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ةميمة
أا وايو مااويل دي أوليف ا وت يس
شــغل أا وايــو ــوت يس منصــب مفــوم األمــم املتحــدة الســام لشــةون الالجــئني
يف الفت ة من زي انايوايه  2005رئ كااون األولاديسـمر  2015وتـ أ بـذلّ وا ـدة
مـــن أبــ ر املنظمـــا اإلاســـااية يف العـــامل وهــ تســـم ـــو  10 000مو ـــم يعملـــون يف
 125بلدا.
و ــالل يت ـ ة وحيتــه أش ـ و علــل ردــالري هي ل ـ عميــق ملفوةــية األمــم املتحــدة
السامية لشةون الالجئني وهـ عمليـة أسـف عـن فـ عـدد املـو فني يف مقـ املفوةـية
جبنيــم بنســبة تزيــد علــل  20يف املا ــة وريــادة يعاليــة ال لفــة يف املةسســة وحتســني اــدرهتا
علــل احســتجابة حلــاح ال ــوار  .واــد تســاعم جــم األاشـ ة املسـ لا ســا يف املفوةــية
ثـالث مـ ا ـالل وحيتــه علــل رثـ اتبــا اـق امليزاــة القا مــة علـل اح تياجــا والزيــادة
النالة يف عدد املش دين اتيجـة للنــزاعا والتعـ م ألعمـال احةـ هاد أي مـن  38مليـون
يف عــام  .2015واتســم يت ـ ة
يف عــام  2005رئ أكث ـ مــن  60مليــون ش ـ
شـ
وحية السيد وت يس بواو بع أكـر أرمـا التشـ د منـذ عقـود وح سـيما الـة النــزا
يف ك ـ مل مــن ســورية والع ـ األ رةــاية رئ األرمــا يف جنــوو الســودان ولهوريــة أي يقيــا
الوس ل واليمن.
وابل أن ينسم رئ املفوةية أمسل السيد وت يس ما يزيد علل  20عاما يف العمـل
احل وم وا ا اخلدمة العامة .يقد شغل منصب ر ـيس وررا الرتغـال مـن عـام  1995رئ
عام  2002وكـان ـالل تلـّ الفتـ ة يشـار ب ـل عـزم يف اجلهـود الدوليـة مـن أجـل ـل
األرمــة يف تيمــور الشـ اية .واةـ لا بصــفته ر يســا للمجلــس األورو يف أوا ــل عــام 2000
بــدور ايــادي يف اعتمــاد ”جــدول أعمــال لشــبواة“ وشــار يف ر اســة أول مــة امــة بــني
اححتـــاد األورو وأي يقيـــا .وكـــان عســـوا يف جملـــس دولـــة الرتغـــال مـــن عـــام  1991رئ
عام  .2002وااُت ب عسوا يف الرملـان الرتغـايف يف عـام  1976يـث شـغل هـذا املنصـب
ملـــدة  17عامـــا .و ـــالل تلـــّ الفتـ ـ ة تـ ـ أ اللجنـــة الرملاايـــة لشـــةون احاتصـــاد واملاليـــة
والت ــيط كمــا تـ أ ييمــا بعــد اللجنــة الرملاايــة لشــةون اإلدارة اإلاليميــة واجملــالس البلديــة
والبيئــة .واــاد أيســا اجملموعــة الرملاايــة حلزبــه .وكــان الســيد ــوت يس مــن عــام  1981رئ
عام  1983عسوا يف اجلمعية الرملاايـة جمللـس أوروبـا واـد ااُت ـب أيسـا ـالل تلـّ الفتـ ة
ر يسا للجنة املعنية بالدميغ اييا واهلج ة والالجئني.
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