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 الذاجيت   السيرة             

 
 لعمامزة: اللقب -

 رمطان: الاسم -

  بأميزوس، بجاًت، الجضائش 1952 حوان 15: جاريخ ومكان الاسدياد -

  متزوج وأب لبيذ:الحالت املذهيت -

 . ئحاصة املذسظت الوطىيت لإلداسة، اللعم الذبلوماس ي:الشهادة العلميت -

ت:لغاث العمل -  .  الػشبيت، الفشوعيت، الاهجليًز

  دبلوماس ي :الوظيفت -

 املهام الحاليت

مىز ظبخمبر )غظو املجلغ الاظدشاسي سفيؼ املعخوى لألمين الػام لألمم املخحذة املػني بالوظاطت  -

 ؛(2017

لي مً  - ليا"ممثل ظامي لالجحاد الافٍش  ؛(2017مىز أهخوبش )"  أحل ئظياث البىادق في ئفٍش

لي  - لي حٌو العودان و اللشن الافٍش مىز حاهفي )غظو املجموغت الشفيػت املعخوى لالجحاد الافٍش

2018.) 

 املسار املنهي

ت  - 2019 مارس 31   -   2019 مارس 11 ، وصٍش الشإون الخاسحيت للجمهوسٍت الجضائٍش هائب وصٍش أٌو

 .الذًملشاطيت الشػبيت

 .وصٍش دولت، معدشاس دبلوماس ي لذى سئيغ الجمهوسٍت - 2019 مارس 11   -    2019 فبرايز 14

وصٍش دولت، وصٍش الشإون الخاسحيت و الخػاون الذولي للجمهوسٍت  -  2017 ماي  25     -    2015 ماي 18

ت . الشػبيت الذًملشاطيت الجضائٍش

ت للجمهوسٍت الخاسحيت الشإون وصٍش - 2015 ماي 17  -  2013 سبتمبر 11 . الذًملشاطيت الشػبيت الجضائٍش

لي - 2013 سبتمبر 11  -   2008أفزيل  28  .مفوض للعلم و ألامً لالجحاد الافٍش

 . أمين غام لوصاسة الشإون الخاسحيت - 2007  جويليت 07    -  2005أوث  01
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 .ظفير مفوض فوق الػادة للجضائش لذى حمهوسٍت البرحغاٌ - 2005 جويليت 31  - 2004 جاهفي 01

 .ظفير معدشاس، وصاسة الشإون الخاسحيت، الجضائش - 2003ديسمبر      -    2001جوان 

ىيت،  لذى للجضائش الػادة فوق  مفوض  ظفير - 1999هوفمبر       -     1996ماي  الوالًاث املخحذة الامٍش

 .واشىطً

الػادة، ممثل دائم للجضائش لذى مىظمت ألامم  فوق  مفوض  ظفير -  1996سبتمبر      -    1993ماي 

وسن  . املخحذة، هيٍو

 ظفير مفوض فوق الػادة للجضائش لذى حمهوسٍت الىمعا؛ - 1993ماي    -   1992جاهفي 

 الذوليت والووالت املخحذة بفييىا ألامم ممثل دائم للجضائش لذى مىخب -

ت للطاكت  الصىاغيت؛ للخىميت املخحذة ألامم ومىظمت الزٍس

محافظ، ممثل للجضائش في مجلغ محافظي الووالت الذوليت للطاكت  -

ت  .الزٍس

 ازيوبيا و حيبوحي؛ لذى للجضائش الػادة فوق  مفوض  ظفير - 1991ديسمبر    -    1989أكتوبز  

ليت و اللجىت  -  ممثل دائم للجضائش لذى مىظمت الوحذة الافٍش

ليا  .الاكخصادًت لألمم املخحذة إلفٍش

مذًش الصحافت و الاغالم و هاطم سظمي باظم وصاسة الشإون  -   1989    -     1987

 .الخاسحيت

 .ميلف بالذساظاث و الخلخيص لذى دًوان وصٍش الشإون الخاسحيت - 1987    -    1986

مذًش فشعي لشإون ألامم املخحذة و معائل هضع العالح بوصاسة  - 1986    -    1985

 .الشإون الخاسحيت

خير أٌو زم معدشاس ميلف بالشإون اللاهوهيت باملمثليت  -  1985   -    1981 ظىٍش

وسن  . الذائمت للجضائش لذى ألامم املخحذة بييٍو

سئيغ مىخب الشإون العياظيت لألمم املخحذة، وصاسة الشإون  -  1981   -    1979

 .الخاسحيت

ت الػامت للشإون اللىصليت و اللاهوهيت، وصاسة - 1979   -    1978  واجب زاوي، املذًٍش

. الخاسحيت الشإون

ظىشجير زالث بوصاسة الشإون الخاسحيت و أداء الخذمت الوطىيت  - 1976

(1976-1978) 

 جشبص دبلوماس ي بعفاسة الجضائش بموظيو - 1975
 

 املشاركت في مؤجمزاث و اجتماعاث متعذدة ألاطزاف

ت للجمػيت الػامت لألمم املخحذة في دوساتها  - ، و سئيغ الوفذ الجضائشي 44 ئلى 34غظو الوفود الجضائٍش

  .71 ئلى 68للذوساث 

ت لذوسة  -  . للجمػيت الػامت لألمم املخحذة50 و 49، 48، 45هائب سئيغ الوفود الجضائٍش

ت للهيئت الذوليت للاع  - غظو الوفذ الجضائشي للذوسة الثالثت ملإجمش كاهون البحاس و للجىت الخحظيًر

 .البحاس و املحىمت الذوليت
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ٌ  الوفذ غظو -  .واملحفوظاث والذًون  امللىيت معائل في الجضائشي ملإجمش فييىا حٌو اظختالال الذو

ليت،  - ت و كمم سؤظاء الذٌو ملىظمت الوحذة الافٍش غظو الوفذ الجضائشي املشاسن في املإجمشاث الوصاٍس

 .حامػت الذٌو الػشبيت، مىظمت املإجمش الاظالمي و مىظمت الذٌو املصذسة للبتروٌ و حشهت غذم الاهحياص

لي، مً ظىت 29 ئلى الذوسة 11شاسن في الذوسة  -  ملإجمشاث سؤظاء الذٌو و الحيوماث الاجحاد الافٍش

 .2017 ئلى 2008

غظو الوفذ الجضائشي في الاحخماغاث الشفيػت املعخوى للخفاوض و ئغذاد الىص الخأظيس ي الجحاد  -

 .املغشب الػشبي

ليت و اللجىت الاكخصادًت لألمم املخحذة  - ت ملىظمت الوحذة الافٍش سئيغ الوفذ الجضائشي ملإجمشاث وصاٍس

ليا  .إلفٍش

 (.1993)هائب سئيغ الوفذ الجضائشي للمإجمش الػالمي ألاٌو لحلوق الاوعان  -

سئيغ الوفذ الجضائشي للمجلغ الاكخصادي و الاحخماعي لألمم املخحذة و مىذوب للمإجمش الػالمي  -

 .للخىميت الاحخماغيت لذى لجىت الخىميت املعخذامت و اللجان الػمليت للمجلغ الاكخصادي و الاحخماعي

ت لصىذوق الىلذ الذولي و البىً الػالمي بواشىطً  - -1996)غظو الوفذ الجضائشي للجمػياث العىٍو

1999  .) 

 رئاست مجموعاث عمل و اجتماعاث
 

 . سئيغ املإجمش الوصاسي لحشهت غذم الاهحياص، الجضائش - 2014ماي  

لي متصصت ليل مً ظاحل الػاج،  -   2013 - 2008 سئيغ مجموغاث غمل لالجحاد الافٍش

 .الصوماٌ، العودان، غيييا بيعاو

 وئظختذامهم املشجضكت ججىيذ ملىاهظت الذوليت سئيغ لجىت صياغت الاجفاكيت - 1984 - 1983

لهم وسن وجمٍو بهم، هيٍو  .وجذٍس

ليت حٌو الالحئين في  - 1991 -  1989 هائب الشئيغ ألاٌو للجىت الذائمت ملىظمت الوحذة الافٍش

ليا، أدٌغ أبابا  .  افٍش

ليت، الوحذة سئيغ الذوسجين ألاولى و الثاهيت للجىت املإجمشاث ملىظمت - 1991 -  1990  أدٌغ الافٍش

.   أبابا

ليت لذى املىظماث الذوليت بفييىا - 1992ديسمبر - جاهفي   . سئيغ املجموغت الافٍش

ت، فييىا للطاكت الذوليت الووالت محافظي سئيغ مجلغ - 1993سبتمبر - 1992سبتمبر   .الزٍس

وسن77سئيغ مجموغت  - 1994ديسمبر - جاهفي    .  لذى مىظمت ألامم املخحذة، هيٍو

 1995سبتمبر 

 1996 سبتمبر 

وسن -  . هائب سئيغ الذوسة الخمعين للجمػيت الػامت لألمم املخحذة، هيٍو

 

 وشاطاث أأزر 

ليت )سئيغ فشكت الوظاطت الذوليت لحل أصمت مالي  -  (.2015حوان -2014حٍو
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 .2014سئيغ الاحخماع الوصاسي املإظغ ملجموغت دٌو حواس ليبيا، الجضائش، ماي  -

ليا، و التي  - صاحب مبادسة و سئيغ الذوساث الثالزت ألاولى لىذوة وهشان حٌو العلم و ألامً في افٍش

ليت ألاغظاء غير الذائمين في مجلغ ألامً لألمم املخحذة                                     جظم الذٌو الافٍش

 (.2014،2015،2016دٌعمبر )

لي لذغم الجهود للخوصل لحل ظياس ي للضمت الليبيت،  - مشاسن طمً لجىت سؤظاء دٌو الاجحاد الافٍش

 (.2011)في طشابلغ و بىغاصي 

لي مً أحل الخوصل لحل ألاصماث في موسٍخاهيا، ظاحل الػاج، حضس اللمش و  - وظيط لالجحاد الافٍش

 .مذغشلش

ت للػالكاث الذوليت  -  و في مجلت زىذسبشد 1989-1986صاحب ملاٌ وشش في املجلت الجضائٍش

فيو مجلذ  ل - ماسط91(  2 )40اهخيرهاشيوهاٌ بيزوغ ٍس الذًملشاطيت : جحذي الجضائش " بػىوان 1998أفٍش

 ".طذ الاسهاب

 (.2001-2000)الذولت و مهامها  هياول غظو لجىت ئصالح -

 .2003-2002، الجضائش (IDRI)أظخار محاطش في املػهذ الذبلوماس ي و الػالكاث الذوليت  -

ا - لي لليبيًر  .مبػور خاص لالجحاد الافٍش

. 2007-2005 الجضائش الذولي، الػالكاث و الذبلوماس ي سئيغ مجلغ ئداسة املػهذ -

 

 الاستحقاقاث 

خ  "Diàrio de Republica"وظام الاظخحلاق للجمهوسٍت البرحغاليت  -  .19/01/2006بخاٍس

 (.2008)الىيجش  لجمهوسٍت الاظخحلاق وظام -

 (.2017)الاسحىخين  لجمهوسٍت الاظخحلاق وظام -


