الدكتور عبد هللا معتوق المعتوق
المستشار بالديوان األميري
رئيس الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية
المستشار الخاص لألمين العام لألمم المتحدة

تم تعيين الجكتهر عبج هللا معتهق السعتهق مبعهثا لألمين العام لألمم الستحجة لمذئهن اإلندانية في نهفسبخ
عام  ، 2102وتم تسجيج تعييشو بتمك الرفة لفتخة رابعة عمى التهالي حتى ديدسبخ  2102م.
عيج األمين العام لألمم الستحجة لمسبعهث اإلنداني الجكتهر السعتهق بسيسة إقامة روابط أقهى بين األمم
الستحجة وصشاع القخار في دول مجمذ التعاون الخميجي والجول العخبية واإلسالمية وذلك بيجف دعم الجيهد
الستعجدة لألرطخاف لالستجابة اإلندانية من لالل رفع وعي الحكهمات الخميجية والعخبية والسشظسات غيخ
الحكهمية باألزمات اإلندانية لكن شخاكتيا مع السجتسع اإلنداني الجولي.
في مـارس  ، 2102تم تعييشو كسدتذار لاص لألمين العام بختبة وكيل أمين عام .
الجكتهر السعتهق ىه الخئيذ الحالي لسجمذ إدارة الييئة الخيخية اإلسالمية العالسية،حيث أُنتخب لخئاستيا
في عام  .2101وىه أيزا مدتذار بالجيهان األميخي في دولة الكهيت مشح  2101وحتى اآلن.
وقج عسل الجكتهر السعتهق في مجمذ الهزراء الكهيتي كهزيخ لألوقاف والذؤون اإلسالمية في الفتخة من يهنيه
 2112إلى مارس  ،2112وشغل في نفذ الفتخة مشرب وزيخ العجل ابتجاء من فبخايخ  .2112كسا عسل
أستاذا و رئيذ قدم الجراسات اإلسالمية في كمية التخبية األساسية.
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الجكتهر السعتهق من مهاليج  0592وىه حاصل عمى درجة الجكتهراه من جامعة جالسكه بعام  0552م .وفي
عام  2119حرل عمى وسام الذخف لمفشهن والعمهم من الجرجة األولى من قبل الخئيذ السرخي.
شسمت مدؤوليات الجكتهر السعتهق برفتو السبعهث اإلنداني لألمين العام لألمم الستحجة  ،ميسات
التهاصل مع مختمف السشظسات غيخ الحكهمية والسشظسات الجولية ،ووكاالت األمم الستحجة من أجل بشاء
الذخاكات والتعاون في السجال اإلنداني .والعسل عمى تعديد العالقة بين وكاالت األمم الستحجة وحكهمات
دول مجمذ التعاون ،وكحلك الستابعة مع ىحه الحكهمات لمهفاء بسختمف االلتدامات التي تعيجت بيا لالل
االجتساعات والسؤتسخات .وفي ما يمي ندمط الزهء عمى بعض األنذطة التي اضطمع بيا الجكتهر السعتهق
وفق تختيب زمشي حدب السشاسبة األحجث:
 كخم من قبل االمانة العامة لسجمذ التعاون لجول الخميج العخبي وذلك بالسشتجى الثاني لتشظيم وتطهيخ
العسل التطهعي بجول مجمذ التعاون نظ اخ لدجمو الحافل في العسل اإلنداني والخيخي  ،دولة الكهيت
( 15مايو . )7112
 التيخ شخرية العام من قبل معخض ومؤتسخ دبي الجولي لإلغاثة والتطهيخ نظ اخ لسداىساتو الكبيخة في
السجال اإلنداني  ،دبي  72 (،مارس .) 7112
ُ كخم من قبل سعادة الديج  /ويميام سيهنغ مجيخ عام السشظسة الجولية لميجخة  -وكالة األمم الستحجة
لميجخة ،وذلك في إرطار جيهده الحثيثة بسداعجة السشظسة  ،دولة الكهيت (  17فبراير .)7112
 مشح جائدة السبادرة األمسية لقادة العسل اإلنداني من قبل الرشاديق اإلندانية التابعة لسشظسة التعاون
اإلسالمي  ،وذلك تقجي اخ لجوره كسبعهث لألمين العام لألمم الستحجة لمذئهن اإلندانية لفتخة استسخت أربعة
سشهات عمى التهالي مشح عام  2102حتى  2102في سابقة أولى من نهعيا لسدئهل عخبي بيحا السشرب
األمسي  ،قطخ ( 11يناير .)7112
ُ مشح جائدة السؤسدات السانحة الثاني تحت شعار "مؤسدات مانحة إسالمية بسعاييخ استجامة
عالسية"التابع لمسجمذ اإلسالمي لمسؤسدات السانحة لسشظسة التعاون اإلسالمي  ،مسمكة البحخين (72
ديسمبر .)7112
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ُ مشح جائدة شخرية العام لمسدئهلية االجتساعية  2102م وذلك تقجي اخ لجيهده الستسيدة في دعم مذخوعات
ومبادرات العسل اإلنداني والسدئهلية السجتسعية ضسن فعاليات مؤتسخ عسان الجولي لمسدئهلية السجتسعية
 2102م  ،سمطشة عسان  -مجيشة صاللة ( 71ديسمبر .)7112
ُ مشح جائدة صاحب الدسه الذيخ ناصخ لمعسل اإلنداني من مسثل جاللة ممك البحخين الذيخ ناصخ بن
حسج آل لميفة تقجي اخ لجيهده في مجال العسل الخيخي  ،مسمكة البحخين ( 21اكتوبر .)7112
ُ مشح شيادة تقجيخ من األمين العام لألمم الستحجة بان كي مهن عخفانا بجيهده الحثيثة كسبعهث لمذئهن
االندانية وحذج الجيهد لجعم األزمات االندانية  ،وكحلك دوره البارز إزاء األزمة الدهرية في تشظيم ثالثة
مؤتسخات مانحة لجعم الهضع اإلنداني في سهريا عمى التهالي ،استزافتيا دولة الكهيت (- 2102
 .)2109 - 2102ودوره الخائج في رئاسة وإدارة أربعة مؤتسخات لمسشظسات غيخ الحكهمية تجاه األزمة
الدهرية (  2109-2102 - 2102و  ) 2102مسمكة البحخين ( 21اكتوبر .) 7112
 تم تكخيسو من قبل رئيذ المجشة الجولية لمرميب األحسخ الجكتهر بيتخ ماوريخ  ،نظ اخ لبرستو الهاضحة
في األعسال اإلندانية واإلغاثية  -جشيف ( 2اكتوبر .)7112
 السذاركة كستحجث رئيذ في قسة الالجئين باجتساع السائجة السدتجيخة الخابعة لمجسعية العامة لألمم
الستحجة الخفيع السدتهى بذأن الالجئين والسياجخين  -االتفاق العالسي لتقاسم مدؤولية شؤون الالجئين
بعشهان احتخام القانهن الجولي  -نيهيهرك ( 11سبتمبر .)7112
 السذاركة في مؤتسخ القسة اإلندانية العالسية الحي عقج في اسطشبهل ،تخكيا ( 7 -72مايو .)7112
 السذاركة كستحجث رئيذ في مذاورات السدتهيات العميا بذأن التعاون الجولي مع تحالف األمم الستحجة
لمحزارات واألديان من أجل الدالم– رطهكيه ،اليابان ( 12مايو .)7112
 قام بافتتاح مجرستين ابتجائيتين (الكهيت  2والكهيت  ،)2مدجج ،وحجة األشعة التذخيرية وبشك الجم في
مخيم الدعتخي لالجئين الدهريين بالقخية الشسهذجية الكهيتية ( )2التي تبخعت بيا دولة الكهيت بإشخاف
الييئة الخيخية اإلسالمية العالسية  ،عسان  -األردن ( 11أبريل .)7112
 شارك كستحجث رئيذ في ورشة عسل رفيعة السدتهى حهل الخؤى العخبية لسدتقبل ىيكل الدالم واألمن
الجولي لالستجابة السشاسبة والجساعية والفعالة  -القاىخة ( 7مارس .)7112
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 شارك كستحجث رئيذ في مؤتسخ حهل األزمة اإلندانية في اليسن  -تحجيات وآفاق االستجابة اإلندانية
 قطخ ( 72فبراير .)7112 شارك كستحجث رئيذ في السؤتسخ الجولي الخابع اتجاه األزمة الدهرية الحي عقج في لشجن ،السسمكة
الستحجة (2فبراير .)7112
 تخأس السؤتسخ الخابع لمسشظسات غيخ الحكهمية السانحة لمذعب الدهري الحي نظستو الييئة الخيخية
اإلسالمية العالسية  ،وتسكشت من جسع تعيجات بقيسة  222مميهن دوالر  ،الكهيت( 71يناير .)7112
 تخأس السؤتسخ الدشهي لمذخاكة الفعالة وتبادل السعمهمات الحي تم تشظيسو من قبل الييئة الخيخية اإلسالمية
العالسية ومكتب األمم الستحجة لتشديق الذؤون اإلندانية  -الكهيت ( 1ديسمبر .)7115
 شارك كستحجث رئيذ في قسة األمن اإلقميسي  - 00السعيج الجولي لمجراسات اإلستخاتيجية حهار السشامة
 مسمكة البحخين ( 1نوفمبر .)7115 شارك كستحجث رئيذ في السذاورات العالسية لمقسة اإلندانية العالسية  ،جشيف ( 15أكتوبر .)7115
 شارك في االجتساع الهزاري القطخي حهل مبادرة دولة قطخ لجعم التعميم والتطهيخ السيشي لرالح الذعب
الدهري ،األمم الستحجة نيهيهرك ( 1أكتوبر .)7115
 تخأس اجتساعات مجسهعة كبار السانحين ،أثشاء اإلعجاد لسؤتسخ لمسؤتسخ الجولي الثاني لجعم الهضع
االنداني لدهريا و بشاء عمى اقتخاح تقجم بو األمين العام لألمم الستحجة بان كي مهن ،إلنذاء مجسهعة
تزم كبار الجول السانحة لمسؤتسخ .وكانت الفكخة من وراء تأسيذ مجسهعة كبار الجول السانحة لدهريا
ىه لمق مشرة لكبار السانحين لسشاقذة القزايا الستعمقة باستخاتيجيات التسهيل وصخف األمهال ،من أجل
زيادة الفعالية وتجشب االزدواجية واستكسال آليات التشديق القائسة .وقج تخأس الجكتهر السعتهق االجتساع
األول في  01مارس  2102إلى االجتساع التاسع الحي عقج في ( 12يناير  - )7112دولة الكهيت.
 شارك كستحجث رئيذ في معخض اكدبه ميالنه بسشاسبة الحكخى الدشهية األولى لسشح صاحب الدسه
أميخ البالد لقب القائج اإلنداني والتيار الكهيت كسخكد إنداني عالسي ميالنه  -إيطاليا ) 1سبتمبر
.)7115
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 قام بافتتاح مجرستين ابتجائيتين (الكهيت  0والكهيت  )2في مخيم الدعتخي لمطالب الالجئين الدهريين
بالقخية الشسهذجية الكهيتية التي تبخعت بيا الييئة الخيخية اإلسالمية العالسية عسان -األردن ( 5سبتمبر
.)7115
 قام بديارة لسخكد السمك سمسان لإلغاثة واألعسال اإلندانية  ،الخياض ( 2سبتمبر .)7115
 مثل دولة الكهيت في حفل تقجيم الذيكات دعسا لالستجابة لألزمة الدهرية ( 11يونيو .)7115وقج بمغ
إجسالي التبخعات  200مميهن دوالر  ،كحلك بـ ) 2ابريل  (7112بسبمغ  291مميهن دوالر .
 تخأس السؤتسخ الثالث لمسشظسات غيخ الحكهمية السانحة لمذعب الدهري الحي نظستو الييئة الخيخية
اإلسالمية العالسية وتسكشت من جسع تعيجات بحهالي  912مميهن دوالر ( 21مارس  )7115دولة
الكهيت.


قام بجور قهي ومحهري في تشظيم السؤتسخات الجولية األربعة لمسانحين لجعم الهضع اإلنداني لدهريا
(فبخايخ  2102مارس  ، 2109يشايخ  ، 2102ويشايخ )2102دولة الكهيت والسسمكة الستحجة .
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