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 ٢٨متوز/يوليه  ٢٧-٢٠١٦متوز/يوليه ٢٠١٧
البند  4من جدول األعمال
االنتخاابت والرتشيحات وإقرار الرتشيحات والتعيينات

تعيني  24خبريا يف جلنة اخلرباء املعنية ابإلدارة العامة
مذكرة من األمني العام
 - ١عمال بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  ،4٥/٢٠٠١سينظر اجمللس يف ترشيح األمني العام
ألربعــو وعي ـرين خب ـ ا ســيعملون يف خلنــو اع ـةااب املعنيــو مةدارة العامــو بصــةتعم الي صــيو لة ـ ة ع ــويو
مــد ا بربــو ســنوا تبــدب يف  ١كــانون اليناي/ينــاير  ٢٠١٨وتنتعــي يف  ٣١كــانون األول/ديربــمة .٢٠٢١
وت ــرد بدمسا با ــااب األشـ ـ اع األربع ــو والعيـ ـرين الـ ـ ين رش ــحعم األم ــني الع ــام ،مي ــةوعو علوم ــا ع ــن
س هم ال اتيو.
 - ٢وقــد عــدل ب ـرمسمم عم ـ اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي وجــم ق ـرار اخلمعيــو العامــو ١/٦٨
امل ـ ر  ٢٠بيلول/ســبتمة  ٢٠١٣حبيــت يتــيح عقــد دورة تبــدب يف متوز/يوليــه وتنتعــي يف متوز/يوليــه ال ـ ي
يليه .وبغيو تربعي عم اللجنو ،يود األمني العام بن يوصي أبن تعدل ف ة ع ـويو بع ـااب اللجنـو حبيـت
تبـدب يف  ١آب/بغربـسس وتنتعـي يف  ٣١متوز/يوليــه بـدال مـن بــداعا يف  ١كـانون اليناي/ينـاير وانتعااعــا يف
 ٣١كانون األول/ديربمة كما هو احلال يف الوقت الراهن.
 - ٣ويف حــال اتةــا اجمللــس عل ـ ق ـرار يف ه ـ ا اليــ،ن ،ســتجري مراجعــو ف ـ ة ع ــويو اع ـةااب األربعــو
والعي ـرين ملــرة واحــدة حبيــت تصــبح وــالة ســنوا وســبعو بشــعر ،تبــدب يف  ١كــانون اليناي/ينــاير ٢٠١٨
وتنتعــي يف  ٣١متوز/يوليــه  .٢٠٢١وســتبدب ف ـ ة الع ــويو التاليــو يف  ١آب/بغربــسس  ٢٠٢١وتنتعــي يف
 ٣١متوز/يوله ( ٢٠٢٥بربو سنوا ).
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ليندا بيلمس (الوالايت املتحدة األمريكية)
[األص  :مةنكليزيو]
ليندا بيلمس هي إحـد اعـةااب الرااـدين يف ـاي امليزنـو واملاليـو العامـو .وهـي ع ـو متةـر ي ـو
التدريس يف جامعو هارفـارد ،حيـت ت ا
ـدرمل املاليـو العامـو واليـ ون املاليـو اةقليميـو وامليزنـو .وتقـود الـدورا
التدريبيو اليت تنظمعا اخلامعو يف ال املاليو العامو ألع ـااب الكـونغرمل وراسـااب البلـد املنت بـني حـديينا
يف الوال املتحدة األمريكيـو .وقـد بقـر لـس اليـيو يف الـوال املتحـدة تعيـني الربـيدة بـيلمس مـرتني
يف منصــم مربــاعد وزيــر وكب ـ املــو ةني املــاليني لــوزارة التجــارة يف الــوال املتحــدة .وهــي حاليــا ع ــو،
بتعي ــني ر س ــي ،يف اجملل ــس االستي ــاري ملنظوم ــو املتنزه ــا الولني ــو الت ــابو ل ــوزارة الداخلي ــو يف ال ــوال
املتح ــدة .وه ــي ع ــو يف لرب ــي إدارة معع ــد اأ ــاربني الق ــدمااب وبس ــر العرب ــكريني يف جامع ــو سـ ـ اكيوز،
مكرسو لتعزيز احللول غ العربكريو
ومنظمو خةااب اقتصاديون من بج الربالم واألمن ،وهي هي و متميزة َّ
للتحد العامليـو .وقـد َّ
بلةـت األسـتاية بـيلمس ،بو شـاركت يف اليـي ،العديـد مـن الكتـم وفصـول مـن
كتــم ومقــاال عــن تكــاليي احلــرب ،وقيمــو األرا ــي العامــو ،وحةــا السبيعــو ،واليـ ون املاليــو .ونيــر
ورقــو بعنـوان ”القيمــو االقتصــاديو اةلاليــو ألرا ــي وب ـرامم دااــرة املتنزهــا الولنيــو“ ( ،)٢٠١٦بكــد
ألول مرة القيمو االقتصاديو ألصول الوال املتحدة املتمينلو يف املتنزهـا الولنيـو .ونُ ايـر عملعـا يف عـدد
من الصحي البارزة واجملال وغ يلـ مـن املنيـورا  .وتربـلَّمت جـاازة ”“Speaking Truth to Power
(مص ــارحو الرب ــلسو) ع ــام  ٢٠٠٨م ــن خلن ــو األص ــدقااب األمريكي ــو لل ــدما  .وكان ــت س ــابقا م ــن كب ــار
االستيــاريني لــد شــركو دوليــو لالستيــارا اةداريــو يف لنــدن ومدريــد وموســكو .وهــي ع ــو يف لــس
العالقا اعارجيو وحاصلو عل زمالو األكادمييو الولنيو لـددارة العامـو ،وكال ـا يت ـ الـوال املتحـدة
مقـرا لــه .وهــي حاصــلو علـ درجــيت البكــالوريومل وماجربــت إدارة األعمــال مــن جامعــو هارفــارد ،كمــا ب ــا
ودر َست يف جامعو بوكربةورد يف اململكو املتحدة لةيسانيا العظم وبيرلندا اليماليو.
َّ
درست َ

غريت بوكارت (بلجيكا)
[األص  :مةنكليزيو]
غ ـ بوكــار بســتاي يف مععــد لــوفن الكــاووليكي لــددارة العامــو يف جامعــو لــوفن الكاووليكيــو،
بلجيكا ،من عام  .١٩٩٦وكـان رايربـا سـابقا للمجموعـو األوروبيـو لـددارة العامـو وييـغ حاليـا منصـم
راــيس املععــد الــدوي للعلــوم اةداريــو .وقــد بلَّــي ،وشــار يف اليــي ،العديــد مــن الكتــم ،منعــا Public
 Management Reform, A Comparative Analysis: Into the Age of Austerityو Performance
 .Management in the Public Sectorوكان الربيد بوكـار بسـتايا زااـرا يف عـدة جامعـا  ،منعـا جامعـو
بوكوي يف ميالنو ،إيساليا ،وجامعو بوتربدام يف بملانيا .وقد بجر حبواث مربتةي و يف مو ـو احلوكمـو يف
القســا الع ــام عل ـ الصــعيدين ال ــولع ودون ال ــولع ،مــو ال كي ــز عل ـ ــاال اةص ــال واألدااب والينق ــو
والوكاال ونظم املعلوما والدورا املاليو .والربيد بوكار ع و يف عدة هي ا حترير جملال دوليـو يف
ــال اةدارة العام ــو .وم ــنُح ع ــدة ش ــعادا دكت ــوراا ف ري ــو وج ــاازة بنيلي ــز م ــاير للبح ــوة م ــن م سرب ــو
بلكرب ــندر ف ــون بول ــت .ويق ــدم املي ــورة إن منظم ــو التع ــاون والتنمي ــو يف املي ــدان االقتص ــادي وإن ع ــدة
حكوما بي،ن مبادرا ا اةصالحيو.
2/14

17-07689

E/2017/9/Add.9

أومبا شودري (اهلند)
[األص  :مةنكليزيو]
شغلت بو ـا شـودري ،إحـد كبـار مـو ةي اعدمـو املدنيـو يف حكومـو اننـد ،مناصـم عليـا منـ
ع ــام  ١٩٨٣يف حكوم ــو انن ــد وحكوم ــو والي ــو هيماش ــال ب ـرادي  ،حي ــت ك ــان آخ ــر منص ــم ش ــغلته يف
الواليــو هــو منصــم مو ــي بقــدم إ ــايف مــن مــو ةي اعدمــو املدنيــو .وبصــبحت م ـ خرا بول ام ـربة تُعـ َّـني
مديرة ألكادمييو الل ادور شاس ي الولنيو لددارة يف َمربـوري ،وهـي امل سربـو الرااـدة يف ـال التـدريم
عل اعدما املدنيو العليا يف انند ،كما ب ا تيار يف الربياسو العامو واةدارة العامو.

كريستينا دوارت (كابو فريدي)
[األص  :مةنكليزيو]
تتمتــو كريربــتينا دوار بينالوــني عامــا مــن اعــةة املعنيــو ،معظمعــا يف مناصــم قياديــو ومناصــم
إداريـ ــو عليـ ــا يف احلكومـ ــو والقسـ ــا اعـ ــاع .وخـ ــدمت يف حكومـ ــو كـ ــابو ف ـ ـ دي ،بصـ ــةتعا وزيـ ــرة املاليـ ــو
والت ســيو واةدارة العامــو مــن عــام  ٢٠٠٦إن عــام  .٢٠١٦وقب ـ يل ـ  ،كانــت مــديرة ب ـرمسمم إصــال
معــع بتنميــو القســا اعــاع والقــدرة التنافربــيو .ويف القســا اعــاع ،ارتقــت يف املناصــم ح ـ بصــبحت
مسابو رايس ،ومو ةو مرب ولو عل املربتو القسري ،ورايربو ص فو اليـركا والصـ فو االسـتينماريو ألحـد
البنــو االس ـتينماريو الدوليــو الكــة يف بنغــوال .وكانــت مــن املرشــحني يف عــام  ٢٠١٥النت ــام ر ســو
مصــرا التنميــو األفريقــي ووصــلت إن اخلولــو األخ ـ ة بعــد بن احتلــت املرتبــو الينانيــو يف اخلــوال ال ـينالة
األون بـ ــني ةانيـ ــو مرشـ ــحني مـ ــن ال ـ ـ كور .ونة ـ ـ الربـ ــيدة دوار  ،بونـ ــااب شـ ــغلعا منصـ ــم وزيـ ــرة املاليـ ــو
حتوال يف نظام إدارة املاليو العامو ،ممـا مينـ بحـد اةاـازا البـارزة لكـابو فـ دي
والت سيو ،خسو بحدوت ُّ
يف ”جـوااز عمــوم بفريقيــا لالبتكــار يف القســا العــام“ يف  .٢٠١٣وبونــااب شــغلعا منصــم الــوزيرة ،نة ـ
بي ا نظاما للت سيو الـولع يف كـابو فـ دي ،يقـر الةملـان وجبعـا تيـريعا تربـتند إن مبـاد مـن قبيـ
اةدارة القاام ــو علـ ـ النت ــاام ،وبـ ـرامم امليزن ــو ،واألل ــر املالي ــو املتوس ــسو األجـ ـ  ،وبل ــر اةنة ــا املتوس ــسو
األج  ،والرصد والتقييم.

جريالدين جوزلني فريزر  -موليكييت (جنوب أفريقيا)
[األص  :مةنكليزيو]
ج الدين جوزلني فريزر  -موليكييت هي املبعووو اعاصو الربـابقو املعنيـو مملربـاا اخلنربـانيو لـد
مصــرا التنميــو األفريقــي .ويف إلــار ه ـ ا ال ـدور ،قــاد اس ـ اتيجيو لتعمــيم مراعــاة املنظــور اخلنرب ــاي يف
سياسا املصرا وعملياته ،مما جع املصرا م سربو مرجعيو يف ال املربـاواة بـني اخلنربـني يف بفريقيـا.
وكانــت فيمــا ســبا مــديرة فري ــا احلكــم الــدميقرالي التــابو لــةمسمم األم ــم املتحــدة اة ــااي ،ال ـ ي تي ــم
بنيــسته بكينــر مــن  ١٧٠بلــدا ،وتدعمــه  ٦مــن مراكــز اعــدما اةقليميــو .وشــغلت منصــم وزيــرة اعدمــو
العامــو واةدارة لة تــني متتــاليتني يف حكومــو جنــوب بفريقيــا .وقــاد يف ه ـ ا املنصــم عمليــو إنيــااب دااــرة
لــددارة العليــا يف قســا اعدمــو العامــو ينــوب بفريقيــاس وبشــرفت عل ـ اســتعرا شــام لنظــام األجــور يف
قســا اعدمــو العامــوس وبحيــت اس ـ اتيجيو ”( “Batho Peleاليــعم بوال) داخ ـ قســا اعدمــو العامــوس
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وبنيـ ،الـةمسمم الســل للمـو ةني احلكــوميني وبكادمييـو القيـادة واةدارة يف ــال اةدارة العامـو .وتربســت
بي ا م متر البلدان األفريقيو لوزرااب اعدمو العامو لينالة ف ا متتاليو ،وعملت يف هي ا حكوميو دوليـو
عل الصعيد العـاملي ويف بفريقيـا .وبونـااب عملعـا وزيـرة لل دمـو العامـو واةدارة ،كانـت ع ـوا يف خلنـو األمـم
املتح ــدة لل ـ ـةااب املعني ــو مةدارة العام ــو .وعن ــدما كان ــت وزي ــرة الرعاي ــو االجتماعي ــو والتنمي ــو الرب ــكانيو يف
احلكوم ــو الدميقرالي ــو األون خلن ــوب بفريقي ــا ،ق ــدَّمت كت ــابني م ــن كت ــم احلكوم ــو البي ــااب بي ــ،ن الرعاي ــو
االجتماعيو ( )١٩٩٧والربياسو الربكانيو ( )١٩٩٨يف الةملان ،وعملت علـ إنيـااب وتنةيـ منحـو إعالـو
األلةال وتربست الةريا الوزاري املعع مأللةال واليباب املعر ني لل سر .وشـغلت منصـم مساـم وزيـر
الرعايـو االجتماعيــو وعملـت علـ تنربــيا األعمـال التح ـ يو الــيت قامـت ــا الدولــو للمـ متر العــاملي الرابــو
املعع مملربة ،ال ي ُع اقد يف بيجـني عـام  .١٩٩٥وشـغلت الربـيدة فريـزر  -مـوليكييت بي ـا منصـم مساـم
رايس وفد جنوب بفريقيا إن املـ متر ،ومينلـت جنـوب بفريقيـا يف مـ متر القمـو العـاملي للتنميـو االجتماعيـو يف
كوبنعاغن عام  .١٩٩٥وإ افو إن يل  ،عملت ع ـوا يف برملـان جنـوب بفريقيـا لـينالة فـ ا متتاليـو،
من ـ عــام  ١٩٩4ح ـ اســتقالتعا يف بيلول/ســبتمة  ،٢٠٠٨وكانــت ع ـوا يف اخلمعيــو الت،سيربــيو وخلــان
فرعيــو عــدة مــن اللجــان املربـ ولو عــن و ــو دســتور جنــوب بفريقيــا الـ ي اعتُ امــد يف  ٨ب ر/مــايو .١٩٩٦
وكانـت ع ـوا يف خلنـو إدارة مـ متر العمـ علـ إقامـو جنــوب بفريقيـا دميقراليــو وكانـت مسابــو املنربـا الــولع
للجنو االنت ام الولنيو يف حزب املـ متر الـولع األفريقـي بونـااب التح ـ لالنت ـام الدميقراليـو األون
يف البلــد .والربــيدة فريــزر  -مــوليكييت ع ــو يف ــالس متعــددة يف هي ــا بكادمييــو وحكوميــو ومنظمــا
إ اايــو معنيــو مملربــاا املتصــلو مليــباب ومتكــني امل ـربة وتنميــو القــدرا والتعلــيم واحلوكمــو والق ــااب عل ـ
الةقــر .وهــي زمي ـ يف مععــد الربياســو يف كليــو كينــدي لدراســا احلكــم يامعــو هارفــارد ،وحتم ـ درجــو
ومنحـت شـعادة دكتـوراا
ماجربت يف اةدارة .وقد حاز عل لقم املربة األفريقيـو اخلديـدة لعـام ُ ٢٠١٦
يف الةلربةو (ف ريو) من جامعو نيلربون مانديال امل وبوليو ،يف بور إليزابيت ،جنوب بفريقيا.

علي محزة (ماليزاي)
[األص  :مةنكليزيو]
ييــغ علــي صــزة منصــم راــيس اعدمــو املدنيــو يف حكومــو مــاليز من ـ حزيران/يوني ــه ٢٠١٢
وييغ حاليا منصم رايس رابسو الكومنولت لـددارة العامـو والتنظـيم للةـ ة الينانيـو علـ التـواي .وقـد بـدب
حياتـه املعنيــو يف العمـ اةداري والدبلوماســي كـ،مني مربــاعد يف وزارة التجـارة والصــناعو عـام  ١٩٨١قبـ
توليــه بدوار اس ـ اتيجيو يف وحــدة الت ســيو االقتصــادي يف إدارة راــيس الــوزرااب بوصــةه مــدير املصــروفا
ومساــم مــدير عــام الــةمسمم الــولع للتحــول والتقــدم .ويف ُ ،٢٠٠٩عـ اـني بول مــدير عــام لوحــدة اليـراكا
ب ــني القس ــاعني الع ــام واع ــاع .والرب ــيد ص ــزة ه ــو را ــيس ش ــركو النق ـ الع ــام الرب ـريو ال ــيت ــدم كواالملب ــور
الك ــة  ،وشـ ــركو الرب ــك احلديديـ ــو الةااق ــو الربـ ــرعو ،واملعع ــد املـ ــاليزي للنزاه ــو ،وشـ ــركو Bintulu Port
 . Holdings Berhadوييــار ك ـ ل يف ر ســو فرقــو العم ـ اعاصــو املعنيــو بتيرب ـ األعمــال التجاريــو يف
م ــاليز  .ويق ــود تنةيـ ـ خس ــو إس ــكان م ــو ةي اعدم ــو املدني ــو يف م ــاليز  ،ويي ــار يف التنمي ــو االقتص ــاديو
اةقليمي ــو يف م ــاليز بوص ــةه ع ـوا يف ل ــس س ــلسا تس ــوير املم ـرا  .كم ــا ي ـربمل مب ــادرة االسـ ـ اتيجيو
الولنيــو للمحــيو األزر  ،الــيت متينـ جعــدا تعاونيــا شــامال لعــدة قساعــا تقــا نتــاام عاليــو التــ،و للبلــد.
والرب ــيد ص ــزة حاصـ ـ علـ ـ درج ــو البك ــالوريومل (م ــو مرتب ــو الي ــرا) م ــن جامع ــو م ــاال  ،وماجرب ــت يف
االقتص ـ ــاد ودكت ـ ــوراا يف العل ـ ــوم البي ي ـ ــو واالقتص ـ ــاد ،كال ـ ــا م ـ ــن جامع ـ ــو واليـ ـ ـو بوكالهوم ـ ــا يف ال ـ ــوال
املتحدة األمريكيو.
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بول جاكسون (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)
[األص  :مةنكليزيو]
يي ـ ارا بــول جاكربــون ،بوصــةه مــدير ال ـةامم يف األكادمييــو الةيسانيــو ،عل ـ التكليــي ج ـرااب
حب ــوة يف ــال العل ــوم االجتماعي ــو وعل ـ ـ س ـ ـ تل ـ ـ البح ــوة ال ــيت ترب ــعم يف حتقي ــا به ــداا التنمي ــو
املرب ــتدامو .وه ــو اختصاص ــي اقتص ــاد سياس ــي مع ــع بساس ــا ملنـ ـزا وإع ــادة اةعم ــار بع ــد انتعاا ــه .وم ــن
ــاال اهتمامــه األساســيو مو ــوعا الالمركزيــو واحلوكمــو ،وقــد كانــت خةتــه الواســعو يف س ـ اليون عقــم
احلرب هي اليت قادته إن ال حتلي النزاعـا وإصـال قسـا األمـن .وكـان مـدير اليـبكو العامليـو لتيربـ
إصال قسا األمن ويعمـ حاليـا مربتيـارا للمركـز املرجعـي للحوكمـو والتنميـو االجتماعيـو ،ممـا يدخلـه يف
مناقيــا سياســاتيو واســعو النســا مــو الوكــاال املا ــو امليــاركو يف هـ ا األنيــسو ،ــا يف يلـ اململكــو
املتح ــدة وع ــدة حكومـ ــا بوروبي ــو بخـ ــر  ،واالحت ــاد األوروا ،واألمـ ــم املتح ــدة ،والبن ـ ـ ال ــدوي .وح ـ ـ
متوز/يوليــه  ،٢٠١٠شــغ الربــيد جاكربــون بي ــا منصــم راــيس كليــو احلكــم واجملتمــو ،حيــت كــان مــديرا
عمــس إدارا بكادمييــو وح ـواي  ٢٠٠ع ــو يف هي ــو التــدريس يف ــاال العلــوم الربياســيو والدراســا
الدولي ــو ،ودراس ــا احلك ــم األ ــي ،وعل ــم االجتم ــا  ،والدراس ــا الروس ــيو واألوروبي ــو ،والتنمي ــو الدولي ــو.
وال ي ـزال ع ـوا يف ل ــس إدارة مععــد الن ـزا والتع ــاون واألمــن ،وع ـوا يف خلن ــو بمــن الة ــااب اةلك ـ وي
مخلامع ــو ورا ــيس خلن ــو الي ــعاار الديني ــو مخلامع ــو .ويعمـ ـ الرب ــيد جاكرب ــون يف ع ــدة بل ــدان بي ــا ،ل ــد
م سربا متنوعو بدابا من البن الدوي وصوال إن منظما اجملتمو املدي األيو ،يف بلـدان منعـا بوغنـدا
وبــو ن وروانــدا وزمبــابوي وس ـ اليون والصــني والع ـرا ونيبــال واننــد ،ــمن بلــدان بخــر  .ا
وعم ـ مقيامــا
للمعونو وحملال لي ون احلكم والنزا .

بريدجيت كاتسريكو (غاان)
[األص  :مةنكليزيو]
بريـدجيت كاتربـريكو مو ةـو حكوميـو يف غـامس تـربمل حاليـا خلنـو اعـدما العامـو يف غـامس ،وهــي
بول امـ ـربة تي ــغ هـ ـ ا املنص ــم ،وبول را ــيس تنةيـ ـ ي للجن ــو غ ــامس املعني ــو مةي ــدز .وش ــغلت ع ــددا م ــن
املناصم يف قسا اعدمو املدنيو بغامس ،ا يف يل منصـم مـديرة سـيو الربياسـا ورصـدها وتقييمعـا،
ومنصم كب ة املديرين يف وزارة العم والرعايو االجتماعيو وكب ة املديرين يف وزارة الربياحو .وبونـااب شـغلعا
ه ـ ا املناصــم ،تربس ـ ت وقــاد مبــادرا لتســوير الربياســا  ،منعــا الربياســو املتعلقــو ملتنميــو الربــياحيو،
والعمالو والعالقا بـني احلكومـو واملنظمـا غـ احلكوميـو .كمـا تربسـت عمليـا إصـال اعدمـو العامـو
وهــي مــن بنصــار االبتكــار يف ــال اعدمــو العامــو واحلــد مــن الب وقراليــو فيــه .وحصــلت علـ العديــد مــن
اخلوااز ،منعا درجو دكتوراا ف ريو من جامعـو غـامس للتةـو يف ـال اعدمـو العامـو يف عـام  ٢٠١٦ووسـام
فولت ــا ال ــولع للتة ــو واةس ــعام يف اعدم ــو العام ــو ،ع ــام  ،٢٠١١ولق ــم بف ـ عام ـ يف قس ــا اعدم ــو
املدنيو ،عام .٢٠٠٧
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مارغريت كوبيا (كينيا)
[األص  :مةنكليزيو]
تيــغ مارغريــت كوبيــا حاليــا منصــم راــيس خلنــو اعدمــو العامــو يف كينيــا ،وقب ـ يل ـ كانــت بول
مدير عام لكليو كينيا لدراسا احلكم .ويف عام  ،٢٠٠٣التحقت الربيدة كوبيا بو يةو حما ر بقدم يامعـو
س ـ اةور يف نـ ـ وا يف ــاال اةدارة ومباش ــرة األعم ــال احل ــرة ومن ــاهم البح ــت وعمل ــت يف الوق ــت نةرب ــه
كمربتيارة للتـدريم علـ اةدارة .وتيـم ـاال اهتماما ـا البحينيـو إصـال القسـا العـام والتـدريم علـ
إدارة األدااب .ويف عـ ــام ُ ،٢٠٠٥عيانـ ــت مـ ــديرة ورايربـ ــو تنةي يـ ــو ملـ ــا كـ ــان آن ـ ـ ا مععـ ــد كينيـ ــا لـ ــددارة .ويف
عــام  ،٢٠١١حصــلت علـ درجــو بســتاي معــاون لعملعــا املتميــز يف ــاال التــدريس والبحــت والنيــر بونــااب
شغلعا منصم مديرة املععد .وحصلت عل عدد من اخلوااز ،منعا وسام اأـارب العظـيم ،واملرتبـو األون مـن
وســام الــرمح اأـ وهــي مرتبــو الــزعيم ،ومرتبــو مــوران مــن وســام القلــم الـ هل ،وجــاازة الكومنولــت غــوردون
درية لعام  ،٢٠١٠ويل لقياد ا القويو يف ال اعدمو العامـو يف الكومنولـت .ويف عـام  ،٢٠١4انتُ بـت
مسابـ ــو راـ ــيس رابسـ ــو الكمنولـ ــت لـ ــددارة العامـ ــو والتنظـ ــيم ،ويف عـ ــام ُ ،٢٠١٥عيانـ ــت رايربـ ــو ميـ ــاركو أة ـ ـ
امل سربا الةعالو .وملدة مخس سنوا  ،كانت رايربو حترير اجمللو األفريقيو لددارة العامو والتنظيم ،الـيت تتـار
اعةااب واألقران يف ه ا اجملال املقاال املنيورة فيعا .والربيدة كوبيا حاصلو عل درجو بكالوريومل ال بيو من
جامعــو ن ـ وا ،ودرجــو املاجربــت يف ال بيــو مــن جامعــو كينيــا  ،ودرجــو الــدكتوراا يف التعلــيم يف ــاي امل ـوارد
البيريو ومباشرة األعمال احلرة من جامعو إلينوي يف الوال املتحدة األمريكيو.

اناتيل لوازو (فرنسا)
[األص  :مةنكليزيو]
ُعين ــت مس ي لـ ـوازو م ــديرة للمدرس ــو الولني ــو ل ــددارة يف فرنرب ــا يف تيـ ـرين األول/بكت ــوبر .٢٠١٢
والرب ــيدة ل ـوازو دبلوماس ــيو حم ف ــو ،التحق ــت ب ــوزارة اعارجي ــو يف ع ــام  ،١٩٨٦وش ــغلت مناص ــم يفتلة ــو يف
وعينـت يف بعينـو بلـدها إن
مديريو االتصاال والصحافو ومديريو ش ون آسـيا ومديريـو شـ ون األمـم املتحـدةُ .
جاكر يف الة ة من عام  ١٩٩٠إن عـام  ،١٩٩٢مث شـغلت منصـم مربتيـارة تقنيـو كتـم وزيـر اليـ ون
اعارجي ــو م ــن  ١٩٩٣إن  .١٩٩٥كم ــا ُعين ــت يف داك ــار م ــن  ١٩٩٥إن  ،١٩٩٩ويف ال ــرم م ــن ع ــام
 ١٩٩٩إن عـ ــام  .٢٠٠٢وتولـ ــت الرب ـ ــيدة ل ـ ـوازو منص ـ ــم رايربـ ــو إدارة املعلوم ـ ــا والصـ ــحافو يف الرب ـ ــةارة
الةرنربــيو يف واشــنسن مــن آب/بغربــسس  ٢٠٠٢إن متوز/يوليــه  ،٢٠٠٧ومنصــم مسابــو مــدير ش ـ ون ــال
بفريقيا من عام  ٢٠٠٧إن عام  ،٢٠٠٨ومسابو مدير ش ون ال بفريقيـا واليـر األوسـو يف وزارة اعارجيـو
م ـ ــن عـ ـ ــام  ٢٠٠٨إن ع ـ ــام  ،٢٠٠٩ومـ ـ ــديرة امل ـ ـ ـوارد البي ـ ـ ـريو يف وزارة اعارجي ـ ــو والي ـ ـ ـ ون األوروبي ـ ــو مـ ـ ــن
عــام  ٢٠٠٩إن عــام  .٢٠١١ويف تي ـرين الينــاي/نوفمة ُ ،٢٠١١عينــت مــديرة عامــو ةدارة وحتــديت وزارة
اعارجيــو .وبصــةتعا مــديرة للمدرســو الولنيــو لــددارة ،شــاركت الربــيدة ل ـوازو يف العديــد مــن امل ـ مترا بيــ،ن
احلوكم ــو الرش ــيدة واةدارة العام ــو ،يف فرنرب ــا ،يف مق ــر منظم ــو التع ــاون والتنمي ــو يف املي ــدان االقتص ــادي ،ويف
اعــار يف بلــدان مين ـ البح ـرين والةازي ـ وبلغــار وتــونس ولعوريــو كــور والصــني وكرواتيــا واملغــرب والنمربــا
والــوال املتحــدة األمريكيــو واليــامن .وشــغلت لعــدة ســنوا منصــم مسابــو راــيس الرابســو الدوليــو لكليــا
ومعاهد اةدارة ،وهي حاليا ع وة يف املععد الدوي للعلوم اةداريو .كما بلةت كتابني وعددا من املقاال .
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َما ُهزو (مجهورية الصني الشعبية)

[األص  :مةنكليزيو]

يتقلد َما ُهزو منصم مسام املدير العام ةدارة التعاون الدوي التابعو لـوزارة املـوارد البيـريو وال ـمان
االجتمـ ــاعي ،وهـ ــي الـ ــوزارة املرب ـ ـ ولو جلـ ــس الـ ــوزرااب الصـ ــيع عـ ــن إدارة امل ـ ـوارد البي ـ ـريو الولنيـ ــو وال ـ ــمان
االجتمــاعي واعدم ــو العام ـو .وي ــسلو الرب ــيد َم ــا ،من ـ ع ــام  ،٢٠١4مملرب ـ وليو ع ــن إدارة ش ـ ون م ــو ةي
اعدمو املدنيو الـدوليني الصـينيني وعـن املعاهـدا الدوليـو يف ـاي املـوارد البيـريو وال ـمان االجتمـاعي .ويف
الوقـت احلــاي ،وبصــةته كبـ املةاو ــني ،فعــو يـربمل املةاو ــا الينناايــو املتعلقــو مل ــمان االجتمــاعي اخلاريــو
بــني الصــني وبلــدان بخــر  .وعل ـ مــد ال ـ  ١٨ســنو املا ــيو ،شــار الربــيد َمــا ميــاركو واســعو النســا يف
ــاال إدارة ش ـ ون مــو ةي اعدمــو املدنيــو والعامــو يف الصــني ،والعم ـ  ،وال ــمان االجتمــاعي .ولــه بي ــا
خةة واسعو يف ال التعاون الدوي .ويف عام ُ ،٢٠١4عني مـرتني ع ـوا يف الوفـد الصـيع إن جنيـي للنظـر
يف التقــارير املتعلقــو بتنةي ـ الععــد الــدوي اعــاع محلقــو االقتصــاديو واالجتماعيــو والينقافيــو واتةاقيــو الق ــااب
عل ليو بشكال التمييز د املربة ،عل التواي .ويف الة ة من عام  ٢٠٠٩إن عـام  ،٢٠١4عمـ الربـيد
َما يف إدارة القوانني واللوااح التابعو لوزارة املوارد البيريو وال مان االجتماعي .وخـالل تلـ الةـ ة ،شـار يف
تعــدي القــانون املتعلــا ملوقايــو مــن األم ـرا املعنيــو ومكافحتعــا ،وقــانون الربــالمو يف العم ـ  ،وســن قــانون
امني األفراد العربكريني .كما شار يف التةتي املتعلا نةاي قانون عقود العمـ وقـانون صايـو حقـو املـربة
ومصــاحلعا .ويف الة ـ ة مــن ع ــام  ٢٠٠٨إن ع ــام  ،٢٠٠٩كــان مرب ـ وال عــن إدارة امل ــو ةني يف امل سرب ــا
العامو التابعو لوزارة املوارد البيريو وال ـمان االجتمـاعي ،ويف الةـ ة مـن عـام  ٢٠٠١إن عـام  ،٢٠٠٨عمـ
يف إدارة ش ون املـو ةني والتعلـيم بـوزارة شـ ون املـو ةني ،حيـت كـان مربـ وال عـن التـدريم واملرتبـا والرعايـو
االجتماعيــو .ويف الة ـ ة مــن ع ــام  ١٩٩٩إن عــام  ،٢٠٠١كــان متــدرم يف إل ــار ب ـرمسمم تــدريم امل ــو ةني
وعــني الربــيد َمــا ع ـوا يف خلنــو اع ـةااب املعنيــو مةدارة
املــدنيني اليــباب التــابو لةكادمييــو الصــينيو للحوكمــوُ .
العام ــو يف ك ــانون األول/ديرب ــمة  ٢٠١٦للةـ ـ ة املتبقي ــو م ــن م ــدة ع ـ ـويو بح ــد األع ــااب ال ـ ـ ي ك ــان ق ــد
قدم استقالته.

لويس مويلمان (مملكة هولندا)
[األص  :مةنكليزيو]
يعم لويس مويلمان يف املةو يو األوروبيو يف بروكربـ كمنربـا السـتعرا التنةيـ البي ـي وخ ـرنو
احلوكم ــو االقتص ــاديو واالجتماعي ــو لالحت ــاد األوروا .وه ــو يني ــر ،يف إل ــار عمل ــه األك ــادميي ب ــدوام جزا ــي،
م لةــا ع ــن إدارة احلوكمــو يف ــال االســتدامو واةدارة العام ــو .وه ــو بســتاي زاا ــر يف مععــد احلوكم ــو العام ــو
يامع ــو لوف ــان ،بلجيك ــا ،وزميـ ـ بق ــدم يف مرك ــز احلوكم ــو واالس ــتدامو يامعـ ـو ماساتيوس ــتس ،يف بوس ــسن،
ال ــوال املتح ــدة األمريكي ــو ،ومح ــت مع ــاون يف جامع ــو ف ــاغنينغن ،هولن ــدا ،وع ــو يف هي ــو حتري ــر ل ــو
 .Impact Assessment and Project Appraisalوه ـ ــو ع ـ ــو يف الرابس ـ ــو الدولي ـ ــو لتقي ـ ــيم األو ـ ــر ،والي ـ ــبكو
األوروبيو للتنميو املربتدامو ،والرابسو انولنديو لددارة العامو .ولديـه  ٣٥سـنو مـن اعـةة يف ـال إدارة القسـا
الع ــام ،ل ــت التعام ـ م ــو الق ــا دون الولني ــو والولني ــو واةقليمي ــو والدولي ــو ،خصوص ــا يف ــاال البي ــو
والتنميــو املربــتدامو ،بصــةته مــديرا للميــاريو وال ـةامم ومــديرا تنةي ـ  .وبصــةته مــديرا مليــرو  TransGovيف
مععــد الدراســا املتقدمــو لالســتدامو ،يف بوتربــدام ،بملانيــا ،مــن عــام  ٢٠١٠إن عــام  ،٢٠١١بعــد التقريــر
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املعن ـ ـ ـ ـ ـ ــون ” ،“Transgovernance: the Quest for Sustainability Governanceوك ـ ـ ـ ـ ـ ــان حم ـ ـ ـ ـ ـ ــررا مل ل ـ ـ ـ ـ ـ ــي
) .Transgovernance: Advancing Sustainability Governance (2013وشـ ـ ــغ منص ـ ـ ــم م ـ ـ ــدير اجملل ـ ـ ــس
االستي ــاري انولن ــدي للبح ــوة املتعلق ــو ملت س ــيو املك ــاي والسبيع ــو والبي ــو ،يف اله ــاي ،ورا ــيس الرابس ــو
انولنديــو لــددارة العامــو .وبلــي الربــيد مويلمــان عــددا مــن املنيــورا  ،مــن بينعــا بلروحتــه ليــعادة الــدكتوراا
)،Public Management and the Metagovernance of Hierarchies, Networks and Markets (2008
ودراسـ ـ ــو حالـ ـ ــو إفراديـ ـ ــو للممارسـ ـ ــني بعن ـ ـ ـوان The Pegasus Principle: Reinventing a Credible Public
) .Sector (2003وش ـ ــار يف حتري ـ ــر الكت ـ ــاب املعن ـ ــون ).Environmental Governance in Europe (2003
وني ــر كتب ــا وفص ــوال لكت ــم ومق ــاال ع ــن الربياس ــا البي ي ــو ،وعملي ــو ص ــنو الربياس ــا التةاعلي ــو ،وإدارة
احلوكمـو ،وحوكمــو عمليـو صــنو القـرارا السويلــو األجـ  ،والتنــو الينقـايف ،وحوكمــو االسـتدامو .ولديــه شــعادة
الدكتوراا يف اةدارة العامو وشعادة ماجربت علوم يف البيولوجيا البي يو.

جوان منديس (ترينيداد وتوابغو)
[األص  :مةنكليزيو]
التحقـ ــت ج ـ ـوان منـ ــديس معدمـ ــو العامـ ــو كمو ةـ ــو تدريم/مربتيـ ــارة يف امل ـ ـوارد البي ـ ـريو يف عـ ــام
 ،١٩٨٧بعد بن درست ملدة ست سنوا يف املرحلو الينانويو .ويف الة ة مـن عـام  ١٩٩٩إن عـام ،٢٠٠٧
شغلت الربيدة منديس منصـم مـديرة للمـوارد البيـريو يف وزارا يفتلةـو .ومـن بـني إاازا ـا الرايربـيو يف هـ ا
احلقااــم الوزاريــو إنيــااب نُظــم ملعلومــا امل ـوارد البي ـريو ،وتصــميم شــعبو ةدارة امل ـوارد البي ـريو ،وو ــو خســو
الت ــدريم والتسـ ــوير ،وو ـ ــو وتنةي ـ ـ مبـ ــادرا إدارة التغي ـ ـ واةدارة االس ـ ـ اتيجيو ،وتنةي ـ ـ ب ـ ـرمسمم ملربـ ــاعدة
املــو ةني .ويف الةـ ة مــن عــام  ٢٠٠٧إن عــام ُ ،٢٠١٢عينــت الربــيدة منــديس مسابــو لةمــني الــداام يف وزارة
اعارجي ــو ،وكان ــت مرب ـ ولو ع ــن ش ـ ون امل ـوارد البي ـريو والي ـ ون اةداري ــو واملالي ــو .ويف ع ــام ُ ،٢٠١٢عين ــت
الربــيدة منــديس بمينــو عامــو ملكتــم راــيس الــوزرااب ،حيــت ا ــسلعت رب ـ وليا تقنيــو وإداريــو لصــا وزيــر
الدول ــو آنـ ـ ا  .ويف ب ر/م ــايو ُ ،٢٠١٥عين ــت بمين ــو داام ــو لـ ـرايس ال ــوزرااب ورايرب ــو ليـ ـ ون اعدم ــو العام ــو.
وقدمت الدعم اةداري والتقع لرايس الوزرااب ،وا سلعت ك ل رب وليو تيرب االنتقـال الربـلس إن اةدارة
اخلديــدة بعــد االنت ــام العامــو .ويف الوقــت احلا ــر ،تيــغ الربــيدة منــديس منصــم األمينــو الداامــو لــوزارة
اةدارة العام ــو ،حي ــت تي ــم بع ــر مي ــاريععا ومبادرا ــا احلالي ــو الت س ــيو االسـ ـ اتيجي وإع ــادة انيكلي ــو
التنظيميــوس وتنةي ـ نظــام الي ـرااب اخلديــدس وو ــو اس ـ اتيجيو لتكنولوجيــا املعلومــا واالتصــاال واس ـ اتيجيو
لالتصال ،وو و سياسو املوارد البيريو ،والت سيو والتسوير يف ال اعدمو العامو.

لينوس توسان ميندجاان (الكامريون)
[األص  :ملةرنربيو]
الربــيد لينــومل توســان مينــدجامس هــو املــدير احلــاي للمدرســو الولنيــو لــددارة والق ــااب ،وقــد عينــه يف
ايس الكــام وي .والربــيد مينــدجامس حاص ـ عل ـ ليربــانس يف
ه ـ ا املنصــم يف  ١٣آيار/مــارمل  ٢٠١٢ال ـر ُ
القانون العام من جامعو وندي وشعادة ماجربت يف العلوم الربياسيو من جامعـو ونـدي  ،٢مة ـافو إن
دبلوم من نةس املدرسو اليت يتحم مرب وليو إدار ا حاليـا .وبعـد رجـه مـن املدرسـو الولنيـو ،التحـا معليـو
القانونيـ ـ ــو يف وزارة اةدارة اةقليميـ ـ ــو يف عـ ـ ــام  .١٩٨٧ويف عـ ـ ــام ُ ،١٩٨٨عـ ـ ــني مربـ ـ ــاعدا أـ ـ ــافا مقالعـ ـ ــو
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دج ــا ولوب ــو يف س ــانغميليما .ويف الة ـ ة م ــن ع ــام  ١٩٩١إن ع ــام ُ ،٢٠٠١ع ــني تباع ــا مسا ــم را ــيس لرب ــت
دواار ،قب بن يلتحـا يف عـام  ٢٠٠٣كتـم ر سـو اخلمعوريـو ،حيـت شـغ دور منصـم ملحـا ومكلـي
ع ــام .ويف األعـ ـوام ٢٠٠٣و  ٢٠٠٥و ُ ،٢٠٠٩ع ــني الرب ــيد مين ــدجامس ممـ ـينال لر س ــو اخلمعوري ــو يف املـ ـ متر
األفريق ــي لالمركزي ــو يف كـ ـ م ــن موزامبي ــا و ون ــدي وبدي ــس بمم .وك ــان ع ـ ـوا يف ل ــس االن ــبا امل ــاي
و وابو امليزانيو ملوزارة املكلةو مملراقبو العليا للدولو يف الةـ ة مـن عـام  ٢٠١٠إن عـام  .٢٠١٢كمـا شـار
يف املـ متر الـ ي يرعــاا االحتــاد األفريقــي بيــ،ن ميــرو االتةاقيــو األفريقيــو املتعلقــو ملتعــاون العــابر للحــدود يف
إويوبي ــا .وق ــام الرب ــيد مين ــدجامس ب ــز را إن بكين ــر م ــن  ٢٠بل ــدا ،ألغ ـرا معني ــو تتعل ــا ج ــاال احلوكم ــو
واةدارة العامو.

غريغوريو مونتريو (اجلمهورية الدومينيكية)
[األص  :مةنكليزيو]
ييــغ الربــيد مــونت و حاليــا منصــم األمــني العــام ملركــز بمريكــا الالتينيــو لــددارة اة اايــو ،وكــان يف
الربابا مسابا لوزير اةدارة العامو .وهو بستاي جامعي للدراسا اخلامعيو والدراسا العليـا يف مراكـز بكادمييـو
من قبي جامعو سانتو دومينغو املربتقلو ،واخلامعو اةيب يو األمريكيو ،وجامعو بيدرو إنريكيز بورينيا ،وجامعـو
سانتياغو للتكنولوجيا ،واملععد الولع لددارة العامـو .وكـان الربـيد مـونت و يف الربـابا حما ـرا دوليـا ،إي بلقـ
حما را يف ليو بلدان بمريكا الالتينيو ،مة ـافو إن بنتيغـوا وبربـودا وإسـبانيا وبورتوريكـو .وعمـ مربتيـارا
لعــدة منظمــا دوليــو مينـ االحتــاد األوروا ومصــرا التنميــو للبلــدان األمريكيــو .كمــا عمـ حمــررا وشـريكا يف
التحرير لعـدة مق حـا تيـريعيو يف بلـدا ،مينـ قـانون الو ـااي العامـو ،وقـانون تنظـيم اةدارة العامـو ،وقـانون
الصــحو ،وقــانون اةجـراابا اةداريــو .وكتــم عــددا مــن امل لةــا املتصــلو ملدولــو واةدارة العامــو ،مــن بكينرهــا
ب ي ــو ” ،“Legal regime and professionalization of public officialsالـ ـ ي ي حتديين ــه وتوس ــيو نساق ــه
يف عام .٢٠١٥

مليا مبيض بساط (لبنان)
[األص  :مةنكليزيو]
مليــا مبــير بربــا هــي رايربــو مععــد مس ـ فليحــان املــاي بــوزارة املاليــو اللبنانيــو .وتُــدرمل يف مععــد
الدراســا الربياســيو يف جامعــو القــديس يوســي ،ب ـ و  ،وهــي بخصــاايو يف اقتصــاد التنميــو وحاصــلو عل ـ
شــعادة ماجربــت مــن اخلامعــو األمريكيــو يف ب ـ و  .وعملــت الربــيدة مبــير يف القســا اعــاع ك،خصــاايو
اقتصاديو ومديرة مياريو ،ولصا وكاال بعو لةمم املتحدة ،وهي بـرمسمم األمـم املتحـدة اة ـااي واللجنـو
االقتصاديو واالجتماعيو لغرا آسيا .وييم عملعا احلاي قيـادة املععـد يف تـوف التـدريم علـ اةدارة املاليـو
العامو وخدما بنااب القدرا  ،وك ل إسدااب امليورة يف ال الربياسا املتصلو بتكوين ربمل املال البيري
وتعزيــز امل سربــا للحكومــو اللبنانيــو وغ هــا مــن الكيــامس العامــو يف منسقــو اليــر األوســو و ــال بفريقيــا.
والربيدة مبير ع وة يف لس الرابسو الدوليو لكليا ومعاهد اةدارة من عـام  .٢٠١٦وبصـبحت ع ـوة
م سرب ــو لي ــبكو الي ــر األوس ــو و ــال بفريقي ــا لبح ــوة اةدارة العام ــو يف ع ــام  .٢٠١٣وش ــغلت منص ــم
رايربــو وع ــوة م سربــو ليــبكو غيةــت  -مينــا ملعاهــد ومراكــز التــدريم احلكوميــو يف منسقــو اليــر األوســو
العامو التابعـو للبنـ الـدوي
و ال بفريقيا من عام  .٢٠٠٦وهي ع وة يف خلنو اعةااب اةقليميو للمي
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من نيربان/ببري  .٢٠١٣وبلةت الربيدة مبير وسا ت يف اليي العديد مـن املنيـورا  ،وهـي ع ـوة يف
اجمللس االستياري جمللو ”الربادسو“ شبه اعا عو الستعرا األقران ،وهي لو تتناول شـ ون املاليـو العامـو
ومنحت بواو عديدة ،لت وسام اليرا من درجـو فـارمل (فرنربـا) يف عـام  ،٢٠١٥ووسـام
وبنااب الدولوُ .
االستحقا الولع يف عام  ،٢٠١4ةسعامعا الكب يف تسـوير عالقـا التعـاون بـني فرنربـا ولبنـان والتزامعـا
ببنااب الدولو وبقيم اعدمو املدنيو اأايدة والنزيعو.

يوراي نيميتس (سلوفاكيا)
[األص  :مةنكليزيو]
يــوراي نيميــتس هــو بســتاي متةــر يف املاليــو العامــو واةدارة العامــو يف كليــو االقتصــاد واةدارة يامعــو
ماساري يف برنو ،اخلمعوريو التييكيو ،وبستاي غ متةر بكليو االقتصاد يف جامعو ما ي بي يف منيكا،
بيربـ ـ يكا ،س ــلوفاكيا ،ل ــه  ٣٥س ــنو م ــن اع ــةة يف التعل ــيم علـ ـ املرب ــتويني اخل ــامعي والع ــال وعلـ ـ مرب ــتو
الــدكتوراا .ويف عــام  ،٢٠١٦انتُ ــم رايربــا ليــبكو بوروم الوســس والي ـرقيو ملعاهــد وكليــا اةدارة العامــو.
ومن عام  ،٢٠١٣شغ منصم مسام رايس الرابسو الدوليـو لكليـا ومعاهـد اةدارة ومـدير ميـاريو الةريـا
العام الداام للرابسو .وشغ منصم مسام الرايس اةقليمي لرابسـو البحـوة الدوليـو يف اةدارة العامـو خـالل
الةـ ة  ،٢٠١٧-٢٠١٠وكــان ع ـوا يف خلنــو االعتمــاد يف الرابســو األوروبيــو لالعتمــاد يف ــال اةدارة العامــو
إن غايــو عــام  ،٢٠١٥وهــو يف الوقــت احلا ــر ع ــو جلــس الرابســو .وهــو ممين ـ اخلمعوريــو الربــلوفاكيو يف
فريــا اعـةااب املربــتقلني املعــع ممليينــا األوروا للحكــم الـ ات األــي املـرتبو جلــس بوروم .وقــد نيــر الربــيد
نيميـتس بكينـر مـن  4٠٠كتـاب ومقالـو علميـو يف هـ ا اجملـال ،وشـغ العديـد مـن املناصـم األكادمييـو ،ـا يف
يلـ منصــم عميــد كليــو املاليــو .ويف عــام  ،٢٠١٠تلقـ جــاازة بلينــا برونوفيــكا مــن شــبكو بوروم الوســس
والي ـرقيو ملعاه ــد وكلي ــا اةدارة العام ــو علـ ـ حبوو ــه .ويف ع ــام ُ ،٢٠١٦م ــنح ج ــاازة دومسل ــد س ــتون كتك ــر
لباحــت دوي متميــز عل ـ تعزيــزا لرفــاا الرابســو الدوليــو لكليــا ومعاهــد اةدارة .ولــد الربــيد نيميــتس بي ــا
خـةة استيـاريو واســعو يف يفتلـي البلـدان الــيت متـر رحلــو انتقاليـو .وخـالل املعــام الـيت ا ـسلو ــا يف كـ مــن
بلبانيــا وبوكرانيــا والبوســنو وانرسـ واخلبـ األســود ولعوريــو مولــدوفا وجورجيــا ورومانيــا وصـربيا وكازاخربــتان،
العام ــو ،وكـ ـ ل ق ــدم املرب ــاعدة يف بن ــااب امل سرب ــا وتسويره ــا .وبص ــةته
نظ ــم بني ــسو يف ــال املي ـ ـ
مربتيــارا رايربــيا حلكــوميت ســلوفاكيا واخلمعوريــو التيــيكيو ،قــدم الــدعم إن ليــو مربــتو اةدارة العامــو يف
العامــو ،ويلـ قب ـ وبعــد
ــاال إصــال اةدارة العامــو وإصــال الرعايــو الصــحيو وحتربــني نظــم امليـ
ان مام ه ين البلدين إن االحتاد األوروا .ويف إلار ه ا املنصم ،شار يف صياغو بول قـانون للميـ
العامو يف سلوفاكيا.

كااترينا أوت (كرواتيا)
[األص  :مةنكليزيو]
تيغ كا رينا بو منصم مديرة مععد املاليو العامـو ،يف زغـرب ،منـ عـام  ،١٩٩١وهـي بسـتاية
يف كلي ــو الر ــيا ويف كلي ــو العل ــوم الربياس ــيو ،يامع ــو زغ ــرب ،من ـ  ،٢٠٠٩حي ــت ت ــدرمل عل ــم اقتص ــاد
القسا العام ،والةيدراليو املاليو ،والتحوال االقتصاديو وامل سربيو النالو عن االن مام إن االحتاد األوروا.
وتيـ ــم ـ ــاال اهتمامعـ ــا الرايربـ ــيو العالقـ ــو بـ ــني احلكومـ ــو واالقتصـ ــاد ،وخاصـ ــو امليزانيـ ــو ،والقسـ ــا العـ ــام
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وإصـ ــالحا اةدارة العامـ ــو ،واملاليـ ــو األيـ ــو ،واالقتصـ ــاد اعةـ ــي ،واالنـ ــدما يف االحتـ ــاد األوروا وال سـ ــيما
اليةافيو يف القسـا العـام ،ومربـاابلو احلكومـو ،وميـاركو املـوالنني .وهـي تـربمل امليـاريو والورقـا املنيـورة يف
ــال اقتصــاد القســا العــام (وال ســيما مــا يتعلــا منعــا مليــةافيو يف ميزانيــا احلكومــا األيــو ،وامليــاركو
العامــو يف الربياســا املاليــو والعمليــا ملتعلقــو ممليزانيــو ،واالنــدما يف االحتــاد األوروا ،والتكــاليي اةداريــو
وتكــاليي االمتينــال ال ـريل وإصــالحا اةدارة ال ـريبيو) ،وتيــار يف إعـداد بدلــو للمـوالنني إن امليزانيــا
الولنيو ودون الولنيوس ومتين  ،من عام  ،٢٠١4مععد املاليـو العامـو يف املبـادرة العامليـو ليـةافيو املاليـو العامـوس
وه ـ ــي ع ـ ــو ،منـ ـ ـ ع ـ ــام  ،٢٠١٢يف ل ـ ــس اليـ ـ ـراكو احلكومي ـ ــو املةتوح ـ ــو لكرواتي ـ ــاس وه ـ ــي ع ـ ــو ،منـ ـ ـ
عام  ،٢٠١١يف اللجنو التوجيعيو حلركو اجملتمو املدي العامليو من بج شةافيو امليزانيـو ،واملربـاابلو ،وامليـاركو،
وممينلـو نـا عـن بورومس وتيـار  ،منـ عـام  ،٢٠٠٦يف الدراسـو االستقصـاايو للميزانيـو املةتوحـو ليـراكو املوازنــو
الدوليو .وكانت ع وا يف اجمللس االقتصادي لرايس كرواتيا ،ويف اللجان احلكوميـو املعنيـو صـال املعاشـا
التقاعديو وبتنميو اخلزر ،ويف لربي إدارة صندو التقاعد الكروات وجامعو زغرب.

رجيينا سيلفيا فيوتو مونتريو ابتشيكو (الربازيل)
[األص  :مةنكليزيو]
رجيينا سيلةيا فيوتو مونت و متييكو مت صصو يف بنااب قـدرا الدولـو وإصـال اةدارة العامـو ،مـو
ال كيــز بوجــه خــاع عل ـ املــديرين العــامني وعل ـ املعينــني .وهــي مرب ـ ولو ،من ـ عــام  ،٢٠٠٩عــن ب ـرمسمم
املاجربــت يف الربياســو العامــو واةدارة يف كليــو إدارة األعمــال سربــو غيتوليــو فارغــامل ،حيــت تعم ـ بي ــا
بســتاية متةرغــو من ـ عــام  .١٩٩٠وب ـرمسمم املاجربــت هــو بول ب ـرمسمم مــن نوعــه يف الةازي ـ يرمــي إن بنــااب
القــدرا املعنيــو يف اليـ ون العامــو .ويف عــام  ،٢٠١4اعتُمــد الــةمسمم بيــك كامـ مــن قابـ الرابســو الدوليــو
لكليا ومعاهد اةدارة ،بنااب عل املعاي اليت و عتعا األمم املتحدة .وتولـت الربـيدة متيـيكو بي ـا ر سـو
املدرس ــو الولني ــو ل ــددارة العام ــو ،وه ــي هي ــو مرب ـ ولو ع ــن ت ــدريم امل ــديرين وم ــو ةي اعدم ــو املدني ــو لص ــا
احلكومــو االحتاديــو يف الةازيـ  ،يف الةـ ة بــني عــامي  ١٩٩٥و  .٢٠٠٢وخــالل الربــنوا الينمــاي مــن ر ســو
الربــيدة متيــيكو ،اســتةاد مــن خــدما املدرســو الولنيــو ــو  ١٣٢ ٠٠٠مــن مــو ةي اعدمــو املدنيــو ،ــن
فــيعم املــديرون االحتــاديون عل ـ ليــو املربــتو  ،حيــت قــدمت املدرســو دورا تعريةيــو لةااــدة  ٥٥٥مــن
املت صصــني اخلــدد يف الربياســا العامــو واةدارة ،و  ٣٠٩مت صصــني جــدد يف حتليـ الت ســيو وامليزانيــو.
والرب ــيدة متي ــيكو ه ــي بي ــا محين ــو وعامل ــو ،ترك ــز علـ ـ إص ــال الدول ــو ،والعالق ــا ب ــني القس ــاعني الع ــام
واعــاع ،والتنظــيم ،وتــوف اعــدما العامــو ،والتعاقــد القــاام عل ـ حتقيــا النتــاام يف القســا العــام ،وقيــادا
اةدارة العامو .وهي حاصلو عل درجو دكتوراا من جامعو  Paris-Estيف التنميو احل ريو والبي و.

موين بيزاين (فنـزويال)
[األص  :مةنكليزيو]
موي بيزاي ُعينت رايربو مكتم األنديز لةمانو العامو األيب يو  -األمريكيو ،الـ ي يت ـ مـن ليمـا
مقرا له ،يف ب ر/مايو  ،٢٠١٧حيت تتون مرب وليو فتح املكتم املني ،حديينا .وقب يل  ،شـغلت منصـم
ممينلــو هي ــو األمــم املتحــدة للمربــاواة بــني اخلنربــني ومتكــني املـربة (هي ــو األمــم املتحــدة للمـربة) يف إكـوادور حـ
شــعر كــانون األول/ديربــمة  .٢٠١٦كمــا شــغلت منصــم بول مــديرة إقليميــو ني ــو األمــم املتحــدة للم ـربة يف
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بمريكــا الالتينيــو ومنسقــو البحــر الكــاريل ،ومقــر عملعــا يف بنمــا ،وكانــت قب ـ يل ـ تيــغ منصــم املــديرة
اةقليميــو ني ــو األمــم املتحــدة للمـربة يف شــر وجنــوب شــر آســيا ،ومقــر عملعــا يف منكــو  .ويف الةـ ة مــن
 ٢٠٠٥إن  ،٢٠١٠تربســت املكتــم دون اةقليمــي لصــندو األمــم املتحــدة اة ــااي للمـربة ملنسقــو األنــديز
يف إكـوادور .وكانــت ســابقا مسابــو ممينـ صــندو األمــم املتحــدة للربــكان يف فنــزويال ،وكـ ل مسابــو وزيــر البـ
التحتي ــو يف فن ــزويال ورايرب ــو م سرب ــو التنمي ــو اجملتمعي ــو وبن ــااب البل ــد  .وق ــاد مي ــروعا لتحرب ــني الظ ــروا
املعييــيو للمقالعــا الــيت تقسنعــا السبقــو العاملــو يف كاراكــامل .ويف عــام  ،١٩٨٩شــاركت يف اســيس مركــز
البحــوة االجتماعيــو والتــدريم ودراســا امل ـربة ،حيــت شــغلت منصــم املــديرة التنةي يــو لــه ملــدة  ١٥ســنو.
وهــي بي ــا مربتيــارة لــد اخلمعيــو الولنيــو يف فن ــزويال ،ولــد الوفــد الةن ــزويلي إن خلنــو البلــدان األمريكيــو
للم ـربة ،ولــد وزارة ش ـ ون امل ـربة يف فن ــزويال .ويف الة ـ ة مــن عــام  ١٩٧٨إن عــام  ،١٩٨٥شــغلت يفتلــي
صــر ويف وزارة األســرة ،ــا يف يل ـ مــديرة مكتــم الي ـ ون القانونيــو ورايرب ــو
املناصــم يف املععــد الــولع لل ُق َّ
مكتم عالقا العم  .والربيدة بيزاي درست القانون وحتمـ شـعادة ماجربـت يف إدارة الـةامم االجتماعيـو
من جامعو بندريس بيلو ،يف كاراكامل.

أورا  -أورن بوتشاروين (اتيلند)
[األص  :مةنكليزيو]
اس ــتنادا إن م ــا اكترب ــبته خ ــالل  ١٣س ــنو م ــن خ ــةة يف قس ــا اعدم ــو العام ــو ،ق ــدمت بورا  -بون
بوتيــاروين امليــورة وبجــر بحبــااث لصــا يفتلــي امل سربــا يف يلنــد ،ــا يف يل ـ مكتــم خلنــو مكافحــو
الةربـاد يف القســا العـام ومكتــم خلنــو تسـوير القســا العــام ،ومكتـم امليزانيــو والبنـ الـدوي ،وكـ ل لصــا
منظما من قبي برمسمم األمم املتحدة اة ااي ،والوكالو األملانيو للتعـاون التقـع ،ومنظمـو اليـةافيو الدوليـو،
وم سربو آسيا ،وم سربو بوكربةام ،ومنظمو اةنتاجيو يف آسـيا ،وشـراكو املوازنـو الدوليـو .ويف ا ونـو األخـ ة،
قدمت خدما استياريو إن احلكومو اةندونيربيو بي،ن إدارة املواهم يف القسا العام .وقـد تولـت يفتلـي
املناصــم القيادي ــو األكادميي ــو يف مدرس ــو ي ك ـوان ي ــو للربياس ــا العام ــو ،حيــت ش ــغلت منص ــم مرب ــاعدة
العميــد لي ـ ون الســالب ،ورايربــو خلنــو درجــو املاجربــت يف ب ـرمسمم اةدارة العامــو ،والرايربــو امليــاركو للجنــو
التميــز يف التــدريس ،وع ــوة يف خلنــو التو يــي .وقب ـ العم ـ يف ســنغافورة ،عملــت حما ا ــرة يف كليــو العلــوم
الربياســيو ،يامعــو شــواللونغكورن ،بتايلنــد .وهنــا شــغلت منصــم مسابــو راــيس قربــم اةدارة العامــو ،ومــديرة
ب ـرمسمم ال ــدكتوراا يف العل ــوم الربياس ــيو .وه ــي ع ــوة يف ل ــس إدارة International Public Management
 Journalوقـد عملـت حمــررة معاونـو للعلــوم الربياسـيو يف عـام  .٢٠١٥ونُيــر مقاال ـا يف ــاال مـن قبيـ
Journal of Public Administration Research and Theory
 Public Management Reviewو
و  Public Performance and Management Reviewو .Journal of Comparative Policy Analysis
ومن بني منيورا ا األخ ة ) Meritocracy in Asia Pacific (2013يف لو Review of Public Personnel
Administrationسو )Collaboration, Coproduction, Networks: Convergence of Theories (2015
يف ل ـ ـ ـ ــو Public Management Reviewس و Performance Management of Collaborative Projects:
) the Stronger the Collaboration the Less is Measured (2016يف ل ـ ـ ـ ـ ـ ــو Public Performance and
 .Management Reviewوتيــم خــةة الربــيدة بوتيــاروين البحينيــو نظريــو اةدارة العامــو ،واةدارة العامــو
املقا ارنــو ،وإدارة اليــبكا  ،وإدارة امل ـوارد البي ـريو ،واةنتــا املي ـ  ،وامليــاركو العامــو .وتيــم املوا ــيو
اأددة إفرباد املعلوما املتعلقو مألدااب ،ودور االستياريني يف العمليو املتعلقو ملربياسـا  ،ونيـواب املـدن
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الينانويو يف جنوب شر آسيا ،واملدن ال كيو .ويف عام  ،٢٠١٥فاز مخلاازة الربنويو للتميز يف التدريس
يف جامع ــو س ــنغافورة الولني ــو .وتي ــغ الرب ــيدة بوتي ــارون حالي ــا منص ــم عمي ــدة كلي ــو العل ــوم الربياس ــيو
واةدارة العام ــو ،يف جامع ــو تي ــياني م ــاي ،بتايلن ــدس وه ــي بس ــتاية معاون ــو م قت ــو يف مدرس ــو ي كـ ـوان ي ــو
للربياسا العامو ،يف جامعو سنغافورة الولنيو.

جوهر رضوي (بنغالديش)
[األص  :مةنكليزيو]
جوهر ر وي ُعني مربتيار رايربو وزرااب بنغالدي برتبو وزيـر يف نيربـان/ببري  .٢٠٠٩وهـو بي ـا
املمينـ ـ اع ــاع لرايرب ــو ال ــوزرااب لليـ ـ ون اعارجي ــو والداخلي ــو ،ــا يف يلـ ـ االتص ــال م ــو الوك ــاال املتع ــددة
األل ـراا ،ــا فيعــا البن ـ الــدوي ،وصــندو النقــد الــدوي ،ومصــرا التنميــو ا ســيوي ،واللجنــو االقتصــاديو
واالجتماعيــو ســيا واأــيو انــاد  ،واالسـتينمارا األجنبيــو ،واملنظمــا غـ احلكوميــو ،وإصــالحا قســا
اعدمو العامو ،وش ون األقليا والي ون القبليو ،وتنةيـ اتةـا الربـالم يف برا ـي ه ـبو شـيتاغوني ،ووحـدة
االبتكــارا التابعــو للحكومــو .وبصــةو ممين ـ م سربــو فــورد يف دنــي ،فقــد حــول الربــيد ر ــوي بو ــو حمــور
تركي ــز امل سرب ــو ــو اليـ ـرااح اجملتمعي ــو اأروم ــو رتي ــا ،بي النرب ــااب والرب ــكان القبلي ــني وال ــداليت .وتي ــم
املناصم اليت شغلعا سابقا ما يلي :مسام املدير وبستاي للي ون العامليو يف جامعو ف جينيا يف الةـ ة مـن عـام
 ٢٠٠٨إن عام ٢٠١٠س ومدير مععد االبتكارا يف احلكم ،وحما ر يف الربياسو العامو يف جامعو هارفـارد
يف الة ة من عام  ٢٠٠١إن عام ٢٠٠٨س وممين م سربو فورد خلنوب آسـيا ،يف الةـ ة مـن عـام  ١٩٩٧إن
عــام ٢٠٠١س ومساــم املــدير ليـ ون احلوكمــو واجملتمــو املــدي يف ليــو ب ــااب العــارت سربــو فــورد يف الةـ ة مــن
ع ـ ــام  ١٩٩4إن ع ـ ــام ١٩٩٦س وم ـ ــدير قرب ـ ــم اليـ ـ ـ ون املعاص ـ ــرة يف لعي ـ ــو آس ـ ــيا ،بنيوي ـ ــور  ،للةـ ـ ـ ة م ـ ــن
عام  ١٩٩4إن عام ١٩٩٣س وبستاي زاار يف إلـار بـرمسمم برنولـد بر ـارد يف كليـو وليـام يف الـوال املتحـدة
األمريكيو يف عام ١٩٩٢س وزمي وحما ر يف إلار برمسمم ما آرور يف علم الربياسـو وكليـو مسفيلـد يف جامعـو
بوكرب ـ ـ ــةورد يف الة ـ ـ ـ ـ ة م ـ ـ ــن ع ـ ـ ــام  ١٩٨4إن ع ـ ـ ــام ١٩٩٣س وم ـ ـ ــدير س ـ ـ ــابا ل ـ ـ ـ ـ ”دار امللك ـ ـ ــو إليزابي ـ ـ ــت“
( )Queen Elizabeth Houseوللمركـ ــز اخلـ ــامعي للتنميـ ــو الدوليـ ــو يف جامعـ ــو بوكربـ ــةورد يف الة ـ ـ ة مـ ــن عـ ــام
 ١٩٨٠إن عـام ١٩٨4س وحما ا ـر يف الدراسـا الدوليـو ومـدير قربـم الدراسـا اخلامعيـو يف جامعـو وارويـ
يف الة ة من عام  ١٩٧٦إن عام  .١٩٨٠وقـد علـم الربـيد ر ـوي لااةـو مـن املوا ـيو وبلـي عنعـا ،حيـت
تناولــت منيــوراته مباحــت التــاريل والربياســو والربياســا العامــو والعالقــا الدوليــو .وتيــم تلـ املباحــتس
و The State of Access: Success and Failure of Democracies to Create Equal Opportunities
و South Asia in a Changing International Order
)(2008س )Beyond Boundaries (1997س
)(1993س و )South Asian Insecurity and the Great Powers (1986س و Bangladesh: the Struggle
)for the Restoration of Democracy (1986س و Perspectives on Imperialism and Decolonization
)(1984س و ) .Linlithgow and India (1978وهـ ـ ــو م سـ ـ ــس وحمـ ـ ــرر لـ ـ ــو ” Journal of Contemporary
 .“South Asiaوالربيد ر وي تم درجو بكالوريومل بت صصني (مو مرتبو اليرا) ودرجو ماجربت مـن
جامعـو دكـا ،وشـعادة دكتـوراا مـن جامعـو ”تـرينييت كولـد “ ،يامعـو بوكربـةوردس وهـو محـت منت ـم ملنحـو
رودز لبنغالدي ومكربتان.
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عبد احلق ساحيي (اجلزائر)
[األص  :مةنكليزيو]
عبــد احلــا ســاتي بــدب حياتــه الو يةيــو يف اةدارة العامــو يف عــام  ،١٩٨4بعــد رجــه مــن املدرســو
وعني ،يف عام  ،١٩٩١بصةو ُم َقيام للم سربا العامو يف وزارة الصحو .وقبـ يلـ  ،شـغ
الولنيو لددارةُ .
منصــم املــدير العــام مل سربــا الصــحو العامــو .ويف الة ـ ة مــن عــام  ٢٠١٣إن عــام  ،٢٠١٥ت ـون منصــم
األمــني العــام لــوزارة الصــحو .وكــان ع ـوا يف خلنــو إصــال هياكـ الدولــو ومعامعــا ،وع ـوا يف خلنــو إصــال
املربتيــةيا  ،واملرب ـ ول عــن صــياغو قــانون الصــحو .ومين ـ اخلزااــر يف اجتماعــا القمــو الصــينيو  -األفريقيــو
وعني كبـ املـو ةني
لوزرااب الصحو ،ويف االجتما اةقليمي لوزرااب الصحو يف منسقو البحر األبير املتوسوُ .
التنةيـ ـ يني يف املدرس ــو الولني ــو للماامن ــت وإدارة الص ــحو ،حي ــت بش ــرا علـ ـ ب ــداب وتنةيـ ـ التعل ــيم األوي
واملربــتمر للمــديرين .ويف الة ـ ة مــن عــام  ١٩٩٩إن عــام  ،٢٠٠٦عم ـ خب ـ ا للم ـوارد البي ـريو مــو املكتــم
اةقليمي ألفريقيا التابو ملنظمو الصحو العامليو ،وقام بتصميم املربا الدراسي األفريقي للموارد البيريو لصا
 ٢٢بلــداس كمــا عم ـ لصــا صــندو األمــم املتحــدة للربــكان يف ــال تــدريم املــديرين .وهــو ييــغ  ،من ـ
كــانون اليناي/ينــاير  ،٢٠١٦منصــم املــدير العــام للمدرســو الولنيــو لــددارة ،وراــيس املرصــد الــولع للمرفــا
الع ــام ،حي ــت يت ــون مرب ـ ـ وليو تقي ــيم ورص ــد بش ــكال احلوكم ــو العام ــو ،واس ــت دام تكنولوجي ــا املعلوم ــا
واالتصـاال  ،وحتـديت اةدارة العامــو .ويف ـال تــدريم مـديري اةدارة العامــو ،فقـد عمـ يف ـال التــدريس
والبحـت ،بســتايا يف جامعــو اخلزااــر ،ببليــدا ،ويف املدرســو الولنيـو لــددارة يف اخلزااــر .وقــد بلــي عــدة مقــاال
علميو تتناول اةدارة العامو ،نُير يف ال ولنيو ودوليو .وشار يف قيـادة العديـد مـن احللقـا الدراسـيو
الولنيو والدوليو املتعلقو مةدارة واالبتكار يف ال اةدارة العامو .والربيد ساتي حاص علـ درجـو دكتـوراا
من جامعو  Paris-Dauphineيف اةدارة وإدارة امل سربا العامو.

أندريه سوروكو (االحتاد الروسي)
[األص  :مةنكليزيو]
يي ــغ بندري ــه س ــوروكو منص ــم م ــدير إدارة اعدم ــو املدني ــو وامل ـوارد البي ـريو يف حكوم ــو االحت ــاد
الروسي ،حيت ييرا عل تنةي سياسـو الدولـو املتعلقـو مملـو ةني ،واخلوانـم التنظيميـو لل دمـو املدنيـو،
وتــداب مكافحــو الةربــاد ،والتةاع ـ بــني احلكومــو واجملتمــو املــدي .وقــد شــغ ســابقا منصــم مساــم مــدير
إدارة اعدمــو املدنيــو وامل ـوارد البي ـريو يف حكومــو االحتــاد الروســي ،ومساــم مــدير إدارة الي ـ ون اةداريــو يف
حكوم ــو االحت ــاد الروس ــي .ويف ع ــام  ،٢٠١4تـ ـربمل ش ــعبو تكنولوجي ــا املعلوم ــا واةدارة العام ــو يف معع ــد
التكنولوجي ــا املبتك ــرة واةدارة العام ــو يامع ــو موس ــكو التكنولوجي ــو ،وش ــار يف إبـ ـرام اتةاق ــا شـ ـراكو م ــو
املعاهد العلميـو واملراكـز التعليميـو وشـركا اةنتـا يف عـدد مـن البلـدان .وهـو حاليـا ع ـو اجمللـس األكـادميي
مملععــد الــدوي لل دمــو املدنيــو واةدارة التــابو لةكادمييــو الروســيو لالقتصــاد الــولع واةدارة العامــو ،املنيــ،ة
وجــم مرســوم ر ســي ،ويعمـ ع ـوا يف خلنــو حتريــر لــو ” ،“Gosudarstvennaya Sluzhbaوهــي منيــور
يتنــاول املربــاا املتصــلو معــدما املدنيــو .ويف عــام ُ ،٢٠١٠عــني الربــيد ســوروكو ع ـوا يف اللجنــو املعنيــو
مةص ــال اةداري ،وه ــي وكال ــو لتنرب ــيا بدااب األجع ــزة االحتادي ــو للرب ــلسو التنةي ي ــو ،وكـ ـ ل املنظم ــا
والرابســا العامــو املعنيــو مةصــال اةداري .وهــو حاص ـ عل ـ درجــو دكتــوراا يف االقتصــاد ،وقــد حــاز
يفتلي اخلوااز العامو.
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