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 الضميمة
 *السيية الذاتية  

 
 فايميلوي فو تسيمانغ )بوتسوانا(  

 
 مقدمة  

عامًا، رة مفاقع م تل     25لف)تسيمانغ  دم  تبلفماسي  ماني  مت اكم  مد اا لدى السلد لايمللفد   
  بفزا ة الشـــــــــ ون الدولي  والتؤاون الدولة رة جماف )  بف ســـــــــفانا. وقد انوـــــــــم لل  الفزا ة رة  شـــــــــ )ن ال انة/ 

ــي  1995 نفرمب  ــ ون  ا جي  مبتد . و د َّل رة الم ا   الدبلفماســــ ــبد ، رة   ب  المبتدسلن يمفظف شــــ لي ــــ
عندما أعلد  2021نيســــان/أب )ل    19 ت  رة   2015 شــــ )ن األول/أكتفض    1األملن الداسم للفزا ة اعتبا ًا من 

 ندبه لي بد األملن الداسم لفزا ة الؤمل و نتاجي  الؤمال  و نمي  الماا ات. 
 

 الخبية الم نية  
 اليًا من ـ  األملن الداسم لفزا ة الؤمل و نتاجي  الؤمال  و نمي  الماا ات،    يشـلل السـلد لف)تسـيمانغ 

. و شـمل مسـ وليات السـلد لف)تسـيمانغ، بفصـ ه ال سيا 2021نيسـان/أب )ل   19و ف المن ـ  المد  فاله رة  
 التن لمد للفزا ة، بشيل أساسة ما يلة:

  يسل  ر ا الؤمل الفطني ؛ • 

 اإلنتاجي  والمؤايل  ال فيؤ  أل د يات الؤمل رة ميان الؤمل؛ ؤ )    • 

 ضمان ال ح  والسدم  المانلتلن؛ • 

  فجيه لتا ة الؤمال ؛ • 

 ضمان  نمي  الماا ات التة   ي  عل  ال ناع . • 

وقبل اضــطدع الســلد لف)تســيمانغ بدو ه الحالة، شــلل من ــ  األملن الداسم لفزا ة الشــ ون الدولي   
. وض ــــ ته ال سيا التن لمد  2015 شــــ )ن األول/أكتفض    1ؤاون الدولة رة جماف )  بف ســــفانا اعتبا ًا من والت 

 للفزا ة وتبلفماسيا محت را، شملت مس وليا ه بشيل عا  ما يلة:

الشـ وع رة صـيال  سـياسـ  بف سـفانا ال ا جي  واإلشـ اف عللاا و كلي اا ب ـف ة مسـتم ة مع الظ وف   • 
 تجدة؛الؤالمي  المس

 ضمان التن لم ال ؤال لسياسات  يفم  بف سفانا و ش )ؤا اا وض امجاا ومشا )ؤاا؛ • 

ــنف) ، روــــــًد عن اإلشــــــ اف عل   ن لم ا  •  ــت ا يجي  و ططاا الســــ وضــــــع  ؤ)  الفزا ة، و طتاا االســــ
  صا  ؛ بشيل

   ُد  السل  الما ي  تون  ح )   سمة. * 
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ال  للمفا ت المالي  والبشـ )  رة  فرل  القياتة الؤمليا ي  اللفمي  الؤام  للفزا ة، بما رة ذلك اإلتا ة ال ؤ • 
ــفا  بط )    حارظ عل  األمفال  ــي  رة ال ا ل عل  الســ ــفانا الدبلفماســ الم   ورة جميع بؤ ات بف ســ

 الؤام  و ومن القيم  م ابل المال.

واضــطلع الســلد لف)تســيمانغ، رة لطا  مســ وللته عن اإلتا ة الك  ة والســلســ  لؤدقات بف ســفانا مع  
، بدو   ياتد رة  نسل، عمل م تلف الفزا ات واإلتا ات الحيفمي  من أجل النافض ب  داف المجتمع الدولة

 سياس  بف سفانا ال ا جي  واالمت ال اللت امات البلد الدولي .

و مشــــيًا مع الدو  التنســــي ة للفزا ة، شــــلل الســــلد لف)تســــيمانغ من ــــ   سيا اللجن  المشــــت ي  بلن   
ــًا ب ب ة  ـاسـل  رة مجـال لشــــــــــــــ اك  الفزا ات المؤنـي  ـبالمؤـا ـدات و  اال  ـا ـيات والب و فيفالت. و ف يتمتع أيوــــــــــــ

أصــــــــــــــحـاب الم ــــــــــــــلحـ ، عل  النحف الـمد ب  ن عليـه مـا ور ه لجميع المبؤفثلن البف ســــــــــــــفانللن رة البؤ ـات 
 الدبلفماسي  المنتش ة رة يل ميان رة ال ا ل من لش اف عا . 

ل دمات الم سـسـي  بفزا ة الشـ ون الدولي  والتؤاون  و ذ شـلل السـلد لف)تسـيمانغ أيوـًا من ـ  مدي  ا 
، رإنه يتمتع بإلما  جلد بالمسـاسل المت ـل   2011لل    ) ان/يفنيه    2010الدولة رة ال ت ة من آب/ألسـطا  

 بالوفابل الدا لي ، وال ؤالي  الم سسي ، والمؤايل  ال فيؤ  للحفيم  الم سسي .

ة وزا ة الشــــ ون الدولي  والتؤاون الدولة  ساســــ  اللجان وقد  فل  ل ت ة  ما ســــنفات  دل  دمته ر 
 الفزا )  ال سيسي  التالي  المس ول  بشيل  سيسة عن لن اذ ال قاب  واإلتا ة السليم  والحفيم  الم سسي  السليم :

 لجن  المشت )ات بالفزا ة؛ • 

 لجن  ميارح  ال سات بالفزا ة؛ • 

 لجن  الم اجؤ  بالفزا ة. • 

ســــلد لف)تســــيمانغ ب د  عال من الد اي  ب ســــالل  عمل م ســــســــات منظفم  األمم المتحدة، و)تمتع ال 
رة ذلك ال ـــــناتي، والب امد المت  ـــــ ـــــ . وشـــــا ك أيوـــــًا رة عدت من الم  م ات واالجتماعات ال فيؤ   بما

ليمي   المســـــتفى، بما رة ذلك تو ات ســـــنف)  عديدة للجمعي  الؤام ، روـــــًد عن م  م ات قم  المجمفعات اإلق
 واألقاليمي ، ب  ته عوفًا رة ورد بف سفانا وض  ته  سيا الفرد رة عدة مناسبات.

و اكم الســلد لف)تســيمانغ، عل  مدى  يا ه الماني  الممتدة ل مســ  وعشــ )ن عامًا،  ب ة واســؤ  رة  
شـــــلل  دلاا المما ســـــ  واإلتا ة والقياتة الدبلفماســـــي  اكتســـــباا من  دل ال دم  المت ـــــل  تون ان طاع التة  

 مناص  شت  رة م   وزا ة الش ون الدولي  والتؤاون الدولة ورة بؤ ات بف سفانا الدبلفماسي  عل  السفا .

ورة األيا  المبي ة لؤمله رة السـلك الدبلفماسـة، أنيطت به مسـ ولي  يبل ة عن ارتتاح م فضـي  عليا   
ك عل  ال    رة قد  ه عل  لتا ة عمليات بد  . وض  ن ذل2007جديدة لبف ســـــفانا رة أبفجا، نيجل )ا، رة عا   

 التشللل وما ي  بل باا من آثا  مالي ، و تا ة الم اط ، والتؤامل مع التؤ لد.

وشــملت التكلي ات األ  ى التة أنيطت به رة  يا ه الفظيةي  بؤد انوــمامه لل  الســلك الدبلفماســة  
 ما يلة: 1995رة عا  

ل ال  ، وزا ة الش ون الدولي  والتؤاون الدولة، لابف ون، بف سفانا  مفظف ش ون  ا جي  من الد ج  ا • 
 (؛1998يانفن األول/تيسمب   – 1995) ش )ن ال انة/نفرمب   
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 يانفن األول/ –  1999ســــي  ل  أول رة ســــ ا ة بف ســــفانا، ســــتفيافلم، الســــف)د )كانفن ال انة/يناي    • 
 (؛2003تيسمب  

ــا /ناس   سيا البؤ   رة  •  ــتشــــــــ ــاكا، زامبيا )كانفن ال انة/ مســــــــ ــفانا، لفســــــــ ــي  الؤليا لبف ســــــــ   الم فضــــــــ
 (؛2007 مفز/يفليه   - 2004 يناي 

  آب/ – 2007ال اسم باألعمال رة الم فضـــــــــــــي  الؤليا لبف ســـــــــــــفانا، أبفجا، نيجل )ا )آب/ألســـــــــــــطا   • 
 (؛2009ألسطا 

ــ ون الدولي  والتؤاون الدولة،  •  ــي ، وزا ة الشــــــــ ــســــــــ ــفانا )آب/مدي  ال دمات الم ســــــــ  لابف ون، بف ســــــــ
 (؛2011  ) ان/يفنيه  – 2010 ألسطا

  2011ناس  األملن الداسم، وزا ة الشـــــ ون الدولي  والتؤاون الدولة، لابف ون، بف ســـــفانا ) مفز/يفليه   • 
 (.2015أيلفل/سبتمب    –

 
 التعليم والش ادات الجامعية  

لســــــــياســــــــي  واإلتا ة الؤام ، جامؤ     ــــــــل الســــــــلد لف)تســــــــيمانغ عل  ت ج  بيالف )فس رة الؤلف  ا 
ــفانا ) ــااتة رة  2000(؛ وتبلف  رة ال انفن الدولة الؤا  )1995بف ســــــ (، يلي   فلبف ن، المملك  المتحدة؛ وشــــــ

(، يليــ  الــدرــاع للبلــدان األم )ييــ ، الفاليــات المتحــدة األم )ييــ ؛ وتبلف  رة  2002لتا ة الن اعــات والت ــاوض )
، يندا؛ وماجســــــتل  رة لتا ة  Quality of Course(، مد ســــــ   2003األعمال )الكتاب  اال ت افي  رة مجال  

(؛ و ف يد س  اليًا للح ـفل عل  ماجسـتل  رة السـياسـ  والؤدقات  2007األعمال، جامؤ  يارندرش، زامبيا )
 الدولي ، جامؤ  بف سفانا.  

 
 دورات التدر ب ازخيى األ مجال تنمية القدرات   

تًا من  ل ات الؤمل والحل ات الد اســـــي  من أجل  ؤ )   نمي  قد ا ه   وـــــ  الســـــلد لف)تســـــيمانغ عد 
 الماني ، و ف ما زوته بالم )د من الماا ات اإلتا )  والقياتي  الدزم  عل  النحف التالة:

 الدو ة الماني  للدبلفماســــــللن األجان ، مؤاد الســــــلك الدبلفماســــــة، نلفتيلاة، الاند ) شــــــ )ن األول/ • 
 (؛1996األول/تيسمب    يانفن  –أكتفض   

ب ـنامد الحيفمـ  اإللكت ونـي  لل ـدمـات الؤـامـ  رة بف ســــــــــــــفاـنا، يلـي  ال ـدمـات الؤـامـ  رة بف ســــــــــــــفاـنا  • 
 (؛2009) ش )ن ال انة/نفرمب   

 (؛2010ماا ات الت كل  الن دد والكتاب ، جامؤ  بف سفانا )أيا /مايف   • 

ألتا  البشــــــــــــ د رة المشــــــــــــا )ع االســــــــــــت ا يجي ، لتا ة ا –  جم  االســــــــــــت ا يجي  لل  لج ا ات رؤلي   • 
 (؛2011ال دم  المدني  رة سنلارف ة ويلي  ال دم  الؤام  رة بف سفانا )أيلفل/سبتمب   كلي 

يلـي  ال ـدمـ  المـدنـي  رة ســــــــــــــنلـارف ة ويلـي  ال ـدمـ  الؤـامـ  رة بف ســــــــــــــفاـنا   –ب ـنامد القـياتة التن ـلمـي    • 
 (؛2012) مفز/يفليه لل  آب/ألسطا 

)أيلفل/ب نــــ  •  ــ   ــدة األم )ييــ المتحــ ــات  الفاليــ ــد،  تولة، بف  دنــ ــامد  ب نــ ــ  الم ي ة،  ــاتيــ ال ب ة القيــ  امد 
 (.2012 سبتمب 
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 نظم التحو ل   

 ؤ )  الحفيم  واإلتا ة المالي  رة أر )قيا، جامؤ  بف سـفانا وال ابط  األر )قي  لإلتا ة الؤام  والتنظيم  • 
 (؛2014) مفز/يفليه  

 (؛2019يلي  ال دم  الؤام  رة بف سفانا )آذا /ما س  -بإتا ة ال دمات الؤام  للتن لميلن  اإللما   • 

 ا ج ز للقياتات، م ي   ا ج ز للقياتة التنظيمي ، نلفجل ســـــــــــــة، الفاليات  –م  م  قم  بف ســـــــــــــفانا   • 
 (؛2019المتحدة األم )يي  )كانفن األول/تيسمب  

  و للل  الؤ ليات، مشــــــا )ع اإلنجاز، لابف ون، بف ســــــفانا ) شــــــ )ن ال انة/ ال  ار    –الميا  الؤاط ة  • 
 (.2020نفرمب  

ــيمانغ رة   ــلد لف)تســـــــ ــبتمب   30وقد ُولد الســـــــ ــمالة   1966أيلفل/ســـــــ الل ضة   –رة مفن، الج   الشـــــــ
 بف سفانا. من

  




