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 حلربشلالس تاذ اخلفًا دير عام أ وفيد عبد امحليد اخلليفة يتوىل همام منصبه اجلديد مكادلكتور 

 
دوق صنومدير تنفيذي ل ر عام مكدي اجلديد ادلكتور عبد امحليد صاحل اخلليفة همام منصبه توىل    . 2018 الثاينترشين  /نومفرب 6، المنسا، فيينا

، اذلي شغل منصب املدير ، خلفًا لل س تاذ سلامين جارس احلربشابلعامصة المنساوية، فييناادلامئ  مقرهاذلي يتخذ  )أ وفيد(، وليةمنية ادل  أ وبك للت  

  . الإجنازاتلعطاء و حافةل ابمتتالية فرتات العام ملدة ثالث 

ليه ابلغ تقديره لدلور املهم، أ عرب ادلكتور اخلليفة عن ملنيخماطبًا أ رسة أ وفيد من العا ويف لكمته أ ماًل أ ن يوفقه هللا لالضطالع ابملهام  ،اذلي ُأس ند اإ

ف   .املنوطة به عىل حنو مرش 

ربش، يف ، الاس تاذ احلهرائدة، اليت سامهت بفضل هجود سلفالفرصة للمساعدة يف قيادة مثل هذه املؤسسة ال ح هلس ن  أ ن ت  خفره واعزتازه عن وعرب

 . يف أ حناء العامل النايم وأ حرزت تقدمًا ممتزيًا يف تعزيز الت منية املس تدامة وختفيف حدة الفقر يف جمال الطاقة ،صياغة جدول أ عامل الت منية العاملية

براز دور أ وفيد يف احملافل ادلولية، ودعوته ملاكحفة الفقر يف هود ال س تاذوأ شاد ادلكتور اخلليفة ب  دراهجا عىل جدول احلربش يف اإ  جمال الطاقة حىت مت اإ

وتركز يف املقام ال وىل عىل الهنج الرتابطي  ،كام أ ثىن عىل خطة أ وفيد الاسرتاتيجية اليت مت تطويرها مؤخراً . 2015ملا بعد أ عامل التمنية املس تدامة 

 .   2030املس تدامة حىت  أ هداف التمنيةجه الالزم لتحقيق أ من الطاقة واملياه والغذاء، اذلي ميثل أ حد أ خطر التحدايت اليت توا

لتحفزي المنو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر  ادلويل للامحننيمتع امل ابلتعاون مع البدلان النامية و  أ وفيد معل ، "معًا نس تمكل مسريةلكمته اختمتو 

قبل أ كرث من أ ربعة  ابتدأ هومواصةل دوره الرايدي اذلي  ،ليصبح أ قوى وأ شد  حضورًا عىل ساحة التمنية ادلولية يف مجيع املناطق احملرومة يف العامل

يكة عىل ختطي ،عقود مضت ات العديد من ساعد خاللها البدلان الرش  وبث روح ال مل يف مس تقبل مرشق بني  ،الت حدايت والاعامتد عىل اذل 

 " تمنية مس تدامة عادةل يف اكفة أ رجاء العامل. من خاللالفئات الضعيفة املهمشة 

، 2014ليفه قبل تعينه يف أ وفيد انئبًا لل مني العام لصندوق الاستامثرات العامة يف اململكة العربية السعودية منذ عام اخل ادلكتور  معلوقد 

ىل  2010ومستشارًا لل مني العام من  تقدله وظائف حكومية فضاًل عن وعة البنك ادلويل . كام شغل عددًا من املناصب القيادية يف مجم2014اإ

   . ململكة العربية السعوديةمرموقة اب

ىل أ ن ادلكتور اخلليفة، وهو سعودي اجلنس ية،  درجة ادلكتوراه يف الاقتصاد من جامعة ميايم، بولية فلوريدا،  حصل عىلوجتدر الإشارة اإ

اجامتع  خالل هانتخاب جرى. وقد ال مريكية يف الولايت املتحدة س بولية تكساسثرن مثوديست يف دالا الاقتصاد من جامعة ساوماجس تري يف

 . امللس الوزاري اذلي عقد يف شهر يونيه/حزيران من هذا العام
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