلس  ،التنمي

البيئـة  ، ومرفـق    )اليونيـدو (منظمة األمم املتحـدة للتنميـة الـصناعية         و ،التنمية األفريقي وصندوق  
ــة   وكــذلك،)آســيان(ورابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا   بــني الــصني املركــز املــشترك ، والعاملي

للتعـاون اإلقليمـي القـائم يف إطـار مـصرف           واحلـّد مـن الفقـر       صندوق مجهورية الصني الـشعبية      
 رأس املـال العـام     زيـادة إجنـاح عمليـة اسـتكمال         كـبري يف   إىل حدٍّ  كما ساهم . التنمية اآلسيوي 

سـوق رأس    يف وبفـضل خربتـه الواسـعة        .ومـصرف التنميـة اآلسـيوي       البنك الـدويل    كل من  يف
ة وأربعـ  الـسيادية الـصني    سنداتلـ  العامليـة  راتاإلصـدا   مـن  فقد أشرف على عدد   ،  العاملية املال

وأدَّى أيـضاً   . سـوق هونـغ كونـغ      يف الرئيسية  السيادية )RMB(إصدارات من سندات الرمنينيب     
 سنداتمـصرف التنميـة اآلسـيوي لـ       و الدوليـة  إصدار مؤسسة التمويل   يف    البت  يف اً رئيسي اًدور
التنميـة   يف جمـال متويـل     قـة وجتربتـه احلافلـة      وبفضل مكانتـه املرمو    .الصني األوىل يف  للمرة الباندا

 أكثـر   مبـا يف ذلـك     ،يف جمال التنميـة   الشركاء  بووثيقة   عالقات واسعة حيتفظ السيد يل ب    الدولية،
  . بلداً ماحنا٢٠ًمن 
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 لمبادرات الدوليـة   ل  شديداً  السيد يل محاساً   ييبد. ناصر لالبتكار والتنمية اخلضراء   ُم  ●
ويف  .املنـاخ   مشاريع احملافظة علـى ومتويلالنمو األخضر  بنية التحتية و  ال  مشاريع تمويلاملتعلقة ب 

ــه  ــهحتــت وظــلّ مبادرات ــدتعــاونجــسور  الــصنيأقامــت ، قيادت ــدويل ومثمــر   رائ  مــع البنــك ال
 جمموعة مـن  مرفق البيئة العاملية يف     واليونيدو و  اآلسيويوبنك التنمية    ومؤسسة التمويل الدولية  

ــة  املــشاريع املتعلقــة ــة و ،املوثوقــةإمــدادات الطاقــة و ،واحلفــاظ علــى الطاقــة  ،البيئــةحبماي التنمي
شجيع اليونيــدو علــى اســتخدام تــل مــسعاهعلــى ذلــك  مــن أبــرز األمثلــةو .الــصناعية املــستدامة

  . الصنييف  العصيةثات العضويةامللوِّكافحة م مشروع  يفمرفق البيئة العاملية صندوق
 سيد يل يؤدِّي ال . بني بلدان اجلنوب  فيما  لتعاون   للتعاون اإلقليمي وا   مواظبيسِّر  ُم  ●

 مـع ثالثـة    رابطة أمم جنوب شرق آسيا    عملية التعاون املايل اليت تنهض هبا        يف ال غىن عنه   اًدور
 مكتــب بنــاءومبــادرة شــيانغ مــاي، إْعَمــال مبــدأ تعدُّديــة األطــراف يف ، و)٣+ســيان آ(بلــدان 

 ق الـــسنداتاســـومبـــادرة أ تطـــويرلـــى العمـــل ع، ووثوالبحـــ القتـــصاد الكلـــيل ٣+ســـيان آ
يـشارك مـشاركةً     ويف الوقـت نفـسه،    . واالسـتثمار  ئتمـاين الضمان ا مرفـق الـ    وإنـشاء ،  ةاآلسيوي

  الكــربىغمنطقــة امليكونــالتعــاون يف ، مبــا يف ذلــك التعــاون اإلقليمــي خمتلــف آليــات يف طةًينــش
فيمـا   التعـاون  يـدعم بقـوة   كمـا . آلسـيا الوسـطى   التعاون االقتصادي اإلقليمي دون اإلقليمية، و  
 التنميـة   مـصرف /البنك الـدويل  الصني و  بنيفيما   الشراكة الثالثية ل يف   ملتمثِّا،  بني بلدان اجلنوب  

 برنـامج   مثـل املعـريف،    آليات التعاون  عدد من إنشاء  ومت، مببادرة منه،    .  أخرى وبلدان اآلسيوي
ــادل اخلــربات املــشترك بــني   ــاأالــصني و تب ــادل ومنتــدى  فريقي عــارف املــشترك بــني الــصني   املتب

املنظمـات اإلمنائيـة عـن تقـديرها        و البلـدان املـستفيدة   ومصرف التنميـة اآلسـيوي، وقـد أعربـت          
  .البالغ لتلك اآلليات

  
للحكومـة   الًثّأدَّى الـسيد يل، بـصفته ممـ        .العامليـة  لسياسات االقتصادية ل  نشط ُمنسِّق  ●

 قـضايا مـا يتـصل هبـا مـن         العامليـة و   ت االقتصادية السياسا يف تنسيق  اًومتوازن بناًء اًدور،  الصينية
 جمموعة السبعة وجمموعـة الثمانيـة     مبا يف ذلك   دة األطراف تعدِّامل لياتإطار اآل   يف  النطاق واسعة

وجمموعة العشرين، ورابطـة التعـاون االقتـصادي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، واالجتمـاع اآلسـيوي           
االحتــاد  بــني املــستوىرات االقتــصادية الرفيعــة احلــوا العديــد مــنيف و ،٣+ ســياناألورويب، وآ

ــد واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة   الــصنيو الربازيــل وروســيا واألورويب ــانواهلن . والياب
 ظرائــهن بــشكل وثيــق مــع الــسيد يل ، عمــل االســتقرار املــايلحتقيــق جملــس   يفاًه عــضوتبــصفو

 رقــايباألخــذ بــالتنظيم ال تعزيــزلــى ع اخلــارج وأ يف الــداخل  ســواءوأصــحاب املــصلحة املعنــيني
القتـصاد  يف انمـو   الاستعادة  و،  ألزمة املالية العاملية  للتصدي ل  سياساتصوغ ال ، و صيفاحل ايلامل

 توسـيع علـى   مؤسسة التمويـل الدوليـة      البنك الدويل و  تشجيع   كبرية ل  اًجهودكما بذل   . العاملي
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 اقـدراهت حتـسني    ودهـا الراميـة إىل    يف جه  مـساعدة البلـدان الناميـة      لغـرض ،  متويـل التجـارة    نطاق
  .االضطرابات املالية الدولية الصعوبات النامجة عن ب علىوالتغلُّ التجارية

 الـيت   املهمَّـة  العديـد مـن األعمـال      السيد يل أنتج  . غزير اإلنتاج  كاتبباحث ضليع و   ●
ــشاالقتــصاد الكلــي، و  سياســات مــن بينــهامــن اجملــاالت جمموعــة واســعة تــشمل امل النمــو ال

بــصفته ، ووباإلضــافة إىل ذلــك. الــضريبية واملاليــة واإلصــالحات، اخلــضراء والتنميــةللجميــع، 
ي بـروح    علـى التحلّـ     شـجَّع  فقـد  ،ة املاليـ   الدوليـة للتقـارير    ملعايريامؤسسة   يف جملس أمناء     عضواً

ــة بوضــع ا   اســتراتيجيةوغ صــ االبتكــار يف ــة املعني ــةملعــايري احملاســبية  تلــك اهليئ وإصــالح  الدولي
 ةيعـايري احملاسـب   امل وتقـارب  ةاملاليـ  للتقـارير    عـايري الدوليـة   امل وكمتها، ويسَّر العمل علـى تطـوير      ح

  .العاملية
    

    التعليم والتدريب    
  )٢٠٠٧( امعة هارفاردكلية كندي جب، املالية العامة إدارة برنامج  ●  
   )١٩٩٨( امعة هارفاردكلية كندي جب، يني األقدمالتنفيذ زمالءال برنامج  ●  
   )١٩٨٤(صندوق النقد الدويل معهد ، العامةاملالية  برنامج  ●  
زارة التـابع لـو   املالية لعلوما عهد حبوث مبالدراسات العليا   قسم   احملاسبة،يف   ماجستري  ●  

  )١٩٨٥-١٩٨١( املالية
ــغإرنــست (شــركة إرنــست وويــين   يف داخلــيتــدريب   ●    لواليــات املتحــدة يف ا)يون

)١٩٨٢-١٩٨١(  
 مـــن قـــسم اللغـــات واآلداب  يف اللغـــة اإلنكليزيـــة،اإلجـــازةرجـــة حاصـــل علـــى د  ●  

  )١٩٧٧-١٩٧٤( ينانكا جامعة األجنبية،
    

  البيانات الشخصية    
  .وهو متزوج وله ابن واحد. ١٩٥١ يف مقاطعة جيانغ، الصني، يف عام يلولد السيد   ●  

    
    اإلجنازات واملنشورات األكادميية    

 وزارة املاليـة، التـابع لـ   املالية لعلوما يف معهد حبوث لدكتوراهلعلى إعداد رسائل     يلُيشرف السيد   
كاتـب   وهـو . نانكـاى  جامعـة يف   وكـذلك  ية، واالقتـصاد  يـة ملال ا  للدراسـات  اجلامعة املركزيـة  ويف  
  :وفيما يلي جمموعة خمتارة من منشوراته .األكادميية الدراسات عشراتنشر  نتاجإلغزير ا
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١-  International Experience in Green Growth and Its Implication for China’s Sustainable 

Development. Collection of Papers on China’s Fiscal and Tax Reform 2013.  
Beijing: Economic Science Press, 2013. 

٢-  Maximizing the Benefits of Agricultural Insurance in China: Case Studies of Hunan,  
Hubei and Fujian Provinces. Collection of Papers on China’s Fiscal and Tax Reform 

2012. Beijing: Economic Science Press, 2012. 
٣-  Theory and Methodology of Performance Evaluation for the Projects Financed by 

International Financial Institutions. Collection of Papers on China’s Fiscal and Tax 

Reform 2012. 
Beijing: Economic Science Press, 2012. 

٤-  The Role of Public Finance Management in Promoting China’s Steady Growth.  
Journal of China’s Public Finance, No. 4, 2012. 

٥-  The Development of China’s Accounting Service Industry and Its Role in Economic 

Restructuring. Journal of the Chinese Certified Public Accountants, No. 7, 2012. 
٦-  Driving the Growth of Small Businesses through Better Accounting Services.  

Finance & Accounting, No. 1, 2012. 
٧-  A Comparative Study on the Global Financial Crisis and the Asian Financial Crisis. 

Collection of Papers on China’s Fiscal and Tax Reform 2011. Beijing: Economic 

Science Press, 2011. 
٨-  The Priorities of China’s Fiscal Reform in the Post-Crisis Era.Collection of Papers on 

China’s Fiscal and Tax Reform 2011. Beijing: Economic Science Press, 2011. 
٩-  The Fiscal and Financial Policies for the 12th Five-Year Plan. Journal of China’s 

Public Finance, No. 3, 2011. 
١٠- Accounting Industry Growth through Servicing Economic Restructuring and 

Innovations in Social Governance. Journal of the Chinese Certified Public 

Accountants, No. 7, 2011. 
١١- The Dynamic of Global Economic Restructuring in the Post-Crisis Era. Collection of 

Papers on China’s Fiscal and Tax Reform 2010. Beijing: Economic Science Press, 

2010. 
١٢- Theoretical Research on International Accounting Standards Convergence. Journal of 

Accounting Research, No. 3, 2010.

١٣- A Study on the Regulation of Local Government’s Financing Vehicles in China. 

Journal of Administration and Reform, No. 11, 2010.

١٤- How to Improve China’s Rural Financial System: Case Studies of Jiangxi and 
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Zhejiang Provinces. Journal of China’s Public Finance, No. 18, 2009. 
١٥- Fiscal Reform, Policy Innovation and Economic Restructuring. Journal of China 

Development Observation, No. 4, 2007.

١٦- How to Improve Rural Financial System and Strengthen Support to the Countryside. 

Journal of Finance Research, No. 11, 2005. 
١٧- Improving Rural Financial System: Case Studies of Guangxi and Guizhou Provinces. 

Journal of China’s Public Finance, No. 12, 2005. 
١٨- Dilemma of SMEs Financing: Case Study of Wenzhou City. Journal of Public 

Finance Research, No. 3, 2004.
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      سوك سيبانا
   املهنيةحملة عن اخلربة    

  

ســوك ("، "Sok Siphana & Associates"الــدكتور ســوك حمــام ممــارس، وهــو يــدير شــركة 
وهي شركة حمامـاة ومـشورة قانونيـة متخصـصة يف قـانون التجـارة الدوليـة                 ") سيبانا وشركاؤه 

وقــد عيَّنــه صــاحب املعــايل هــون ســني، رئــيس  . وقــانون الــشركات، يقــع مقرهــا يف بنــوم بــن 
، وكـذلك مستـشاراً للمجلـس       ٢٠٠٩أغـسطس   /الوزراء، مستشاراً حلكومـة كمبوديـا يف آب       

كمـا يـشغل منـصب    . ٢٠١١نـوفمرب  /القتصادي الوطين األعلـى برتبـة وزيـر يف تـشرين الثـاين           ا
ــة، وهــو أقــدم معهــد حبثــي مــستقل يف      رئــيس جملــس إدارة املعهــد الكمبــودي للمــوارد اإلمنائي

  .كمبوديا وحيظى مبكانة مرموقة
، انُتـدب   ٢٠١٢يف عـام    ") آسـيان ("وأثناء تويل كمبوديا رئاسة رابطة أمم جنوب شرق آسـيا           

الدكتور سـوك للعمـل مـع نائـب رئـيس الـوزراء ووزيـر الـشؤون اخلارجيـة، حيـث تـوىل عـدة                    
ــة عمــل      ــها العمــل كعــضو يف فرق ــشارية، من ــام است ــسائل املوضــوعية،  " آســيان"مه ــة بامل املعني

واهلنـد، وكممثِّـل    " آسيان"وكأحد رئيسي فريق الشخصيات البارزة املشترك بني بلدان رابطة          
ــق      شخــصي لكمبو ــا يف الفري ــع املــستوى لكمبودي ــل رفي ــدى جمموعــة العــشرين، وكممث ــا ل دي

العامل املعين بالتنمية والتابع جملموعة العـشرين، وكمـسؤول كـبري لـدى مـؤمتر القمـة اآلسـيوي              
وهو يعمل أيضاً منـذ سـنتني كُمعـدٍّ لربنـامج تلفـزي حتـاوري أسـبوعي مدتـه             . األورويب التاسع 

  ).South East Asia) SEATV، يف قناة "Cambodia’s Global Dialogue" دقيقة، امسه ٣٠
، كان يتوىل منصب وزير دولة بوزارة التجارة، حيث عمـل بـصورة             ٢٠٠٥-١٩٩٩ويف الفترة   

مستفيضة على مسائل تتعلق بالسياسات التجارية والتنمية، واإلطار القانوين للتجـارة، والتكامـل           
 املفـاوض الرئيـسي بـشأن انـضمام كمبوديـا إىل      ويف إطـار ذلـك املنـصب، كـان هـو          . االقتصادي

ــام   ــة يف عـ ــارة العامليـ ــة التجـ ــرة مـــن تـــشرين األول . ٢٠٠٣منظمـ ــوبر /ويف الفتـ  إىل ٢٠٠٥أكتـ
، عمل مديراً ملركز التجارة الدولية، وهي وكالة تقنية مشتركة بـني األونكتـاد    ٢٠٠٩يوليه  /متوز

  .ومنظمة التجارة العاملية يقع مقرها يف جنيف، سويسرا
    

  اخلربة ذات الصلة باليونيدو    
  

، ُيسدي املـشورة لـوزارة الـصناعة واملنـاجم والطاقـة، يف أمـور منـها                 ٢٠١٠منذ عام     ●  
  . اليت تنفذها اليونيدواملشاريع
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ــة   "أســهم يف إعــداد   ●   ــاء القــدرات التجاري " دليــل املــوارد املــشتركة بــني الوكــاالت لبن
  ).٢٠٠٨ يف عام اليونيدوالصادر عن (

 أثناء مدة خدمته كوزير دولة لشؤون التجارة على صـوغ وتنفيـذ مـشروعني               أشرف  ●  
تيـسري إمكانيـة    ) ١(: ، مهـا  "احلـواجز التقنيـة للتجـارة     "لليونيدو يندرجان حتت عنوان     

الوصول إىل األسواق ودعم تسهيل التبادل التجاري لصاحل بلـدان حـوض امليكونـغ،              
ــدعيم القــدرات املؤســسية والوطنيــ   ة ذات الــصلة باملواصــفات القياســية  مــن خــالل ت

دعــم إمكانيــة الوصــول إىل األســواق لــصاحل     ) ٢(والقيــاس واالختبــار والنوعيــة؛ و  
كمبوديــا، مــن خــالل تــدعيم القــدرات ذات الــصلة بالقيــاس واالختبــار ومطابقــة         

  .املواصفات
يــة كــان أحــد الــصائغني الرئيــسيني للقــانون الكمبــودي املتعلــق بــإدارة النوعيــة ومأمون  ●  

  .واخلدماتاملنتجات 
 زمــام القيــادة يف إعــداد خطــط عمــل معقَّــدة بــشأن احلــواجز التقنيــة للتجــارة   تــوىل  ●  

ومأمونيــة املنتجــات واخلــدمات، وكــذلك يف بــدء إنــشاء نقــاط االستفــسار الوطنيــة 
بشأن احلواجز التقنية للتجارة ومأمونية املنتجات واخلـدمات الـيت تـشترطها منظمـة              

  .ةالتجارة الدولي
كان مسؤوالً يف مركز التجارة الدولية عن جممل شؤون القيادة الفنيـة واالسـتراتيجية           ●  

جلميع املشاريع والربامج املتعددة الوكاالت واملتعـددة التخصـصات، علـى الـصعيدين             
ومشـل  . الوطين واإلقليمي، مع التركيز بصفة رئيسية على أفريقيا والبلـدان األقـل منـواً             

ر أخـرى، اإلشـراف علـى تنفيـذ العديـد مـن املـشاريع املتعلقـة         هـذا، ضـمن مجلـة أمـو    
كمـا اضـطلع مبـسؤوليات      . باحلواجز التقنيـة للتجـارة ومأمونيـة املنتجـات واخلـدمات          

 ١٤حبجـم تنفيـذ سـنوي قـدره        (أخرى، منها ختصيص موارد الُشعبة البـشرية واملاليـة          
ة ووكاالهتــا ورصــدها؛ وإقامــة عالقــات شــراكة مــع األمــم املتحــد      ) مليــون دوالر

  .املتخصصة واجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة األطراف واملنظمات غري احلكومية
    

  السرية الذاتية    
    البيانات الشخصية    

  سوك سيبانا: االسم
  ١٩٦٠أبريل / نيسان١٦ :تاريخ الوالدة
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ويــر راه يف القــانون مــن كليــة احلقــوق جبامعــة ويــدنر يف واليــة ديال دكتــو: التحــصيل الدراســي
؛ ودكتـوراه يف الفلـسفة مـن كليـة احلقـوق جبامعـة بونـد يف واليـة          )الواليات املتحـدة األمريكيـة    (

  ).أستراليا(زالند  كوين
متزّوج من السيدة خيو ميايل، ولديه ابنة واحدة، امسها روزيت، وابن واحد،            : الوضعية العائلية 

  .امسه سامييت
، إىل جانـب اخلمـري      )معرفـة عمليـة   (واإلسـبانية   ) القةبط(اإلنكليزية والفرنسية   : اللغات األجنبية 

  ).اللغة األم(
    

    املناصب احلالية والسابقة    
، ُمنتدب يف الوقت نفسه )برتبة وزير(مستشار لدى حكومة كمبوديا امللكية  : إىل اآلن  ٢٠٠٩

 إىل اجمللــس االقتــصادي الــوطين األعلــى ووزارة الــشؤون اخلارجيــة والتعــاون الــدويل، ووزارة       
  .الصناعة واملناجم والطاقة

، ")سـوك سـيبانا وشـركاؤه   " ("Sok Siphana & Associates"مدير شـركة   : إىل اآلن٢٠٠٩
  .وهي شركة حماماة ومشورة قانونية متخصصة يف قانون التجارة الدولية وقانون الشركات

 معهـد حبثـي     رئيس جملس إدارة املعهد الكمبودي للموارد اإلمنائية، وهو أقدم         : إىل اآلن  ٢٠١١
  .مستقل يف كمبوديا وحيظى مبكانة مرموقة

ــاد     :٢٠٠٩‐٢٠٠٥ مــدير مركــز التجــارة الدوليــة، وهــو وكالــة تقنيــة مــشتركة بــني األونكت
  .ومنظمة التجارة العاملية

  .بوزارة التجارة يف كمبوديا) نائب وزير(وزير دولة  :٢٠٠٥‐١٩٩٩
ــة    :١٩٩٩‐١٩٩٨ ــة  البنــك(خــبري استــشاري لــدى مؤســسات دولي ــدويل، مــصرف التنمي  ال

  ).اآلسيوي، املركز الدويل للبحوث اإلمنائية، إخل
  .خبري قانوين لدى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي :١٩٩٨‐١٩٩٣
حماِضر يف القانون والـسياسات باجلامعـة امللكيـة للقـانون         : إىل اآلن  ٢٠٠٩و ٢٠٠٥‐١٩٩٥

سياسـات  : املواد اليت درَّسـها (املالية إلدارة لإلدارة؛ ومعهد كمبوديا لواالقتصاد؛ واملعهد امللكي    
  ).التجارة الدولية وقوانينها، منظمة التجارة العاملية، القانون التجاري وقانون الشركات

    



IDB.41/21 
 

40 V.13-83480 

 

    ٢٠١٢- ٢٠١١- أعمال جديرة بالتنويه     
 Cambodia’s Global"، امســـه SEATVُمِعـــدٌّ لربنـــامج حتـــاوري أســـبوعي يف قنـــاة   ●  

Dialogue) "مــن مــساء ٣٠/١٠ مــن مــساء كــل مجعــة، والــساعة  ٣٠/٩ة يف الــساع   
: املوقــــع الــــشبكي  حلقــــة علــــى  ٨٠منــــه أكثــــر مــــن   ت ضــــُعر). دحــــكــــل أ

www.seatelevision.com وعلى Utube.  
ممثل شخصي لكمبوديا لدى مؤمتر قمة جمموعة العـشرين الـذي ترأسـته املكـسيك يف            ●  

  .٢٠١٢عام 
ر الشؤون اخلارجيـة أثنـاء تـرؤس كمبوديـا          مستشار خاص لنائب رئيس الوزراء ووزي       ●  

  ".آسيان"لرابطة 
ومـا يتـصل    " آسـيان "قمة  عضو يف فرقة العمل املعنية باملسائل املوضوعية يف مؤمترات            ●  

  .هبا من مؤمترات قّمة
ــارزة املــشترك بــني      ●   ــاوب يف فريــق الشخــصيات الب ــد وفريــق  " آســيان"عــضو من واهلن

  .يان والواليات املتحدةالشخصيات البارزة املشترك بني آس
  .األورويب التاسع-مسؤول كبري موفد إىل مؤمتر القمة اآلسيوي  ●  

    
  األدوار االستشارية األخرية ذات الصلة بالتجارة    

  

  .السياسة الكمبودية بشأن صادرات اَألُرز  ●  
درة  منيطة تعليمية يف املنهاج الدراسي املتعلق بالتجـارة الدوليـة والقـ            ٢٠ما يزيد على      ●  

  ).البنك الدويل ووزارة التجارة(، بنوم بن لإلدارةالتنافسية، لصاحل املعهد امللكي 
  ).جمموعة البنك الدويل(دراسة عن التدابري غري التعريفية لصاحل كمبوديا والوس   ●  
املركز الدويل (وقطاع اَألُرز " املعونة من أجل التجارة"دراسة حالة عن رصد مبادرة     ●  

ــادرة  و؛ )ميــة املــستدامةللتجــارة والتن يف " املعونــة مــن أجــل التجــارة "تقيــيم تنفيــذ مب
  ).األونكتاد(كمبوديا 

تقريــر خــاص عــن مــدى اســتعداد كمبوديــا لنــشوء اجلماعــة االقتــصادية لرابطــة أمــم     ●  
اجمللــس االقتــصادي الــوطين األعلــى، مــصرف   (٢٠١٥جنــوب شــرق آســيا يف عــام  

  ).التنمية اآلسيوي
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لـشؤون تـسهيل التجـارة لـدى شـبكة آسـيا واحملـيط اهلـادئ للبحـث                  مستشار إقليمي     ●  
ــة، مبــا يــشمل األُرز وجــوز   ووالتــدريب يف جمــال التجــارة؛   حتليــل العمليــات التجاري

جلنة األمـم املتحـدة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ               (الكاجو واحلرير   
  )).اإلسكاب(

    
   منظمة التجارة العامليةاخلاصة باالنضمام إىلتبادل اخلربات     

  

بـشأن االنـضمام    )  بلـداً  ١٢(تنظيم اجتماع مائدة مستديرة لبعض البلدان األقـل منـواً             ●  
  .٢٠٠٩إىل منظمة التجارة العاملية، بنوم بن، كمبوديا 

  .إثيوبيا والوس واليمن وفانواتو والسودان وليربيا: ملفات قُطرية خاصةإعداد   ●  
    

  هنيةالعضوية يف منظمات م    
  

عـضوية  (ويف نقابة حمامي بنسلفانيا   ) عضوية عاملة (عضو يف نقابة احملامني الكمبودية        ●  
  ).غري عاملة

    
    أنشطة وانتسابات أخرى على الصعيد الدويل    

مستشار إقليمي لدى شبكة آسيا واحمليط اهلادئ للبحث والتدريب يف جمال التجارة،              ●  
  .التابعة لإلسكاب

 االستشاري ملنتدى املنشآت التجارية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، التـابع             اجمللس: عضو يف   ●  
لإلســكاب؛ واجمللــس االستــشاري لــشؤون البيئــة باملنظمــة الدوليــة للفرانكوفونيــة؛       

  .والرابطة الدولية للعالمات التجارية
    

  أنشطة وانتسابات أخرى على الصعيد الوطين    
  

  .د التنمويةر جملس إدارة املعهد الكمبودي للموارئيس  ●  
  .مستشار لدى احتاد رابطات املنشآت الصغرية واملتوسطة يف كمبوديا  ●  
ــد         ●   ــا؛ وعــضو يف جملــس إدارة املعه ــة احملــامني يف مملكــة كمبودي عــضو يف جملــس نقاب

  .الكمبودي لشؤون التعاون والسلم
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  يفICT يـــةنائـــب رئـــيس رابطـــة املنـــشآت التجاريـــة التابعـــة ملركـــز التجـــارة الدول   ●  
  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

عضو سابق يف جملس إدارة مدرسة بنوم بن الدولية؛ وأمني عـام سـابق جمللـس نقابـة            ●  
  ).١٩٩٥(احملامني يف مملكة كمبوديا 

    
  شهادات تقدير مهنية    

  

ــة العامــة مــن   ) حمــام طليعــي" (Leading Lawyer"لقــب   ●   يف جمــال األنــشطة التجاري
  ).٢٠١٢-٢٠١١" (Chambers Asia"رابطة 

 بـــصفته مـــن أهـــم ٢٠٠٤يف عـــام " Asia Inc. Forum"شـــهادة تقـــدير مـــن منتـــدى   ●  
  ").Movers and Shakers under 50s("األشخاص املؤثرين يف آسيا دون سن اخلمسني 

من مركـز الدراسـات القانونيـة    ) باحث أكادميي متميز" (Honorary Scholar"لقب   ●  
  .ورغ، النمساالدولية، الكائن يف سالزب

    
  اجلوائز والشهادات الفخرية    

  

من جاللة امللك نـورودوم     ") Sena"ودرجة  " Asarith"من درجة   (وسامان ملكيان     ●  
  .سيهانوك

  .من جاللة امللك نورودوم سيهاموين") Moha Sena"من درجة (وسام ملكي   ●  
  .هون سنيمن صاحب املعايل رئيس الوزراء ") Thipdin"من درجة (وسام وطين   ●  
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  )ر أو كمشارك يف التأليفحمرِّ/ككاتب(الكتابات املنشورة 
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      عبد الفتاح أمحد التومي
  :التعليم
  كندا - اونتاريو وندسور - وندسور جامعة  دكتوراة  ٢٠٠١

  هندسة صناعية  :التخصُّص  
  مريكيةاأل املتحدة الواليات - كانسس ويتشيتا - ويتشيتا جامعة  ماجستري  ١٩٨٦

  إدارة هندسية  :لتخصُّصا  
  مريكيةاأل املتحدة الواليات - كانسس ويتشيتا - ويتشيتا جامعة  بكالوريوس  ١٩٨٤

  هندسة ميكانيكية   :التخصُّص  
  :اخلربة العملية

امليكانيكية اهلندسة قسم - اهلندسة كلية - طرابلس جامعة - تدريس هيئة عضو   اآلن – ٢٠٠٥
  )٢٠٠٩ (مشارك أستاذ والصناعية

طرابلس - تاجوراء - واحلافالت الشاحنات شركة - العام واملدير دارةاإل جملس رئيس   اآلن– ٢٠١٢
 والصناعية امليكانيكية اهلندسة قسم - الصناعية اهلندسة بشعبة العليا الدراسات منسق   اآلن– ٢٠١١
املشتركة تواالستشارا للهندسة السويدية الليبية الشركة - إدارة جملس عضو   اآلن– ٢٠٠٨

عاشور بن - وروباأ WSP وشركة القابضة العمرانية التنمية شركة بني مشتركة شركة(
  طرابلس -

  طرابلس - اجلمهورية شارع - القابضة اخلضراء الشركة - إدارة جملس عضو   اآلن– ٢٠١١
ستشاراتواال للهندسة السويدية الليبية الشركة - الرملي الطوب مصنع تفتيش خبري  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩

  طرابلس - عاشور بن - املشتركة
  اجلميل مستشفي وتطوير صيانة - مشروع مدير  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨

داريةاإل املباين تطوير جهاز قبل من عليها التعاقد والتطري الصيانة أعمال علي شرافاإل
شركة نشاءإ علي شرافاإل- القابضة العمرانية التنمية شركة - تطوير مدير  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧

اللييب للجانب %٤٠ العاملية WSP Europe شركة مع مشتركة هندسية تشاراتاس
  السويدي للجانب %٦٠و
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ملشروع اقتصادية ىوجدو فنية دراسة عدادإ - للتقنية املتقدم املركز – تطوير مدير  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦
  )للجرار عينتني جتميع مت (زراعي جرار جتميع

- ديترويت - Dodge Ram Truck 1500 - DaimlerChrysler - الصدام إدارة  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٣
 مريكيةاأل املتحدة الواليات

– Dodge Ram Truck 1500 – DaimlerChrysler – واالعتماد التصميم إدارة  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٠
  مريكيةاأل املتحدة الواليات - ديترويت

٢٠٠٠ – ١٩٩٨  Plant Vehicle Engineer االنبعاثات ومنظومة احلركة منظومة - مصنع مهندس -
  كندا - وندسور - الشاحنات مصنع

١٩٩٨ – ١٩٩٧  Plant Vehicle Engineer والعادم الوقود منظومة - التربيد منظومة - مصنع مهندس –
  كندا - وندسور - الشاحنات مصنع

١٩٩٧ – ١٩٩٦  Quality Engineer كندا - وندسور - الشاحنات مصنع - جودة مهندس  
١٩٩٦ – ١٩٩٥  Industrial Engineer & Plant Ergonomist الشاحنات مصنع صناعي مهندس -

  كندا - وندسور
   :الدورات التدريبية

)واحد أسبوع (BMT Cordah, London, UK - والغاز النفط لصناعة املستدامة اإلدارة  ٢٠٠٩ يونيو
لندن امعةج تنفيذ – االقتصادي للتطوير الوطين اجمللس – قيادات إعداد دورة  ٢٠٠٨ مايو

  )أسابيع ٥ (لالقتصاد
  )يامأ ٥ (Design for Reliability - DaimlerChrysler, Auburn Hills, MI USA  ٢٠٠٦ مارس
)أسبوعان (ISO9000: 2008  - DaimlerChrysler, Auburn Hills, MI USA وتطبيق فهم  ١٩٩٨ يوليو
 ,DaimlerChrysler, Auburn Hillsلولاحل وإجياد اخللل أسباب حتديد اختبارات إجراء  ١٩٩٨ يوليو

USA) أسبوعان(  
  )يومان (ISO9001 Executive Overview  - DaimlerChrysler, Auburn Hills, USA  ١٩٩٨ يوليو
 ISO 9001 Standard Review / Management Overview - DaimlerChrysler, Auburn  ١٩٩٨ يوليو

Hills, USA) يومان(  
 ,ISO 9001 Quality Management Systems Lead Auditor - DaimlerChrysler  ١٩٩٨ يوليو

Auburn Hills, USA) أسابيع ٥(  
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 ,ISO 9001 Process and Added Value Internal Auditing - DaimlerChrysler  ١٩٩٨ يونيو

Auburn Hills, USA) أسبوع(  
  )يومان (Advanced QMS Auditing - DaimlerChrysler, Auburn Hills, USA  ١٩٩٨ يونيو
  )يومان (Process Based Auditing - DaimlerChrysler, Auburn Hills, USA  ١٩٩٨ يونيو

      
    : جملة ختصصية–مراجع     

  والتقنية للعلوم النرويج جامعة - والتحكم والتخطيط نتاجاإل جملة
  

   :اجلمعيات التخصصية    
  االستشارية الوطنية اجملموعة - مؤسس عضو
  ليبيةال الصناعيني املهندسني مجعية - مؤسس عضو
  املتحدة الواليات – السيارات صناعة ملهندسي العاملية اجلمعية عضو
  للجودة مريكيةاأل اجلمعية عضو

  
  :برامج احلاسوب    

 

● IDEAS & CATIA Software  

● AUTO CAD  

● SPSS andp Statgraphics (statistical analysis packages)  

● Several Optimization Software Packages (LINDO, LINGO, TORA, etc…) 

● Languages: C & FORTRAN 

● Operating Systems: Windows & UNIX   
    :املراجع    

  متوفِّرة عند الطلب


