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 جلنـة التنميـة االجتماعية
 الدورة اخلامسة واألربعون

 ٢٠٠٧فرباير / شباط١٦-٧
 *من جدول األعمال املؤقت) ج (٤البند 

ــرى   ــسائل أخـ ــة ومـ ــسائل الربناجميـ ــم   :املـ ــد األمـ معهـ
  لبحوث التنمية االجتماعيةاملتحدة

  
 حوث التنمية االجتماعيةأعضاء جملس إدارة معهد األمم املتحدة لبسمية ت   

 
 مذكرة من األمني العام  

وظائف جملس إدارة معهد األمم املتحدة لبحوث التنميـة االجتماعيـة، الـوارد بياـا يف            - ١
ــرة  ــة  ٣الفقـ ــن الوثيقـ ــة ST/SGB/126 مـ ــسطس / آب١ املؤرخـ ــافاا١٩٦٣أغـ ــل وإضـ   تتمثـ

 : يلي فيما
 د يف األمور املسندة إليه؛ وضع القواعد العامة اليت تنظم عمل املعه )أ( 
 استعراض وإقرار برامج عمل املعهد وامليزانيات ذات الصلة ا؛  )ب( 
تقـدمي تقريـر مرحلـي عـن أعمــال املعهـد إىل جلنـة التنميـة االجتماعيـة بــصورة          )ج( 
 .دورية

 : ويتألف جملس إدارة املعهد حاليا من - ٢
 رئيس يعينه األمني العام؛ )أ( 
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ــة وي  عــشرة أعــض  )ب(  ــة االجتماعي ــة التنمي ــسميهم جلن ــر اء ت ــصادي  ق الــس االقت
 واالجتماعي تعيينهم؛

 ممثل لألمني العام؛ )ج( 
 ممثل إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة؛ )د( 
مـــدير معهـــد أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة الكـــارييب للتخطـــيط االقتـــصادي         )هـ( 

 ، سنتياغو؛ واالجتماعي
 مدير مركز التنمية آلسيا واحمليط اهلادئ، كواالملبور؛ )و( 
 مدير املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط، داكار؛ )ز( 
 األمني التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا؛ )ح( 
 : بالتناوبي تعيينهما لوكالتني من الوكاالت املتخصصة التالية جيرنيممثل )ط( 
منظمة العمل الدولية؛ منظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة؛ منظمـة األمـم             

 املتحدة للتربية والعلم والثقافة؛ ومنظمة الصحة العاملية؛
 .مدير معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية، حبكم منصبه )ي( 

) ب( ٢شرة املـشار إلـيهم يف الفقـرة        وقد مسـت جلنـة التنميـة االجتماعيـة األعـضاء العـ             - ٣
تبلـغ مـدة واليـة كـل عـضو معـني أربـع        و. مالس االقتصادي واالجتماعي تعيينهأقر أعاله، و 

 .)١(سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة ملدة سنتني أخريني
وأعـــضاء الـــس . ٢٠٠٥ام هـــي الرئيـــسة منـــذ عـــ ) املكـــسيك(ولـــورديس أريـــزيب  - ٤

 :هم املعينون
، عميـد  )اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية           (تكنسون  أي  ـ تون السري • 

 كلية نوفيلد جبامعة أوكسفورد
ــو   •  ــستيان كوميلي ــسا(كري ــصاد اإلمنــائي مبعهــد   )فرن الدراســات ، أســتاذ ســابق يف االقت

 لدراسات التنمية يف جنيفالعليا، 
مـاع، جامعـة الـشرق األوسـط التقنيـة          ، أستاذ بقسم علم االجت    )تركيا(ياكني إرتورك    • 

 يف أنقرة
__________ 

الـذين  أال تتجاوز مدة والية أي من أعضاء الـس          ت اللجنة   قرر) ٢٥-د (١٠نة التنمية االجتماعية     جل يف قرار  )١( 
 .جمموعه ست سنوات ماتسميتهم جتري 
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ــدبورغ   •  ــا هيـ ــسويد(آنـ ــدير)الـ ــة، املـ ــة،  ة العامـ ــشؤون االجتماعيـ ــصحة والـ ، وزارة الـ
 ستوكهومل

  للشركاء القانونيني، الهورAGHS، شريكة مبؤسسة )باكستان(أمساء جاهاجنري  • 
وث العلميـة والتقنيـة يف      ، باحثة أقدم بـالس الـوطين للبحـ        )األرجنتني(إليزابيت خلني    • 

 جامعة بوينس آيرس
، أســتاذة باملعهــد األفريقــي للدراســات اجلنــسانية، جامعــة كيــب )نيجرييــا(أمينــة مامــا  • 

 تاون جبنوب أفريقيا
، Pro et Contra ، حمـررة سـابقة مبجلـة   )حتاد الروسـي اال( سيلفانسكايا -مارينا بافلوفا  • 

 مبوسكو، يف مركز كارنيغي يف موسكو
 ٢٠٢٠، نائب رئيس مشروع شيكاغو ميتروبوليس )الواليات املتحدة(ديل مسيث سيمونز أ • 
يف كــانون ) ماليزيــا(منــصب شــاغر يف أعقــاب اســتقالة جـــومو كــوامي ســوندارام        • 

 ٢٠٠٤ديسمرب /األول
ــتنتهي يف  - ٥ ــة كـــل مـــن يـــاكني إرتـــورك،   ٢٠٠٧يونيـــه / حزيـــران٣٠وسـ ، فتـــرة واليـ

سيلفانـسكايا وهـم مؤهلـون إلعـادة تعيينـهم لفتـرة أخـرى               - بافلوفا   وإليزابيت خلني، ومارينا  
 .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠مدا سنتان تنتهي حبلول 

ديـل  أتكنسون، وآنا هيدبورغ وأمينة ماما، و     أوستنتهي فترة والية كل من السري توين         - ٦
،  بعــد قــضاء ســت ســنوات يف عــضوية الــس ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٣٠مسيــث ســيمونز يف 

 .مؤهلني إلعادة التعينيفهم غري  وبالتايل
يف ) ماليزيــا(وهنــاك منــصب شــاغر واحــد نتيجــة اســتقالة جـــومو كــوامي ســوندارام     - ٧

 .٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول
ى اللجنة يف دورا اخلامـسة واألربعـني إىل تـسمية مخـسة أعـضاء جـدد                 ـَـدعـُـوعليه ست  - ٨

 أعـاله لفتـرة أربـع سـنوات     ٧ و ٦ر إلـيهم يف الفقـرتني   يف الس للحلـول حمـل األعـضاء املـشا      
ى اللجنـة أيـضا إىل متديـد فتـرة واليـة كـل مـن                ـَــ دعـُـوست. ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣٠تنتهي يف   

 أعـاله لفتـرة إضـافية مـدا سـنتان           ٥األعضاء الذين جرت تـسميتهم واملـشار إلـيهم يف الفقـرة             
الذاتيــة الــسـِّـيـَـر ق هــذه املــذكرة بيانــات ويتــضمن مرفــ. ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران٣٠تنتــهي يف 

 .للمرشحني اخلمسة اجلدد
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 املرفق
 بيانات السري الذاتية  
 بيتر براندت إيفانس  
 بيانات شخصية  

 الواليات املتحدة األمريكية :اجلنسية
 ١٩٤٤ :تاريخ امليالد

 املنصب احلايل  
 ١٩٩٠ام ستاذ علم االجتماع، جامعة كاليفورنيا، بريكيلي، منذ عأ

أستاذ كرسي مـارخوري مـاير إلياسـر للدراسـات الدوليـة، جامعـة كاليفورنيـا، بريكيلـي، منـذ             
 .٢٠٠٢عام 

مدير برنامج زماالت ميلون يف علم االجتماع بأمريكا الالتينية، قسم علـم االجتمـاع، جامعـة             
 .١٩٩٤كاليفورنيا، بريكيلي، منذ عام 

امليــة، جامعــة كاليفورنيــا، بريكيلــي، منــذ عــام  مــدير مــشارك، برنــامج الدراســات احلــضرية الع
٢٠٠٥. 

 .٢٠٠٤، املعهد الكندي لألحباث املتقدمة، منذ عام ‘‘اتمعات الناجحة’’عضو برنامج 
 

 التعليم  
 .١٩٦٦بكالوريوس، جامعة هارفارد، 

 ١٩٦٨ماجستري، جامعة هارفارد، 
 .١٩٧١دكتوراه، جامعة هارفارد، 

 .٢٠٠٥ماجستري، جامعة أكسفورد، 
 

 اخلربة  
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤أستاذ زائر يف إطار كرسي إيستمان، جامعة أكسفورد، 

-٢٠٠٢ و ٢٠٠٠-١٩٩٨رئــيس، قــسم علــم االجتمــاع، جامعــة كاليفورنيــا، بريكيلــي،       
٢٠٠٤. 
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 .٢٠٠١عضو األكادميية األمريكية لآلداب والعلوم، منذ 
 .٢٠٠٢-٢٠٠١عامل زائر، مؤسسة راسل سيغ، 

 .٢٠٠٠-١٩٩٧درجة رئيس جامعة، جامعة كاليفورنيا، بريكيلي، أستاذ علم االجتماع ب
 .١٩٩٠-١٩٨٧أستاذ علم االجتماع ودراسات أمريكا الالتينية، جامعة نيومكسيكو، 
 .١٩٨٩-١٩٨٨زميل، مركز الدراسات العليا يف علم السلوك، ستانفورد، كاليفورنيا، 

 اهلــادئ، جامعــة كاليفورنيــا، ســان أســتاذ، املدرســة العليــا للعالقــات الدوليــة ودراســات احملــيط
 .١٩٩٠- ١٩٨٦دييغو، 

 .١٩٩٠-١٩٨٦أستاذ علم االجتماع، جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، 
منـذ عـام   ) لرابطة األمريكية لعلم االجتمـاع اعضو فخري ب( أحباث علم االجتماع     عضو رابطة 

١٩٩١. 
 .١٩٨٩-١٩٨٨، كاليفورنيا، )ستانفورد(زميل، مركز الدراسات العليا يف علم السلوك، 

 .١٩٨٩- ١٩٨٨زمالة غوغنهامي، 
 .١٩٨٧-١٩٨٣مدير مشارك، مركز الدراسات املقارنة للتنمية، جامعة براون، 

 .١٩٨٧-١٩٨٣أستاذ علم االجتماع، جامعة براون، 
 .١٩٨٦-١٩٨٣ نيومكسيكو، عامل زائر، مركز أمريكا الالتينية، جامعة

 .١٩٨٣-١٩٧٧أستاذ مساعد يف علم االجتماع، جامعة براون، 
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 روساليند آيبني  
 بيانات شخصية  

 يرلندا الشماليةأاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و :اجلنسية
 ١٩٤٤ :تاريخ امليالد

 
 املنصب احلايل  

 .٢٠٠٢ملشاركة والتغيري االجتماعي، منذ زميلة أحباث، معهد دراسات التنمية وقائدة فريق قوة ا
 

 التعليم  
 .لندن يف األنثروبولوجيا) بدرجة شرف(بكالوريوس 

 .ماجستري يف علم االجتماع واألنثروبولوجيا، مانشستر
 .دكتوراه يف األنثروبولوجيا االجتماعية، لندن

 
 اخلربة  

 .٢٠٠٢-٢٠٠٠رئيسة مكتب إدارة التنمية الدولية، بوليفيا، 
ة مستشاري شؤون التنمية االجتماعيـة، إدارة التنميـة الدوليـة يف اململكـة املتحـدة، لنـدن،                  كبري

٢٠٠٠-١٩٩٢. 
 .١٩٩١-١٩٨٦مستشارة شؤون التنمية االجتماعية، 
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 باسوك فونغباخييت  
 بيانات شخصية  

 تايلند :اجلنسية
 .١٩٤٦ :تاريخ امليالد

 
 املنصب احلايل  

، منــذ نة مركــز االقتــصاد الــسياسي، جامعــة شــواللونغكور    أســتاذة، كليــة االقتــصاد، ورئيــس   
١٩٩٨. 

 
 التعليم  

 .يف االقتصاد، جامعة موناش، أستراليا) بدرجة شرف(بكالوريوس 
 .يف االقتصاد، جامعة موناش، أستراليا) بدرجة شرف(ماجستري 

 .دكتوراه، يف االقتصاد، جامعة كمربيدج، اململكة املتحدة
 

 اخلربة  
 .١٩٧١-١٩٧٠ كلية االقتصاد، جامعة موناش، زميلة تدريس،

 .١٩٧٣-١٩٧١حماضرة، كلية االقتصاد، جامعة شواللونغكورن، 
 .١٩٧٩-١٩٧٨زميلة تدريس بدوام جزئي، جامعة كمربيدج، 

 .١٩٨٠-١٩٧٩حماضرة أقدم، كلية االقتصاد، جامعة شواللونغكورن، 
 .مديرة وحدة البحوث االقتصادية

، الفريق اإلقليمي اآلسيوي للنـهوض بالعمالـة، مكتـب العمـل الـدويل،              خبرية يف اقتصاد التنمية   
 .١٩٨٤-١٩٨٠بانكوك 

 .١٩٨٥أستاذة مساعدة، كلية االقتصاد، جامعة شواللونغكورن، منذ 
 . أحباث، معهد دراسات جنوب شرق آسيا، سنغافورةةزميل

 .رنمديرة، مركز االقتصاد السياسي، كلية االقتصاد، جامعة شواللونغكو
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، نستاذة االقتصاد، ورئيسة مركز االقتصاد السياسي، كليـة االقتـصاد، جامعـة شـواللونغكور             أ
١٩٨٩-١٩٨٨. 

 .٢٠٠٣زمالة جاكسون ميموريال، جامعة غريفيث، بريسبان، أستراليا، 
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤باحثة زائرة أقدم، مركز دراسات جنوب شرق آسيا، جامعة كيوتو، 

 .٢٠٠٥ميس، املدرسة العليا، جامعة واشنطن، سياتل، أستاذة زائرة يف إطار كرسي وولكر أ
 .٢٠٠٦أستاذة زائرة، معهد العلوم االجتماعية، جامعة طوكيو، 
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 آنيكا سوندان  
 

 بيانات شخصية  
 السويد :اجلنسية

 ١٩٦٤ :تاريخ امليالد
 

 التعليم  
 . لعلوم االقتصاد، ستوكهوململبكالوريوس علوم يف االقتصاد، مدرسة ستوكهو

 .، جامعة كورنيل، إيثاكا، نيويورك العملستري يف اقتصادماج
 .دكتوراه يف اقتصاد العمل، جامعة كورنيل، إيثاكا، نيويورك

 
 اخلربة  

رئيـسة وحــدة البحــث، إدارة األحبــاث واإلحــصاءات، الوكالــة الــسويدية للتــأمني االجتمــاعي،  
 .٢٠٠٦منذ عام 

-٢٠٠٥لـــصحة والـــشؤون االجتماعيـــة، كـــبرية مـــوظفي جلنـــة التـــأمني االجتمـــاعي، وزارة ا
٢٠٠٦. 

 .٢٠٠٤أستاذة مساعدة، املعهد السويدي لألحباث االجتماعية، جامعة ستوكهومل، منذ عام 
ــأمني االجتمــاعي،      ــسويدية للت ــة ال ــدم، إدارة األحبــاث واإلحــصاءات، الوكال ــصاد أق خــبرية اقت

٢٠٠٦-٢٠٠٢. 
-١٩٩٨ بالتقاعـد، جامعـة بوسـطن،        مديرة مساعدة مكلفة بالبحث، مركـز األحبـاث املتعلقـة         

٢٠٠٢. 
خبرية اقتصاد، شعبة األحباث واإلحصاءات، جملـس االحتيـاطي االحتـادي، واشـنطن العاصـمة،               

١٩٩٨-١٩٩٤. 
 .١٩٩٤-١٩٩٣حماضرة، قسم اقتصاد العمل، جامعة كورنيل، 

نـك الـدويل،   استـشارية، شـعبة إدارة القطـاع العـام، اإلدارة التقنيـة ألمريكـا الالتينيـة، الب           خبرية  
١٩٩٣. 
 .١٩٨٨-١٩٨٧) الس الوطين للتأمني االجتماعي(باحثة، 
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 زنيبيووركي تاديسي  
 

 بيانات شخصية  
 إثيوبيا :اجلنسية

 .١٩٥٠ :تاريخ امليالد
 

 التعليم  
 .علم االجتماع، جامعة بارات، ليك فورست، إيلينوي/بكالوريوس يف العالقات الدولية

 . جامعة والية نيويورك يف بنغهامتونماجستري يف علم االجتماع،
أكملت الدورة الدراسية للحصول على الدكتوراه يف علـم االجتمـاع، جامعـة واليـة نيويـورك        

 .يف بنغهامتون
 

 اخلربة  
 ١٩٩٠منذ سنة   

 .Africa Review of Booksمديرة حترير جملة 
 .االجتماعيةمستشارة للشؤون اجلنسانية، منتدى الدراسات /مديرة نشر/سةـِّـمؤس

 .استشارية لدى برنامج األمم املتحدة اإلمنائيخبرية 
 ).نيويورك(قائدة فريق دويل، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

عضو يف فريق حبـث دويل، معهـد األمـم املتحـدة لبحـوث التنميـة االجتماعيـة ووزارة الـشؤون          
 .اخلارجية الفنلندية

 .فريقيا التابعة لألمم املتحدةاستشارية، اللجنة االقتصادية ألخبرية 
 .استشارية، املصرف األفريقي للتنميةخبرية 

 .باحثة رئيسية، االحتاد األفريقي
 .حماضرة زائرة باملعهد األفريقي للدراسات اجلنسانية، جامعة كيب تاون جبنوب أفريقيا

صندوق األمم املتحدة للسكانبــة، مدر. 
 .ة االقتصادية والتعاوناستشارية وطنية، وزارة التنميخبرية 
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 .باحثة، معهد دراسات التنمية التابع جلامعة هلسنكي
 ).بوسطن(باحثة، معهد أحباث التنمية /مؤلفة
-١٩٨٦( ة األمـني التنفيـذي لـس تطـوير البحـوث االقتـصادية واالجتماعيـة يف أفريقيـا                 ـــنائب

١٩٩٣.( 
 


