السيرة الذاتية
للسيد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج

اللقب  :لعمامرة
اإلسم  :رمطان
تاريخ ومكان الميالد 15 :جوان  - 1952الجزائر
الحالة العائلية :متزوج وأب لبنت
التكوين والشهادات
• إجازة المدرسة الوطنية لإلدارة ،القسم الدبلوماسي.
المنصب الحالي
• وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ( 07جويلية )2021
المناصب السابقة
نائب وزير أول ،وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( 11مارس
•
 31 - 2019مارس )2019
وزير دولة ،مستشار دبلوماسي لدى رئيس الجمهورية ( 14فبراير  11 - 2019مارس )2019
•
وزير دولة ،وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
•
( 18ماي  25 - 2015ماي )2017
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وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( 11سبتمبر  17 -2013ماي
)2015
مفوض للسلم و األمن لالتحاد اإلفريقي ( 28أفريل  11 - 2008سبتمبر )2013
أمين عام لوزارة الشؤون الخارجية ( 01أوت  07 - 2005جويلية )2007
سفير مفوض فوق العادة للجزائر لدى جمهورية البرتغال ( 01جانفي  31 - 2004جويلية )2005
سفير مستشار ،وزارة الشؤون الخارجية ،الجزائر (جوان  - 2001ديسمبر )2003
سفير مفوض فوق العادة للجزائر لدى الواليات المتحدة االمريكية ،واشنطن (ماي  - 1996نوفمبر
)1999
سفير مفوض فوق العادة ،ممثل دائم للجزائر لدى منظمة األمم المتحدة ،نيويورك (ماي - 1993
سبتمبر )1996
سفير مفوض فوق العادة للجزائر لدى جمهورية النمسا (جانفي  -1992ماي )1993
ممثل دائم للجزائر لدى مكتب األمم المتحدة بفيينا والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية (جانفي  - 1992ماي )1993
محافظ ،ممثل للجزائر في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (جانفي  - 1992ماي
)1993
سفير مفوض فوق العادة للجزائر لدى إثيوبيا وجيبوتي (أكتوبر  - 1989ديسمبر )1991
ممثل دائم للجزائر لدى منظمة الوحدة االفريقية و اللجنة االقتصادية لألمم المتحدة إلفريقيا (أكتوبر
 - 1989ديسمبر )1991
مدير الصحافة و اإلعالم و ناطق رسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية ()1989 - 1987
مكلف بالدراسات والتلخيص لدى ديوان وزير الشؤون الخارجية ()1987 - 1986
مدير فرعي لشؤون األمم المتحدة ومسائل نزع السالح بوزارة الشؤون الخارجية ()1986 - 1985
سكريتير أول ثم مستشار مكلف بالشؤون القانونية بالممثلية الدائمة للجزائر لدى األمم المتحدة بنيويورك
()1985 - 1981
رئيس مكتب الشؤون السياسية لألمم المتحدة ،وزارة الشؤون الخارجية ()1981 -1979
كاتب ثاني ،المديرية العامة للشؤون القنصلية والقانونية ،وزارة الشؤون الخارجية ()1979 -1978
سكرتير ثالث بوزارة الشؤون الخارجية وأداء الخدمة الوطنية ()1978-1976

