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 االجتماعيةجلنة التنمية 
 الدورة الثامنة واخلمسون

 2020شباط/فرباير  10-19
أخرى: معهد األمم املتحدة  ومسااااالاملسااااال الية ية 

 لبحوث التنمية االجتماعية
   

 ترشيح عضو يف  لس إدارة معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية  
  

 مذكرة من األمني العام  
  
من  3تتمثل مهام جملس إدارة معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية، الواردة يف الفقرة  - 1

 وإضافاهتا، يف ما يلي: 1963آب/أغسطس  1املؤرخة  ST/SGB/126الوثيقة 
 مور املوكلة إليه؛وضع القواعد العامة اليت تنظ ِّم عمل املعهد يف األ )أ( 
 استعراض وإقرار برامج عمل املعهد وامليزانيات ذات الصلة هبا؛ )ب( 
 تقدمي تقرير مرحلي عن أعمال املعهد إىل جلنة التنمية االجتماعية بصورة منتظمة. )ج( 

 ويف الوقت احلايل، يتألف جملس اإلدارة من: - 2
 رئيس يعي ِّنه األمني العام؛ )أ( 
تســــــميهم جلنة التنمية االجتماعية ويقر اقلس االقتصــــــاد  واالجتماعي ســــــتة أع ــــــا   )ب( 

 تعيينهم )مع وجود أربعة مقاعد شاغرة(؛
 ممث ِّل عن األمني العام؛ )ج( 
ممث ِّلني عن وكاالت متخصــــــــــصــــــــــة وإدارات وكياةت إقليمية دتارة  بعة ل مم املتحدة،  )د( 

 يشاركون بصفتهم مراقبني؛
 م املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية، حبكم منصبه.مدير معهد األم )ه( 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/126
https://undocs.org/ar/ST/SGB/126
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أمت  يواكيم ابمله )الســـــويد(، أســـــتاذ العلوم الســـــياســـــية يف قســـــم شـــــؤون  ،2019ويف حزيران/يونيه  - 3
، 2019متوز/يوليه  3احلكم جبامعة أوبســـــــــاال، تعيينه لفمة أولية مدهتا ســـــــــنتان كرئيس قلس اإلدارة. ويف 

حزيران/يونيه  30حىت  2019متوز/يوليه  1جتديد تعيينه ملدة ســـــــــــنتني، اعتبارا  من وافق األمني العام على 
2021. 

 أما األع ا  املعيَّنون الذين يشغلون وظائفهم حاليا  يف جملس اإلدارة فهم: - 4
حنيف حســـــــــــــــن علي القاســـــــــــــــم )اإلمارات العربية املتحدة(، رئيس مركز جنيف للنهوض حبقو   

 (2023-2019العاملي )اإلنسان واحلوار 
جون تشــــــــانه )وهوريه كورذ(، أســــــــتاذ معاون يف مادة االقتصــــــــاد الســــــــياســــــــي للتنمية، كلية -ها 

 (2023-2019االقتصاد، ومدير مركز الدراسات اإلمنائية، جامعة كيمربدج )
 (2021-2017سيلفي دورر )سويسرا(، مديرة املكتب االحتاد  السويسر  للمساواة بني اجلنسني ) 
ســـاراســـواثي مينون )ااند(، املديرة الســـابقة لشـــعبة الســـياســـات هبيسة األمم املتحدة للمســـاواة بني  

 (2021-2015اجلنسني ومتكني املرأة )هيسة األمم املتحدة للمرأة( )
شـالي  رانديرذ )ااند(، رئيسـة معهد العلوم اإلنسـانية، ومديرة البحوث، املعهد العايل للدراسات  

 (2023-2019منائية )الدولية واإل
عِّمران فالودذ )جنوب أفريقيا(، عميد كلية التجارة واحلقو  واإلدارة، وأســــتاذ االقتصــــاد، جامعة  

 (2023-2019وِّتووترسراند )
وســيلطلب إىل اللجنة، يف دورهتا الثامنة واسمســني، تســمية ع ــو جديد يف جملس اإلدارة لشــغل  - 5

)ب( لفمة ع ــــوية مدهتا أربع ســــنوات، اعتبارا  من  2ر إليها يف الفقرة أحد املقاعد األربعة الشــــاغرة املشــــا
 .(1)2024حزيران/يونيه  30إىل  2020متوز/يوليه  1
 وترد يف مرفق هذه املذكرة بياةت السرية الذاتية للمرشح اجلديد. - 6

  

__________ 

قابلة للتجديد مرة واحدة ملدة ســــنتني أخريني. وقد قررت اللجنة، يف  ،أربع ســــنواتمدة ع ــــوية أع ــــا  جملس اإلدارة هي  (1) 
 (، أال تتجاوز مدة والية كل ع و من أع ا  اقلس املعيَّنني ما جمموعه ست سنوات.25-)د 10قرارها 
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 املرفق
 الذاتية*بياةت السرية   

  
 غودوين راابندو مورونغا )مجهورية كينيا(  

  
 البياةت الشخصية  

 1970تشرين األول/أكتوبر  30 ريخ امليالد: 
 

 املنصب احلايل  
 األمني التنفيذ  قلس تنمية حبوث العلوم االجتماعية يف أفريقيا، داكار، السنغال

 اإلمنائية، جامعة نريويب، نريويب، كينياكبري زمال  البحوث، معهد الدراسات 
 

 اخلية املهنية  
 (2016-2013مدير املركز األفريقي للقيادة، نريويب، كينيا )

س، املركز األفريقي للقيادة، نريويب، كينيا )  (2013-2008ةئب املدير املؤس ِّ
 (2016-2013دة )أستاذ زائر، املعاهد العاملية، كلية كينغز كوليدج يف لندن، اململكة املتح

 (2009زمالة الباحثني الزائرين األفارقة، معهد أفريقيا لبلدان الشمال األورويب، أوبساال، السويد )
 (2008زميل ابحث زائر، مركز الدراسات األفريقية، جامعه أكسفورد، اململكة املتحدة )

 
 املؤهالت الدراسية  

، الوالذت املتحدة األمريكية )  (2006دكتوراه يف التاريخ، جامعة نورث ويسمن يف إيفانسُتل
، الوالذت املتحدة األمريكية )  (2001ماجستري يف التاريخ، جامعة نورث ويسمن يف إيفانسُتل

 (1998ماجستري يف التاريخ، جامعة كينيا ، نريويب، كينيا )
 (1994جامعة كينيا ، نريويب، كينيا )بكالوريوس )مع مرتبة الشرف(، 

 

 

 تصدر السرير الذاتية دون حترير رمسي. * 


