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 الضميمة
 السيية الذاتية*  

  
 كونيود س. ُهنت )أنتيغوا وبيبودا(  

 
 الخبية الم نية الحالية   

 (2013عوف اللجن  االستشا )  لش ون اإلتا ة والمل اني  )منم عا  

 2021اللجن  االستشا )  لش ون اإلتا ة والمل اني  لؤا  يشلل  اليًا من   ناس   سيا 

 المم ل الداسم ألنتيلفا وض ضفتا لدى الفيال  الدولي  للطاق  المتجدتة

  سيا اللجن  اإلتا )  والمالي  رة مجلا الفيال  الدولي  للطاق  المتجدتة
 

 الخبية الم نية السابقة   

 2021و  2020ة والمل اني  لؤامة ناس   سيا اللجن  االستشا )  لش ون اإلتا  

 2012-2007ناس  المم ل الداسم ألنتيلفا وض ضفتا لدى األمم المتحدة ب  ب  س ل ، 

 2014-2011 سيا اللجن  اإلتا )  والمالي  رة مجلا الفيال  الدولي  للطاق  المتجدتة، 
 

 المعالم البارزة األ المسيية الم نية   

 2014لي  للطاق  المتجدتة، المم ل الداسم لدى الفيال  الدو 

 2011ناس   سيا الجمعي  األول  للفيال  الدولي  للطاق  المتجدتة، 

 نالف)ا، اليابان - 2010 سيا لجن  المل اني  رة الم  م  الؤاش  لألط اف رة ا  ا ي  التنفع البلفلفجة، 

،  ساس  مجمفع  الـ   يلفا وض ضفتا  نلف)ف ك،  حت  ساس  أنت  - 2008وال لن رة عا   77منسن
 

 مجاالت الخبية ازخيى   

 2012-2007مم ل أنتيلفا وض ضفتا رة اللجن  ال امس ، 

 2001-1998مندوب لدى اللجن  ال اني ، 

 2006- 2002مفظف مدنة تولة مس ول عن ش ون اال  ال ال اص  با  ا ي  التنفع البلفلفجة رة نلف)ف ك،  
 

 العضو ة األ ال يئات   

ي  ألنتيلفا وض ضفتا )المنتدى الفطنة لتنســـــل، أعمال المتابؤ  ب  ـــــفا جميع اال  ا يات آلي  التنســـــل، الفطن 
قت عللاا أنتيلفا وض ضفتا(    البلئي  التة صدن

 
 

   ُد  السل  الما ي  تون  ح )   سمة. * 
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 التعليم   

 شااتة رة مجال التنظيم واإلتا ة: جامؤ  مدين  نلف)ف ك، نلف)ف ك

 التابؤ  لجامؤ  مدين  نلف)ف ك، نلف)ف كشااتة بيالف )فس )رة علم االقت ات(: يلي  مدين  نلف)ف ك  

 ( األكاتيمي  الدبلفماسي  رة شللة: أم )يا الد لني  ومنط   البح  الكا )بة رة النظا  الدولة1993شااتة: )

( المجمنع األكاتيمة التابع لللفنلتا  وشـــــ ي  لنترل لد اســـــات  كنفلفجيات اال  ـــــاالت الجديدة  2001شـــــااتة: )
 والدبلفماسي 

 الت اوض بش ن ال يفك الدولي   -( اللفنلتا   2000: )شااتة

 يفضا -( الدبلفماسي  والمؤلفما ي   1997شااتة: )

 ( ن ع السدح و  ظ السد 1995شااتة: )

 ( مؤاد التنمي  االقت اتي ، مساسل التنمي  الدولي  1994شااتة: )

 مجال ن ع السدح ( ب نامد زماالت األمم المتحدة رة1995زملل رة مجال ن ع السدح: )

وشـلل مناصـ  شـت  رة وزا ة ال ا جي /والبؤ      1982وقد انوـم السـلد ُ نت لل  السـلك الدبلفماسـة رة عا  
الــداسمــ  ألنتيلفا وض ضفتا لــدى األمم المتحــدة. وشــــــــــــــلــل من ـــــــــــــــ  نــاســ  المم ــل الــداسم ألنتيلفا وض ضفتا لــدى  

 .2012يانفن األول/تيسمب   31المتحدة ب  ب  س ل   ت   األمم

ــاسل البلئي  والمالي    ــؤ  رة منظفم  األمم المتحدة، بما رة ذلك المســــ ــلد ُ نت ب ب ة واســــ و)تمتع الســــ
ــتدام . وقد م نل أنتيلفا وض ضفتا رة م تلف اللجان وآ   ا اللجن    ــاسل المتؤل   بالتنمي  المسـ ــاتي  والمسـ واالقت ـ

م المشـــا )ع و تا ة المفا ت البشـــ ) . يما أنه  بل  رة  ال امســـ . و)تمتع أيوـــًا ب ب ة رة األتا  الب نامجة و  لي 
الطاق  المتجدتة والتمف)ل، وقد أســام رة الؤديد من  دابل  الك ا ة المت مة م   ًا  دل شــلله لمن ــبه الحالة  
ــمان ز)اتة ي ا ة منظفم  األمم المتحدة.  ــ ون اإلتا ة والمل اني  من أجل ضـ ــا )  لشـ ــتشـ ــف رة اللجن  االسـ كؤوـ

 يملك مؤ ر  واسؤ  بم تلف صناتي، األمم المتحدة وض امجاا. ولديه 

 رة سانت جفن ، أنتيلفا. 1961ُولد السلد ُ نت رة  مفز/يفليه   
  




