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 الضميمة
 بيان السيرة*  
 هوشينو توشيا )اليابان(  

ــيا، الحائ  على د ج  الدألتو اه، بالث ومما   ملترر به دوليا    ــينو توحــ ــفير هوحــ ــو  الســ البروفيســ
لوماســـــي  المتلددة األطرار للمم المتحدة، في مجاات الســـــياســـــ  اللام  الدولي ، ولديه  برة  اصـــــ  في الدب 

ااقت ــــادي  وحــــ ون المي اني ، ومســــيرته المهني  لافل  تمت ن فيها الجوانب    -وال ــــ ون ا دا ن  وااجتما ي   
ــفيرا ونائبا للمم ل الدائم  ــي  التي يل ز بلضـــــــها اك ر، بما في  ل  تليينه ســـــ األكاديمي  والتنفياي  والدبلوماســـــ

ــ ون اللجن  الدامســـــــ   2020-2017ألمم المتحدة في نيونو ك، في الفترة لليابان لدى ا ، ليث ألان مكلفا ب ـــــ
التابل  للجمعي  اللام  من بين مها  أ رى، وتولى من ـــب الرئيس الم ـــا ك للمنتدى الســـنوي ال الث المتلدد 

ــدير الللم والتونولوجيا واابتوا  ألغرال أهدار التنمي    ــلح  الملني بتسـ ــحال الم ـ ــاد   أصـ ــتدام  ال ـ المسـ
ــادي وااجتمـاعي ) ـبه (، وُعّين مم ال أقـد  للـياـبان في المجـالس التنفـياـي   2018توليف من المجلس ااقت ــــــــــــ

لليونيســـــــــ  وارنامد األمم المتحدة ا نمائي/ صـــــــــندوك األمم المتحدة للســـــــــكان/مكتب األمم المتحدة لددمات  
في البل   نفســــــها ليث ألان   2008-2006رة مســــــت ــــــا  في الفت  -الم ــــــا نق. وألان قد عمل ســــــابقا ألوزنر  

ال ــــــ ون الســــــياســــــي ، وعمل مســــــت ــــــا ا  ئيســــــيا لرئيس لجن  بناء الســــــال  التابل  للمم المتحدة،  مســــــ وا عن
وقك سـاب  من لياته المهني ، مسـاعدا  اصـا لل ـ ون السـياسـي  في سـفا ة اليابان في واحـنطن   عمل، في كما

 .1991-1988الفترة  اللاصم  في

لدألتو  هوحـــــــــينو هو المدير الم ســـــــــس لمرأل  األبحا  والتلليم في مجال التوامل بين المســـــــــائل وا 
البيئي  وااجتما ي  ومســـائل الحوألم  في أللي  أوســـاكا للســـياســـ  اللام  الدولي  بجامل  أوســـاكا، ون ـــغل لاليا 

ــافي  تولي مها  المدير التنفياي في مرأل   من ـــــب بروفيســـــو  في المرأل . وت ـــــمل مســـــ ولياته الحالي  ا ضـــ
كانســـاي التابق لم ســـســـ  اليابان، ألما أنه عضـــو المجلس ااســـت ـــا ي لملهد األمم المتحدة للتد نب والبحث، 
وأســـــــــتا  مســـــــــاعد في جامل  أليونا هي بجمهو ن  ألو نا، وعضـــــــــو مجلس إدا ة  ابط  اليابان للمم المتحدة، 

 مجلس اللالمي للف ول الد اسي  في اليابان.و ئيس المنتدى األكاديمي الدولي، والمدير التنفياي لل

، حغل الدألتو  هوحينو 2017وقبل إعا ته للمرة ال اني  إلى بل   اليابان لدى األمم المتحدة في عا   
( لم نائب 2015-2014عددا من المناصـــب ا دا ن  اللليا في الجامل ، بما في  ل  من ـــب نائب الرئيس )

لم ـا أل  اللالمي ، وألان قد تولى سـابقا من ـب عميد أللي  أوسـاكا للسـياس   ( ل2016-2015الرئيس التنفياي )
 .2014-2011اللام  الدولي  في جامل  أوساكا في الفترة 

، ألان الســـــــــــفير هوحـــــــــــينو زميل أبحا  أقد   1998وقبل انضـــــــــــمامه إلى جامل  أوســـــــــــاكا في عا   
، وواصـــل ا تباطه بالملهد أل ميل مســـاعد 1998إلى عا     1991الملهد الياباني لل ـــ ون الدولي  من عا   في
. وهو لاصــــــــل على د ج  البكالو نو  من جامل  صــــــــوفيا باليابان، ود ج   2006إلى عا     1998عا    من

 الماجستير من جامل  طوأليو، ود ج  الدألتو اه من جامل  أوساكا.

ــ ون ا  ــون لل ـــــــــ ــا أكاديميا زائرا في أللي  وود و ونلســـــــــ ــينو أيضـــــــــ للام  والدولي  وألان الدألتو  هوحـــــــــ
(؛ وفي ملهد هيروحــــــــــيما  2000(؛ وفي جامل  ولونغونا، أســــــــــتراليا )1993-1992جامل  برننســــــــــتون ) في
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(؛ وفي مرأل  ســتانفو د في اليابان، أليوتو، جامل  ســتانفو د  2002-2000للســال ، جامل  مدين  هيروحــيما )
(. وألـان اـلدألتو  2007-2006ا )(؛ وفي أللـي  ال ــــــــــــــ ون اـلدولـي  واللـامـ  في جـاملـ  ألولومبيـ 2003-2006)

،  2015إلى عا     2010هوحـينو أسـتا ا زائرا في جامل  منغوليا الدا لي ، جمهو ن  ال ـين ال ـلبي ، من عا  
  2009ألانســــــاي التابق لالتحاد األو واي، في اليابان من عا   -تولى من ــــــب نائب  ئيس ملهد اليابان   كما

 .2011إلى عا  

 
  




