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 الئحة السير الذاتية 

 

 االفتتاحية  الجلسة

 روال دشتي

وخبيرة اقتصادية كويتية ورائدة في مجال حقوق المرأة واإلصالح الديمقراطي. عملت كعضو في المجلس   لإلسكواروال دشتي هي األمينة التنفيذية 

منصب وزيرة التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس   2014إلى العام   2012األعلى للتخطيط في الكويت. شغلت السيدة دشتي من العام 

، كانت، 2009إصدار مرسوم يسمح للمرأة الكويتية بالتصويت والترشح لالنتخابات النيابية. في أيار/مايو  األمة ولعبت دوًرا محوريًا في الدعوة إلى

معهد   مع ثالث نساء أخريات، أول نساء يتم انتخابهن في مجلس األمة الكويتي. تبوأت السيدة دشتي مناصب رفيعة في مؤسسات للبحث والتطوير، مثل

ت في مؤسسات مالية وإنمائية وطنية ودولية كبرى، مثل بنك الكويت الوطني والبنك الدولي. هي مساهمة دائمة في الكويت لألبحاث العلمية، وعمل

السيدة دشتي  منتديات السياسات اإلقليمية والدولية حول الحكم العالمي، والتنمية والتكامل االقتصادي، وإرساء الديموقراطية، وتمكين المرأة. فازت 

 Clintonمناصفة مع السيد ميخائيل غورباتشوف. كما حصلت على جائزة  2010من مجلس أوروبا لعام  الممنوحة North-South Prizeبجائزة 

Global Citizens Award وجائزة 2009 لعام ،Vital Voices Global Leadership Award وجائزة الملك حسين للتنمية 2006 لعام ،

، ومن بين الشخصيات العربية المائة األكثر  Business Weekسيدة قيادية في مجلة  150ئمة أفضل . اسمها مدرج ضمن قا2005اإلنسانية لعام 

تحمل السيدة دشتي شهادة الدكتوراه في الديناميات السكانية من جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور، وشهادة  Arabian Businessمجلة نفوذاً في 

 جامعة والية كاليفورنيا، وبكالوريوس علوم في اقتصاديات الزراعة من جامعة والية كاليفورنيا.  منوالمالية الماجستير في العلوم االقتصادية 

 أحمد أبو الغيط 

  11عمل سابقاً كوزير لخارجية جمهورية مصر العربية من . وقد 2016تم انتخاب أحمد أبو الغيط أميناً عاماً لجامعة الدول العربية في تموز/يوليو 

. بدأ حياته المهنية كسكرتير ثالث في سفارة مصر في قبرص، ثم تم تعيينه في وقت الحق كسكرتير أول 2011آذار/مارس  6إلى  2004تموز/يوليو 

، ثم سفيرا لبالده في كل من إيطاليا 1984د السوفيتي في عام لسفير مصر لدى األمم المتحدة، ثم مستشاراً سياسياً في السفارة المصرية في االتحا

، ترأس بعثة جمهورية مصر العربية الدائمة لدى األمم المتحدة. والسيد أبو الغيط هو حائز على شهادة  1999ومقدونيا وسان مارينو. في عام 

 .1964بكالوريوس في التجارة من جامعة عين شمس في مصر عام 

 ناصر الشريدة 

عاًما في القطاع العام باإلضافة إلى مجاالت االقتصاد  30ناصر الشريدة هو وزير التخطيط والتعاون الدولي في األردن. كما انه يتمتع بخبرة تزيد عن 

أعماله   ي وتحليل سياسات التنمية، إلى جانب المعرفة بمنظومة األمم المتحدة وعمليات التنسيق المتعددة األطراف والمشتركة بين الوكاالت. تشملالدول

واألمين العام   السابقة منصب رئيس مجلس إدارة شركة المناطق الحرة األردنية، ووزير البيئة، والمفوض األول لهيئة منطقة البتراء للتنمية والسياحة،

صل  لوزارة التخطيط والتعاون الدولي. حاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في االقتصاد مع مرتبة الشرف من جامعة اليرموك. كما أنه حا

 على تدريب مكثف في الواليات المتحدة وأوروبا وعمل في العديد من المجالس البارزة.

 أمينة محمد 

إلى كانون  2015أمينة محمد هي نائبة األمين العام لألمم المتحدة، وكانت وزيرة البيئة في جمهورية نيجيريا االتحادية من تشرين الثاني/ نوفمبر 

والحفاظ على الموارد من أجل التنمية المستدامة. وقبل ، حيث قادت جهود البالد في مجال العمل المناخي، وحماية البيئة الطبيعية 2016األول/ديسمبر 

، حيث لعبت دوًرا فعااًل في تطوير خطة  2015ذلك، عملت كمستشارة خاصة لألمين العام السيد بان كي مون بشأن التخطيط اإلنمائي لما بعد عام 

ا إلى األمم المتحدة، عملت السيدة محمد لدى ثالث إدارات متتالية في ، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة. قبل انضمامه2030التنمية المستدامة لعام 

تدامة، كما  نيجيريا كمستشارة خاصة حول األهداف اإلنمائية لأللفية، حيث قدمت المشورة بشأن قضايا منها الفقر وإصالح القطاع العام والتنمية المس

ات مرتبطة باألهداف اإلنمائية األلفية. وهي أيًضا أستاذ مساعد في ممارسات التنمية عملت على تنسيق برامج بقيمة مليار دوالر سنويًا حول مبادر

لألمم المتحدة   بجامعة كولومبيا، وشاركت في العديد من المجالس واللجان االستشارية الدولية، بما في ذلك الفريق الرفيع المستوى التابع لألمين العام

https://www.unescwa.org/ar/people/es
https://afsd-2022.unescwa.org/index-ar.html
https://afsd-2022.unescwa.org/sdgs/pdf/biographies/Nasser%20Shraideh%20Bio%20ar%20March%202021.pdf
https://www.un.org/sg/ar/dsg/index.shtml
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، وفريق الخبراء االستشاريين المستقل المعني بتسخير ثورة المعلومات ألغراض  التنمية المستدامة، وبرنامج 2015المعني بخطة  التنمية لما بعد عام 

، 2016، وإصالح االتحاد األفريقي لعام Girl Effect التنمية العالمي لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومبادرة األلفية للنساء األفريقيات، وتأثير الفتيات

عاًما في القطاع   35الدولي للحق في التعليم. بدأت السيدة محمد مسيرتها المهنية التي تبلغ مدتها Action Aidن إيد للمعونة  ومشروع منظمة أكش

 الخاص مع مهندسين معماريين ومهندسين مسؤولين عن إدارة مشاريع الصحة والتعليم ومباني القطاع العام.

 من أهداف التنمية المستدامة 4 العامة حول استعراض الهدف  الجلسة

 كرمة الحسن 

أستاذة قياس وتقويم علم النفس التربوي في الجامعة األمريكية في بيروت. أجرت / أشرفت على أبحاث في تطوير / تكييف  كرمة الحسن هي 

، شاركت في التقييم OIRAيمية في هذه المجاالت. بصفتها مديرة لـ االختبارات والتحقق من صحتها ونشرها في المجالت والكتب الدولية واإلقل 

والدولية  المؤسسي، وتطوير خطط التقييم، واالستعدادات لالعتماد، والبرمجة ومراجعة األقران في التعليم العالي. شاركت في المؤتمرات اإلقليمية 

سكو، وأعدت العديد من التقارير القطرية واإلقليمية وقدمت تقريًرا إقليميًا عن  حول التقويم الحديث في التعليم العالي. بصفتها مستشارة في اليون

 م العالي. استراتيجية اليونسكو لدعم التعليم في الشرق األوسط. كما عملت أيًضا في العديد من اللجان مثل فرقة العمل الوطنية للحوكمة في التعلي

 سيالة  صدام

. يُنشئ صدام من Generation Unlimitedوعضو في مجلس القيادة العالمي لمشروع  ILearnJo.comصدام سيالة هو المدير التنفيذي لموقع 

 والمشاركة خالل برنامج "أنا أتعلم"، مساحات ابتكارية آمنة لالجئين واألطفال المعرضين للخطر لبناء نظام بيئي داعم من خالل المشاركة المجتمعية

ماعيين المدنية وفرص بناء المهارات في أماكن آمنة لتمكين األطفال وتعزيز قدرات القيادة الشبابية. حصل على جائزة بادر لرواد األعمال االجت

السويدي   وخريج من المعهد األردنيين الشباب وهو زميل حائز على جائزة عالمية وعضو في مجتمع صانعي العالم التابع للمنتدى االقتصادي العالمي

 .وزميل مع شباب اليونسكو

 أليكسا جويس

في جميع أنحاء أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا لدفع التحول الرقمي للمؤسسات  جويس تعمل أليكسا   ،بصفتها مديرة التحول الرقمي والمهارات

  100عملت مع حكومات في أكثر من  ،الماضية من المرحلة االبتدائية إلى التعليم العالي. على مدار العشرين عاماً  ،التعليمية وتنمية المهارات الرقمية

م ألنظمتهم  دولة حول العالم في التحول الرقمي. قادت سابقًا االستراتيجية العالمية في مايكروسوفت إلشراك قادة نظم التعليم ودعمهم أثناء تطويره 

في جميع أنحاء   وطنياً مع التركيز على دعم نشر األجهزة  ،تعمل سابقًا مديرة السياسة والتعليم في أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا وكانت ،المدرسية

عضو في   هي .OECDوواليونسكو  European Schoolnet :عملت مع منظمات تعليمية دولية رائدة ،المنطقة. قبل انضمامها إلى مايكروسوفت

 . للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التعليمية في المملكة المتحدة EDUCATEري لحاضنة المجلس االستشا

 نوال شلبي

تطوير  نوال شلبى هي مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم في مصر. وهي أيًضا الرئيسة السابقة لقسم أبحاث 

ثالثة عقود في العديد من المشاريع الوطنية لتطوير المناهج الدراسية مع الهيئات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، والوكالة المناهج. عملت ألكثر من 

 (، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، والمركز الثقافي الفرنسي، والمجلس البريطاني، والمركز الثقافي األلمانيJICAاليابانية للتعاون الدولي )

 واليونيسف. حاصلة على درجة الدكتوراه في المناهج وطرق التدريس وكذلك درجة الماجستير في نفس التخصص.

 عمر  ءهنا

رئيسة لوحدة هناء عمر هي مديرة دعم المجتمع في مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية في المملكة العربية السعودية. تشمل خبرتها العمل ك

وكذلك خبيرة اللجنة الثانية في البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى األمم   ،ولي في السفارة الملكية للمملكة العربية السعودية في روماالتعاون الد

 المتحدة في نيويورك. حاصلة على ماجستير العلوم ودرجة الدكتوراه في تكنولوجيا التعليم.
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 من أهداف التنمية المستدامة  5العامة حول استعراض الهدف  جلسةال

 رشا قنديل

خاصة على شاشة بي رشا قنديل مذيعة وصحفية أولى في بي بي سي نيوز ومقدمة برامج العالم هذا المساء، بال قيود، نقطة حوار الرئيسية، ومقدمة التغطيات ال

عاما.  اختيرت رشا للقب "بطالت  ٢١المساءالت الصحفية والتغطيات الخبرية والسياسية والعسكرية ألكثر من بي سي نيوز عربي. رشا متخصصة في 

. حصلت على  ٢٠٠٨في  AIB . ترشحت لجائزة٢٠٢٠الدوليين في أكتوبر  والمؤسسة الدولية إلعالم المرأة الصحافة" تكريما من المركز الدولي للصحفيين

وكتبت رسالتها عن الميليشيات. حاصلة على لقب "بطلة الصحافة"   LSE الحرب النقدية من كلية االقتصاد والعلوم السياسية في بريطانياالماجستير في دراسات 

.  رائدة بالعمل الحقوقي وصحافة  ٢٠٢١وجائزة أفضل برنامج حواري ضمن فريق عمل نقطة حوار عن حلقة الشيخ جراح  -٢٠٢٠أكتوبر  IWMF من

 منظمة الهجرة، ويونيسيف. ون بالتعاون مع األمم المتحدة في مفوضية الالجئين، حقوق اإلنسا

 ماجد عثمان 

القاهرة. َشغَل  ماجد عثمان هو الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" واستاذ اإلحصاء، بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة 

في حكومة تسيير األعمال. كما ان خبرته السابقة تشمل مناصب رئيس مركز المعلومات ودعم   2011المعلومات عام  منصب وزير االتصاالت وتكنولوجيا

والرئيس غير التنفيذي للشركة المصرية لالتصاالت وعضو المجلس القومي للمرأة ونائب   2011إلى  2005اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري من 

 ين العرب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "نداء" للتنمية المتكاملة للصعيد وعضو مجلس إدارة جريدة المصري اليوم. رئيس اتحاد اإلحصائي

 نيكول أريان مركازي

التعاون سنوات وتقود برنامج   10ألكثر من  Nokia . عملت لدى Nokiaلدى  وأفريقياالشرق األوسط سوق نيكول أريان مركازي هي رئيسة نجاح العمالء في 

  ،. حصلت على دبلوم هندسة في علوم الكمبيوتر وعملت في مجاالت مختلفة من قطاع التكنولوجيا2021وهيئة األمم المتحدة للمرأة منذ بداية عام  الشركة  بين

في ألمانيا وتعيش حاليًا في جنوب  مع التركيز بشكل أساسي على التقييم الشامل لجودة المبادرات. لديها خلفية متنوعة حيث ولدت في إيران ودرست وعملت 

 .إفريقيا. شغوفة باإلدماج الرقمي وتأثير قطاع االتصاالت على المجتمع واالقتصادات

 محمد الناجي 

والبيطرة بالرباط.  محمد الناجي خبير متخصص في االقتصاد األزرق. يعمل حاليا أستاذا باحثًا في قسم الثروة السمكية في معهد الحسن الثاني للزراعة 

عمل المرأة  قاد العشرات من مشاريع البحث والتطوير في مجال الثروة السمكية في المغرب والمنطقة العربية واإلفريقية. يتمتع بخبرة طويلة في مجال 

 . في قطاع الصيد البحري

 عهود عناية

عملها العديد من المشاريع الوطنية المتعلقة بتنمية العمل البلدي وتطوير  مل يش عهود عناية مخططة عمرانية تعمل لدى وزارة الحكم المحلي في فلسطين، و

شكل  قبيل عملها الحالي عملت كمديرة للتخطيط االستراتيجي لدى صندوق البلديات الفلسطيني وكمديرة لبناء قدرات الهيئات المحلية، ومحاضرة ب .سياساته

لت بها، ثم اتمت  مجزئي في الجامعات الفلسطينية. نشأت في الضفة الغربية، حيث اكملت دراسة البكالوريوس بالهندسة المعمارية من جامعة النجاح الوطنية وع

دير فريق العمل  دراسة الماجستير في جامعة القدس مع اهتمام بالبلدات القديمة والحفاظ. تعمل حاليا على العديد من مشاريع الحكم المحلي االصالحية، وت

 .11الوطني للهدف 

وتحقيق أهداف التنمية  على نحو أفضل إعادة البناء تخطيط والمالية في حوار: وزارتا ال الحوار الرفيع المستوى: 

 المستدامة 

 محمود محيي الدين 

عاًما في مجال التمويل والتنمية الدوليين. وهو مدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي. عمل في   30محيي الدين هو خبير اقتصادي يتمتع بخبرة تزيد عن محمود   

إلى    2004صر من . وكان وزير االستثمار السابق في م2020منذ فبراير   2030منصب المبعوث الخاص لألمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية لعام 
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. وشملت أدواره في البنك الدولي أيًضا المبعوث الخاص  2030مؤخًرا منصب النائب األول لرئيس مجموعة البنك الدولي لخطة التنمية لعام شغل وقد  ،2010

فظي مجموعة البنك الدولي. تمتد خبرته المهنية إلى  لرئيس البنك الدولي المعني باألهداف اإلنمائية لأللفية والسكرتير التنفيذي للجنة التنمية التابعة لمجلس محا

ه في االقتصاد من  الساحة األكاديمية كأستاذ لالقتصاد والتمويل في جامعة القاهرة وأستاذ زائر في العديد من الجامعات الشهيرة. حاصل على درجة الدكتورا

معة يورك؛ دبلوم اقتصاديات التنمية من جامعة وارويك؛ وبكالوريوس في االقتصاد جامعة وارويك؛ ماجستير في االقتصاد وتحليل السياسات االجتماعية من جا 

 من جامعة القاهرة. 

 أمينة محمد 

 للسيرة الذاتية الكاملة(  1)أنظر ص.  .أمينة محمد هي نائبة األمين العام لألمم المتحدة

 محمد سليمان الجاسر 

. وقد تقلد  2021إلى   2016األمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة من مستشاًرا في محمد سليمان الجاسر عمل 

النقد الدولي. كان منصب وزير االقتصاد والتخطيط والمحافظ ورئيس مجلس إدارة النقد العربي السعودي، وكالة ونائب وزير المالية والمدير التنفيذي لصندوق 

راء  لعديد من المجالس واللجان الوزارية في المملكة العربية السعودية. شارك في اجتماعات قمة مجموعة العشرين واجتماعاتها على مستوى الوز عضوا في ا

 والمحافظين والنواب. حاصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا. 

 ناصر الشريدة 

 للسيرة الذاتية الكاملة( 1)أنظر ص. ون الدولي في األردن.  الشريدة هو وزير التخطيط والتعا ناصر 

 حكيم بن حمودة 

األفريقي،  حكيم بن حمودة هو وزير االقتصاد والمالية السابق في تونس. قبل تعيينه كوزير، شغل عدة مناصب منها المستشار الخاص لرئيس بنك التنمية

التجارة العالمية. كما عمل مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ كمدير للمكتب اإلقليمي ومدير معهد التدريب والتعاون الفني مع منظمة 

 الفرعي في وسط أفريقيا، ومدير قسم التجارة والتكامل اإلقليمي. حاصل على دكتوراه في االقتصاد الدولي. 

 طيف سامي 

جمهورية العراق. شغلت سابقاً عدداً من المناصب في الوزارة منها مدير عام دائرة الموازنة. هي عضو طيف سامي هي وكيل وزارة في وزارة المالية في 

قتصاد مجلس إدارة في عدد من المؤسسات منها الشركة العربية للتعدين وصندوق التقاعد وصندوق الحماية االجتماعية. حاصلة على بكالوريوس في اال

    عربي للتخطيط.من جامعة بغداد ودبلوم المعهد ال

 يوسف الخليل 

ان. وهو أيًضا يوسف الخليل هو وزير المالية في الجمهورية اللبنانية. تشمل خبرته السابقة العمل كمدير تنفيذي إلدارة العمليات المالية في مصرف لبن

 االقتصاد ودرجة الماجستير في التنمية االقتصادية. محاضر غير متفرغ في الجامعة األمريكية في بيروت. حاصل على درجة الدكتوراه في 

 هالة السعيد  

وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية في جمهورية مصر العربية، وخبيرة اقتصادية ومؤلفة أكاديمية بارزة. هي أول عميد منتخب لكلية  هي هالة السعيد 

يط منصب وزيرة التخطشغلت . وقد 2013ونائبة رئيس البحث العلمي والعالقات الخارجية بجامعة القاهرة في عام  2011االقتصاد والعلوم السياسية في عام 

المركزي    والمتابعة وإصالح اإلدارة. كما عملت كمستشارة لمحافظ البنك المركزي المصري، وعضوة في مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل األموال في البنك

ة الشرف العليا من  مع مرتب 1989المصري، كما كانت عضوة في مجلس إدارة البنك العربي األفريقي الدولي. حازت على شهادة الدكتوراة في االقتصاد عام 

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة. 

 واعد عبد هللا باذيب 

حكومة الوفاق   واعد عبد هللا باذيب هو وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن. شغل عدة مناصب أبرزها مستشار البنك المركزي اليمني ووزير النقل في 

لى المستويات الوطنية  الوطني، واألستاذ المساعد للمؤسسات المالية والنقدية بجامعة عدن. له عدة مشاركات ومساهمات في أنشطة اتحاد الطالب الشباب ع
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لى دكتوراه ودرجة  والعربية والدولية. كما مثل اليمن في العديد من اللجان الوزارية بالعالم العربي والندوات الدولية في مجال االقتصاد والنقل. حاصل ع

 .الماجستير في االقتصاد

 حدث خاص حول تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر

 هانيا شلقامي

ركز في عملها على  هانيا شلقامي هي عالمة أنثروبولوجيا مصرية. تعمل حاليًا كأستاذ مشارك في مركز البحوث االجتماعية في الجامعة األمريكية بالقاهرة. ت

خاص لوزير التضامن  النوع االجتماعي والصحة والحماية االجتماعية في مصر. وقد صممت وقادت برامج التحويالت النقدية للحكومة المصرية كمستشار 

 االجتماعي.  عملت كزميلة وأستاذة زائرة في الجامعة األمريكية في بيروت، وجامعة الخليج العربي في البحرين، وجامعة يال.   

 محمود محيي الدين 

 للسيرة الذاتية الكاملة(  4)أنظر ص.   محيي الدين هو وهو مدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي. محمود 

 نافيد حنيف 

حتى   . 2001في عام  اإلدارة انضم إلى  ، حيثنافيد حنيف هو مدير مكتب تمويل التنمية المستدامة التابع إلدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية

عام  كان مستشاًرا أول للسياسات في قسم التنمية المستدامة وعضًوا في فريق القمة العالمية للتنمية المستدامة التي عقدت في جوهانسبرج في  ،2003عام 

  ،حكوميةاألدب اإلنجليزي من الكلية ال -نيويورك وماجستير في  ،. حاصل على درجة الماجستير في االقتصاد السياسي الدولي من جامعة كولومبيا2002

 الهور. 

 ك أحمد كوشو

ل في  أحمد كوشوك هو نائب وزير المالية المصري لسياسات المالية العامة واإلصالح المؤسسي. شغل منصب المفاوض الرئيسي للحكومة ونقطة االتصا

  ،وزارة المالية بما في ذلك وحدة المالية العامةالمناقشات مع صندوق النقد الدولي. يشرف على عمل مختلف الوحدات واإلدارات ذات الصلة بالسياسات في 

ووحدة اإلصالح   ،ووحدة إدارة المالية العامة ،ووحدة الشفافية ومشاركة المواطنين ،ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،ووحدة إدارة الديون

 ودرجة ماجستير أخرى في االقتصاد.  المؤسسي. حاصل على درجة الماجستير في السياسة العامة من كلية هارفارد كينيدي

 سيلفان مرالن

ن، اليمن ن هو نائب الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مصر. شغل قبل ذلك منصب رئيس مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عدسيلفان مرال

ئي في هايتي  (، ومستشار اإلنعاش مع برنامج األمم المتحدة اإلنما2011-2010(، ومسؤول التنسيق الميداني مع األمم المتحدة في نيبال )2013-2018)

( ومحلل السياسات مع مكتب دراسات التنمية التابع  2009-2006(، وأخصائي التخطيط االستراتيجي مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق )2010)

في استثمارات الطاقة المتجددة  (. عمل أيًضا في األوساط األكاديمية والقطاع الخاص كمستشار2005-2003لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في نيويورك )

. حاصل على درجة الماجستير في االقتصاد من جامعة برينستون، ودرجة الماجستير في العلوم من  Commerzbankوكمحلل مالي في  NeOnالعالمية 

Ecole Polytechnique  .في باريس، وشهادة في دراسات اللغة من الجامعة األمريكية في القاهرة 

 إسماعيل خالد أبو 

خارج األمم المتحدة التدريس في كلية االقتصاد بالجامعة اللبنانية   تهسكوا. تشمل خبراإلالسيد خالد أبو إسماعيل هو رئيس قسم التنمية االقتصادية والفقر في 

ر والدكتوراه في  األمريكية ومع مركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء التابع للحكومة المصرية ومكتب وزير المشاريع العامة. حاصل على الماجستي

 اقتصاديات التنمية. 
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 المصلحة المتعددين لتحقيق التعافي األخضر مناقشة مواضيعية بشأن جهود أصحاب 

 صغير الجمال 

عاماً في مجموعة البنك الدولي، ويشغل حالياً منصب مستشار أول وعضو  25خبير في التمويل الدولي والتنمية االقتصادية. لديه خبرة تزيد عن جمال الصغير 

تميز في  م  مجلس إدارة في المركز العالمي للتكيّف ومقره هولندا. أستاذ ممارسات في جامعة ماكجيل، وزميل أقدم في جامعة كولورادو للمناجم، وزميل

عضو في اللجنة االستشارية آللية مقايضة الديون مقابل العمل المناخي/أهداف التنمية المستدامة في   هواالقتصاد والتنمية في الجامعة األمريكية في بيروت.  

 اإلسكوا وفي مجالس إدارة العديد من الشركات. 

 الشريف  شدى

في األردن. قبل ذلك عملت كمستشارة في وزارة التخطيط  الحكومي التابعة لرئاسة الوزراء اإلنجاز شدى الشريف هي قائدة أولويات االستثمار في وحدة  

ن من خالل شراكة  والتعاون الدولي حول اإلصالحات القطاعية وتغير المناخ. كانت جزًءا من فريق البنك الدولي الذي طور خطة التعافي األخضر في األرد

NDC،  إدارة األعمال باإلضافة إلى الفريق االستشاري الذي طور أول تقييم لإلنفاق العام والمساءلة المالية في األردن بشأن المناخ. حاصلة على ماجستير في

 .باإلضافة إلى شهادتي ماجستير وبكالوريوس في الهندسة البيئية من جامعة كورنيل. ،من كلية هارفارد كينيدي

 خالد مهدي 

  ،وهو النظير الوطني للبرنامج القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الكويت ،خالد مهدي هو األمين العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية في الكويت

ولجنة   ،نة خطة العمل الحكوميةلجو ،والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ،ومعهد الكويت لألبحاث العلمية ،وعضو في لجان أخرى مثل الهيئة العامة للصناعات

مجلس الجامعات  و ،ولجنة سهولة ممارسة األعمال والتنافسية ،والصندوق الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ،الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أنشأ مركز الكويت للسياسات العامة ووحدة التنبيه. كما يشرف على ثالثة مراكز بحثية داخلية أخرى: المركز الوطني لالقتصاد    ،2016الحكومية. في عام 

 والمركز الوطني للبحوث التنموية. حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية.  ،والمرصد الوطني للتنمية المستدامة ،المعرفي

 سليم روحانا 

كأخصائي أول في التنمية الحضرية والمرونة وقائد فريق العمل  سابقاً سليم روحانا هو قائد برنامج لقطاعات التنمية المستدامة التي تغطي دول المشرق. عمل 

والمرونة الحضرية في   حيث عمل بشكل أساسي في المجاالت المتعلقة بالحوكمة الحضرية والالمركزية والتنمية المحلية واإلسكان لذوي الدخل المنخفض

عمل في مؤسسات خاصة وعامة في باريس والدوحة وبيروت في الهندسة   ،إفريقيا وشرق آسيا والشرق األوسط وشمال إفريقيا. قبل انضمامه إلى البنك الدولي

كالوريوس والماجستير في الهندسة  المعمارية والتخطيط والتصميم الحضريين وتخطيط التنقل والمشاركة المجتمعية الحضرية. حاصل على درجتي الب

 وماجستير إدارة األعمال التنفيذية.  ،ودرجة الماجستير في التخطيط واإلدارة الحضريين ،ودرجة الماجستير في العلوم السياسية ،المعمارية

 نورا منصوري  

زميلة أبحاث في مركز الملك عبد هللا للدراسات والبحوث البترولية وباحثة منتسبة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وخبيرة في مجلس نورا المنصوري هي  

. حائزة  ink 20Thرنامج الطاقة العالمي. تشغل حالياً منصب الرئيسة المشاركة لفريق العمل الثاني المعني بتغيّر المناخ والطاقة المستدامة والبيئة في إطار ب 

 درجة الدكتوراه في االستدامة والتحّول في مجال الطاقة، وفائزة بالعديد من الجوائز. على 

 هاجر الخمليشي 

لشبكة الشباب المشارك  هاجر الخمليشي هي المديرة التنفيذية لدار المناخ المتوسطية. تلعب هاجر دوًرا حيويًا في تنمية المجتمع المدني، فهي الرئيس والمؤسس 

" التي ظهرت كواحدة من قصص النجاح العشرة في السنوات العشر الماضية في المنطقة من قبل االتحاد من أجل المتوسط. MYCNالمتوسطي للمناخ "

مة. لديها خبرة واسعة في  دولة متوسطية وتتكون من منظمات غير حكومية وحركات شبابية تعمل في مجال العمل المناخي والتنمية المستدا 22الشبكة تتضّمن 

 مدن. زيادة الوعي بين صانعي القرار على المستويين المحلي والدولي. انضمت أيًضا إلى مبادرة كربون كمنسقة المتوسط لرصد وتعزيز استدامة ال 
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 رامي أحمد 

( حيث عمل سابقًا كمدير إلدارة  IsDBمستشار أول لرئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )والمبعوث الخاص ألهداف التنمية المستدامة هو  رامي أحمد 

على درجة  صل اورئيس قسم البنية التحتية والمالية. ح ،نائب مدير / مدير إدارة العمليات القطرية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياو ،البرامج القطرية

 باإلضافة إلى درجة ماجستير أخرى في علوم النظم ودكتوراه في إدارة األعمال من جامعة والية لويزيانا.  ،الماجستير في اإلدارة العامة من جامعة هارفارد

 أحمد علي عتيقة

عاًما من الخبرة في إدارة االستثمار وتمويل التنمية وحقوق  25أحمد علي عتيقة هو الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية لالستثمارات البترولية ولديه أكثر من 

ص ومستشار أول  الملكية الخاصة والبحوث والتدريس. عمل سابقًا مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي كمتخصص في تنمية القطاع الخا

عمل مستشاًرا لصندوق  ،ت االستثمارية واالستشارية في الشرق األوسط. في السابقلمجلس اإلدارة. كان مسؤوالً عن اإلشراف على العديد من الخدما

  ،رات للتنميةاالستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بشأن استراتيجيات الخصخصة وإعادة الهيكلة. وهو أيًضا عضو مجلس إدارة في بنك اإلما 

وماجستير في إدارة األعمال   ،وماجستير في االقتصادات الدولية ،خرى. حاصل على بكالوريوس في االقتصادباإلضافة إلى العديد من االنتماءات المهنية األ

 ماديسون. -ودكتوراه في التمويل والتنمية من جامعة ويسكونسن 

 مناقشة مواضيعية بشأن التعافي في البلدان العربية األقل نموا 

 ناصر ياسين 

ورئيس قسم اإلدارة الصحية والسياسات   ،. وهو أيًضا أستاذ مشارك للسياسة والتخطيط2021منذ سبتمبر   ةاللبنانيفي الجمهورية  وزير البيئة هو ناصر ياسين 

 ودرجة الماجستير في دراسات التنمية.  ،في الجامعة األمريكية في بيروت. حاصل على دكتوراه في التخطيط التنموي

 سعيد  أمل صالح

 في السودان. المكلّف أمل صالح سعيد هي وزير التجارة والتموين 

 واعد عبد هللا باذيب 

 للسيرة الذاتية الكاملة(  5)أنظر ص.  واعد عبد هللا باذيب هو وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن. 

 عبد الرحمن الددي 

مسؤول عن إعداد استراتيجية  ومدير عام مساعد الستراتيجية وسياسيات التنمية بوزارة الشؤون االقتصادية وترقية القطاعات اإلنتاجية هو  عبد الرحمن الددي 

 . ومتابعة اهداف التنمية المستدامة في موريتانيا 2030النمو المتسارع والرفاه المشترك في أفق 

 موسى محمد عثمان

 التخطيط في وزارة التخطيط في الصومال. موسى محمد عثمان هو مدير 

 خضر شيخ محمد

 خضر شيخ محمد هو منسق الحد من مخاطر الكوارث في وزارة الشؤون اإلنسانية وإدارة الكوارث في الصومال. 

 ندى الدوسري

عاًما   15. لديها أكثر من 2019ندى الدوسري هي مديرة اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال االستراتيجي لبرنامج التنمية وإعادة اإلعمار السعودي لليمن منذ عام 

منهجية الترابط بين  ة في اليمن وتنفيذ من الخبرة في صياغة وتنفيذ االستراتيجيات. شاركت مع المنظمات الدولية في الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدام 

 . العمل اإلنساني والتنمية والسالم



 

8  

 ا يعبد هللا الشيخ سيد

 ا هو المستشار االقتصادي للصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي. يعبد هللا الشيخ سيد

 عبد هللا المصيبيح 

 العربية في الصندوق الكويتي. عبد هللا المصيبيح هو المدير اإلقليمي للدول 

 روضة النعيمي

الشراكات اإلستراتيجية في صندوق قطر للتنمية. حاصلة على درجة الماجستير في اإلدارة العامة ودرجة البكالوريوس في العالقات  رئيسةروضة النعيمي هي  

 . والشؤون الدولية

 رالف سودهوف 

للجهات اإلنسانية األلمانية الفاعلة. قبل  رالف سودهوف هو مدير مركز العمل اإلنساني. يرأس المشروع البحثي حول السياسات والقدرات اإلستراتيجية 

 ،كان رالف مديًرا للمكتب اإلقليمي لبرنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة المعني باألزمة السورية في عمان. قبل ذلك  ،انضمامه إلى مركز العمل اإلنساني

كان رالف   ،سنوات. باإلضافة إلى ذلك 10ا وسويسرا وليختنشتاين لما يقرب من منصب مدير مكتب برنامج األغذية العالمي في برلين أللمانيا والنمسشغل 

وزيرة الدولة في الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية.   ،رئيسًا للعالقات الخارجية في منظمة الصحة العالمية في بون ومستشاًرا للسيدة أوشي عيد

 لية ودرجة البكالوريوس في العلوم السياسية واالقتصاد. حاصل على درجة الماجستير في الدراسات الدو

 نينا ستورمان

عاًما من الخبرة التشغيلية واالستراتيجية في مختلف األزمات المعقدة والسياقات االنتقالية في إفريقيا وأمريكا الالتينية والشرق  15تتمتع نينا ستورمان بأكثر من 

بما في ذلك العراق وجمهورية إفريقيا الوسطى وسريالنكا. تعمل في المكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في القاهرة منذ عام   ،األوسط وجنوب شرق آسيا

رئيسية  حيث تقدم الدعم الفني واالستراتيجي لمكاتب المنظمة الدولية للهجرة في العديد من الموضوعات ال ،كخبير إقليمي أول للطوارئ وما بعد األزمات 2016

 الناشئة بما في ذلك تغير المناخ والبرمجة الحساسة للنزاع والحلول الدائمة. 

 سامر عبد الجابر

  426000ويشرف على العملية التي تهدف إلى تقديم المساعدة الغذائية إلى  ،سامر عبد الجابر هو الممثل والمدير القطري لبرنامج األغذية العالمي في فلسطين

 ، عمل كمدير قطري لبرنامج األغذية العالمي في ليبيا ،من غير الالجئين األكثر ضعفاً من خالل الدعم الغذائي العيني واإللكتروني والقسائم. قبل منصبه الحالي

كما عمل أيًضا كمدير إقليمي   ،المدير القطري باإلنابة للمكتب القطري لبرنامج األغذية العالمي في مصر  ونائب ،ورئيس تسليم الحلول الرقمية في روما

 لكمبيوتر. لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مسؤول المكتب اإلقليمي لبرنامج األغذية العالمي في القاهرة. حاصل على درجة البكالوريوس في علوم ا

 ليا زامور

السياسة العالمية  زامور هي قائدة برنامج وتدير برنامج األزمات اإلنسانية في مركز التعاون الدولي. كما أنها تشارك في إدارة مجموعة الخبراء المعنية بليا 

رغاس في البرازيل ؛ عملت  قامت بتدريس القانون الدولي لحقوق اإلنسان كأستاذة زائرة في كلية الحقوق مؤسسة جيتوليو فا ،لالجئين. قبل منصبها الحالي

امية  للحكومة الفيدرالية في برازيليا بشأن قضايا الالجئين والقضايا اإلنسانية؛ وعملت كمستشارة سياسية لنائب المفوض السامي للمفوضية السخاصة كمستشارة 

ودرجة الماجستير من جامعة   ،ة الحقوق بجامعة ييلسويسرا. حاصلة على درجة الدكتوراه في القانون من كلي ،لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في جنيف

 ودرجة البكالوريوس من جامعة هارفارد.  ،أكسفورد

 ديل طومسون

 ديل طومسون هو مستشار في العالقات اإلنسانية والتنمية وبناء السالم. 
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 من أهداف التنمية المستدامة  14العامة حول استعراض الهدف  جلسةال

 إسكندرليلي 

وقبل ذلك شغلت منصب وزيرة الدولة   ،2015إلى سبتمبر  2014ليلى إسكندر منصب وزيرة الدولة للتجديد الحضري والعشوائيات في مصر من يوليو  شغلت

حيث عملت   ، لدوليكانت عضًوا قياديًا في المجتمع المدني على الصعيدين الوطني وا  ،يونيو. قبل توليها منصبًا عاًما 30لشؤون البيئة في المجلسين بعد ثورة 

ية التي تعالج  مع المجتمعات الشعبية في المستوطنات الحضرية غير الرسمية والقرى المحرومة في صعيد مصر باإلضافة إلى كونها جزًءا من الشبكات العالم

في المنتدى   2006" في عام ةماعياألعمال االجت  ريادةوالتي منحت جائزة "   ،2013إلى  1995لالستشارات من  CIDقضايا الفقر الحضري. كانت رئيسة 

 . 2005وخبيرة اليونسكو للمنطقة العربية منذ  ،االقتصادي العالمي من قبل مؤسسة شواب. عملت في هيئة تحكيم لجائزة اليونسكو الدولية لمحو األمية

 ماجدة معروف 

وبدأت حياتها  1991معهد الحسن الثاني للهندسة الزراعية والبيطرية في عام ماجدة معروف هي مديرة الوكالة الوطنية لتنمية االستزراع المائي. تخرجت من 

في المعهد   سابقاً الكارب قبل أن تتولى منصب مدير اإلنتاج. عملت  أسماك  المهنية في قطاع االستزراع السمكي عندما أصبحت مديرة تنفيذية في استزراع 

انضمت إلى قسم المصايد البحرية في   ،1999ت األرجل في شمال غرب إفريقيا. في عام حول مصايد رأسيا INCOالوطني لبحوث الصحة ضمن مشروع 

 ة. مديرية المصايد البحرية وتربية األحياء المائية وشغلت منصب رئيس قسم تخطيط وإدارة الموارد السمكية ورئيس قسم حماية الموارد السمكي

 ندوة النش  

وفي األدب اإلنجليزي. أجرت تدريبات في الصيد والبيئة الساحلية   ،الماجستير الثاني في اإلدارة ودرجة الماجستير في االتصالندوة النش بدرجة  تخرجت 

ات الفاعلة  ريع لتقوية الجه باإلضافة إلى مجاالت مختلفة من التنمية االجتماعية وتتحدث العربية والفرنسية واإلنجليزية واإليطالية. قامت بتنسيق العديد من المشا 

وهي مسؤولة عن الجوانب   ،في الصيد الحرفي في موريتانيا وفي المنطقة الفرعية. هي عضو في العديد من مجالس اإلدارة على المستويين الوطني والدولي

 . الجنسانية وتمثيل أصحاب المصلحة في الصيد على نطاق صغير

 عماد سعود 

التحق بكلية المصايد واالستزراع المائي في جامعة أوبورن   1996م وظائف األعضاء البيئية. في عام حاصل على ماجستير مزدوج في علم المحيطات وعل

بدأ بحثًا ما بعد الدكتوراة في تغذية الحيوانات   2000للحصول على درجة الدكتوراه في علوم األحياء المائية مع التركيز على بيئة الشعاب المرجانية. في عام 

انضم إلى هيئة التدريس في الجامعة األمريكية في بيروت كعالم مائي مع التركيز على تربية األحياء المائية وإنتاجية   2003رن، وفي عام المائية بجامعة أوبو

سيا والمحيط  فرع آالمياه. عمل في الواليات المتحدة األمريكية وأمريكا الالتينية وغرب إفريقيا وجنوب شرق آسيا والشرق األوسط. كما عمل في مجلس إدارة 

حاليًا أستاذًا لعلوم األحياء  الهادئ للجمعية العالمية لالستزراع المائي. هو نصير قوي لتكامل تربية األحياء المائية مع الحلول الخضراء والزراعة التقليدية. يعمل

 المائية وتربية األحياء المائية في الجامعة األميركية في بيروت. 

 من أهداف التنمية المستدامة  15العامة حول استعراض الهدف  جلسةال

 مصطفى فودة 

والسياسات   مصطفى فودة هو مستشار وزير البيئة في شؤون التنوع البيولوجي. كان عضًوا في الفريق متعدد التخصصات في المنبر الحكومي الدولي للعلوم

يد من ورش العمل  وكذلك الرئيس والرئيس المشارك للعد IUCNفي مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي. كما انه رئيس اللجنة الوطنية لـ 

(. من اهتماماته العمل على النظم البيئية البحرية والحياة البرية وحفظ التنوع البيولوجي البحري  EBSA ،MPAs, EcAPالبحرية الدولية واإلقليمية ) 

ورقة ومقال حول   200والي أطروحة ماجستير ودكتوراه. ونشر ح 120واقتصاديات المناطق المحمية. بعد حصوله على الدكتوراه أشرف على أكثر من 

البيئة،  الحفاظ على البحار، والسياسة البحرية، وأشجار المانغروف، والشعاب المرجانية، والتنوع البيولوجي البحري، وبيولوجيا مصايد األسماك و

 والالفقاريات البحرية، والتلوث البيئي وتقييم األثر البيئي. 
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 صليحة فرطاس

دولة في الهندسة الزراعية ومتخصصة في الغابات. تشغل حاليا منصب مدير مكافحة التصحر، ونقطة االتصال الوطنية لالتفاقية  صليحة فرطاس هي مهندسة 

قد عينت من قبل الدولية لمكافحة التصحر، ونائب رئيس اللجنة المسؤولة عن مراجعة حالة مكافحة التصحر والمدير الوطني لمشروع السد األخضر في الفاو. و

 عة الدول العربية كخبيرة في مكافحة التصحر في البلدان العربية. جام

 حسن الدشتي

، ورئيس قسم المناخ في عام  2002عاًما في مجال األرصاد الجوية. شغل العديد من المناصب مثل التنبؤ في عام  20حسن الدشتي صاحب خبرة تزيد عن 

. وقد شارك في اللجان المحلية واإلقليمية والدولية، فضال عن تمثيل 2009األرصاد الجوية للطيران المدني في عام ، والمشرف على علم المناخ في إدارة  2004

أوراق بحثية منشورة وعمل كمستشار األرصاد الجوية والمناخ   19دولة الكويت في العديد من المؤتمرات بما في ذلك تلك التي نسقتها األمم المتحدة. له 

 مشروعًا وطنيًا للبنية التحتية.   20الرئيسي في 

  نزار هاني

أكبر محمية في لبنان. ينصب تركيزه على برامج استعادة الغابات والمناظر الطبيعية وجميع   ،نزار هاني هو المدير العام لمحمية الشوف للمحيط الحيوي

 Knight وسام حيث قُلّد مؤخًرا من قبل إيطاليا   هوما إلى ذلك. وقد تم تكريم ،وسالسل القيمة ،والزراعة المستدامة ،وإدارة الكتلة الحيوية ،األنشطة ذات الصلة

of the Order of the Star  لشراكاته الفعالة التي أنشأها. كما حصل على جائزةWCPA Kinton Miller هو أيًضا عضو في مجموعة .IUCN 

Green List EAGL  .لغرب آسيا 

 ماريا سيلين 

للتنمية وشغلت العديد من  ماريا سيلين حاصلة على درجة الماجستير في العلوم االجتماعية وشهادة في الصحافة. وقد كرست معظم حياتها المهنية 

م للوكالة السويدية المناصب اإلدارية في مقر الوكالة السويدية للتنمية الدولية وفي السفارات السويدية في أفريقيا وآسيا. ترأست سابقا مكتب المدير العا

تترأس دائرة التعاون اإلنمائي اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال  ،2021للتنمية الدولية في ستوكهولم، السويد، كرئيسة للموظفين. منذ سبتمبر 

 . إفريقيا في سفارة السويد في عمان األردن

التعافي   المتعددين في قيادة التحول الرقمي من أجل تحقيق مناقشة مواضيعية بشأن جهود أصحاب المصلحة

 المستدام 

 نيرمين السعدني 

وكيل وزارة  ك اً سابق عملتوتشغل اآلن منصب نائب الرئيس اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط.  2018انضمت نرمين السعدني إلى جمعية اإلنترنت في أغسطس 

والبحث في االقتصاد  ،رنتعاًما من الخبرة العملية في مجال سياسة اإلنت 25للعالقات الدولية في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. تمتلك ما يقرب من 

ودبلوماسية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وهي   ،والعالقات مع المنظمات الدولية )األمم المتحدة واالتحاد األوروبي( ، والشؤون الدولية واإلقليمية ،السياسي

يا المعلومات واالتصاالت. حاصلة على ماجستير في  مفاوض محنك ثنائي ومتعدد األطراف ومتخصصة في تصميم وتنفيذ مشاريع وأحداث تطوير تكنولوج

 االقتصاد من الجامعة األمريكية بالقاهرة وعضو في مجلس إدارة مؤسسة ديبلو. 

 اسحق سدر 

عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا وعميد كلية المهن   شغل سابقاً منصب. 2019منذ أبريل   إسحق سدر هو وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين

نقابة المهندسين وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو ل ة عامال ةنام األالتطبيقية في جامعة بوليتكنك فلسطين. وهو رئيس فرع الخليل في  

 أوكارينا.  - كية من أكاديمية والية أوديسا للتبريد )أوسار( استشاري في منظمة فتح. حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكاني
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 جواد عبّاسي 

دولة. يشرف على   25 تغطيوالتي  ،في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا GSMAالمسؤول عن أعمال وأنشطة  GSMA MENAفريق عباسي يقود جواد 

أدار مجموعة   ،GSMAمثل الشبكات المستقبلية وبرامج التكنولوجيا. قبل انضمامه إلى  GSMAأنشطة الدعوة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وبرامج 

الواليات   ،مع مجموعة يانكي في بوسطنعمل كمستشار أول في مجال االتصاالت والتكنولوجيا   ،. وقبل ذلك2001التي أسسها في عام  ،المستشارين العرب

 صل على درجة البكالوريوس في الهندسة ومنحة ماجستير في نظم المعلومات. االمتحدة األمريكية. ح

 فادي مكي

. عضو سابق في مجلس العلوم Nudge Lebanonفي العالم العربي، ومؤسس ( nudgeوالدفع )الرؤى السلوكية متخصصة في  أول وحدة  فادي مكي هو مدير 

ابقا منصب مدير  السلوكية في المنتدى االقتصادي العالمي وعضو الفريق االستشاري التقني للرؤى السلوكية للصحة العامة في منظمة الصحة العالمية. شغل س

ة كامبريدج، وماجستير من كلية لندن لالقتصاد  عام وزارة االقتصاد والتجارة اللبنانية، ومستشار رئيس الوزراء. حاصل على دكتوراه دولة من جامع

 وبكالوريوس من الجامعة األميركية في بيروت.   

 رشا طنطاوي

استراتيجية تكنولوجيا  أعدّ  كانت جزًءا من الفريق الذي   .TIYE angelsهي عضو مجلس إدارة شبكة ريادة األعمال النسائية ومؤسسة طنطاوي رشا 

تدير ورش عمل مصممة بشكل   . egyptinnovate.com ،والفريق الذي أطلق أول بوابة ابتكار لمصر باللغة العربية ،لمصر 2020واالتصاالت المعلومات 

قة الشرق  فريد الختراق السياسات حيث يمكن تطوير حلول سياسات مبتكرة لمشاكل ريادة األعمال. يشمل عملها االستشاري تطوير مؤشر االبتكار في منط

وتطوير أدوات تشخيص االبتكار للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه   ،وتطوير مؤشرات األداء الرئيسية لمجمعات التكنولوجيا ،األوسط وشمال إفريقيا

 المناطق وتصميم سياسة ريادة األعمال. حاصلة على درجتي ماجستير وهما الهندسة المدنية وإدارة التكنولوجيا. 

 محمد بن عمر

وتخصص في استخدام وتطوير تقنيات   ،عاًما 25وشهادة هندسة.  يتمتع بخبرة تزيد عن  ،بن عمر حاصل على دبلوم ماجستير في إدارة المشاريع الدوليةمحمد 

منصب   شغل وكذلك في وظائف التحليل والسياسات واإلدارة والتنسيق على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي.  ،المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية

ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات   ،ووزير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،المستشار الخاص لوزير الصناعة والتكنولوجيا

 واالتصاالت. 

دون  واستعراضها على المستوى 2030متابعة خطة عام   :ستعراضات الوطنية الطوعيةستديرة بشأن االطاولة م

 الوطني والتصدي لعدم المساواة 

 قاسم الصديق  

قاد قاسم وقدم خدمات استشارية للعديد من البرامج المعقدة في جميع أنحاء أمريكا  ، عاًما من الخبرة 18قاسم الصديق خبير دولي في تقييم البرامج. مع أكثر من 

يُنسب لقاسم الفضل في   ،بما في ذلك البيئات الهشة والمتأثرة بالصراع. باإلضافة إلى سجله الحافل في قدرات التقييم الوطنية ،الشمالية والشرق األوسط وأفريقيا

ومؤسس شبكة تقييم الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وقد ساهم في منتديات التقييم   EVALSDGsدني وهو الرئيس المشارك لـ  مشاركته العميقة في المجتمع الم

 بما في ذلك دليل التقييم.  ،EVALSDGs / IIEDوصاغ العشرات من مراجعات السياسات وشارك في تأليف سلسلة ملخصات السياسات  ،المختلفة

 أكرم خريسات 

خريسات هو مدير مرصد عمان الحضري ورئيس فريق إعادة التأهيل. وقد ساهم في نشر ثقافة المؤشرات الحضرية من خالل الدورات التدريبية  أكرم 

ن  والدعوة إلى فوائد استخدام المؤشرات في التخطيط ألمانة عما ،تقديم وحساب المؤشرات الحضرية ومنهجيات القياس و ،والندوات وورش العمل للموظفين

صل على درجة الشرف ا الكبرى. وقد عقد العديد من ورش العمل حول جمع وتحليل البيانات وإنتاج التقارير النهائية حول المؤشرات الحضرية والمؤسسية. ح

وعلى درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من  ،كما انه حاصل على العديد من الشهادات في التخطيط وإدارة المخاطر من أمانة عمان في "نقل المعرفة". 

 الجامعة األردنية. وهو أيًضا قائد فريق إنشاء مراصد في المدن المحلية. 
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 منى فايد

مع اعتبارها أفضل   2010أستاذة بقسم االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. حصلت على درجة الدكتوراه في االقتصاد عام  هي منى فايد

كما أنها عضو في المجلس  رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة لهذا العام. تعمل حاليًا في منصب رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية.

وكذلك عضو هيئة التحرير المشاركة في المجلة العلمية لكلية  ،متوسطية-التي تصدرها الجامعة األورو ،متوسطية-االستشاري للمجلة الدولية للدراسات األورو

المالية في كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة  االقتصاد والعلوم السياسية. وكانت تعمل قي منصب نائب مدير مركز البحوث والدراسات االقتصادية و

 .  ولديها العديد من المقاالت المنشورة في مجال االقتصاد النقدي والمؤسسي. 2015لثالث سنوات، وزميل في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ عام 

 محمد السيد 

ة والمحلية بوزارة التخطيط العراقية. حاصل على شهادة الدكتوراه والماجستير في التخطيط الحضري واالقليمي من  مدير عام دائرة التنمية اإلقليميهو محمد السيد 

حد األقسام  أوفي ادارة التنمية المستدامة التي تعد 1998جامعة بغداد. يعمل في إعداد خطط التنمية الوطنية والمحلية في العراق ومحافظاته المتعددة منذ عام 

وفي إعداد التقارير   2030الرئيسة ضمن دائرة التنمية اإلقليمية والمحلية بوزارة التخطيط. شارك في إعداد الرؤية الوطنية للعراق من أجل التنمية المستدامة 

منظمات المجتمع المدني  تشترك فيها مختلف فئات المجتمع في العراق ومن بينهم اساتذة الجامعات و  ة متخصصةيالطوعية للعراق ضمن فرق وطنية ومحل

ية للتنمية  جستراتياقضيتها ونواحيها وحضرها وريفها. كما يعمل على إعداد الدراسات االوعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات أوممثلي الشعب مثل  

واالجتماعية والعمرانية في العراق وفق المعايير   م مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومتطلبات المجتمع االقتصاديةءالمكانية المستدامة في العراق بما يتال

   .التخطيطية

 يقين كريم جمعة

  ٨وعملت لمدة  ،قليمياالحضري والتخطيط في الماجستير  حاصلة على  .العراق ،وزارة التخطيطفي محافظة ذي قار، مديرة التخطيط هي  جمعة يقين كريم 

 .   المستدامةتقرير الطوعي للتنمية السنوات في مجال التنمية البشرية وشاركت واعدت  

 إبراهيميحيى 

ولجنة المساواة بين الجنسين في منظمة المدن  االجتماعي  االندماج بجامعة اسطنبول، و يعمل كمسؤول عن لجنة  االجتماعيةابراهيم تخرج من قسم الخدمة  ىيحي

    .GTFMإلى جانب أنه منسق فريق الهجرة العالمي المعني بالهجرة   UCLG-MEWA المتحدة واإلدارات المحلية فرع الشرق األوسط وغرب آسيا 

 مصطفى خواجا

مجال مراقبة المؤشرات اإلحصائية والتنمية المستدامة. يحمل درجة  مصطفى خواجا في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وهو خبير احصائي في يعمل 

 . الماجستير في دراسات الديمقراطية وحقوق االنسان

 مجيد معال نجاة 

جوائز عدة ومدافعة عالمية ومستقلة رفيعة المستوى وناشطة ضد إساءة معاملة األطفال. هي الممثلة الخاصة لألمين على طبيبة أطفال. حائزة هي نجاة معال مجيد 

عاماً من حياتها لتعزيز وحماية حقوق األطفال في جميع البيئات. حصلت على العديد من   30. كرست 2019العام لشؤون العنف ضد األطفال منذ أيار/مايو 

 دكتوراه في الطب العام من جامعة الرباط. على لتفانيها في حماية األطفال، وهي حائزة   الجوائز واألوسمة

 الحسن أبو طاهر ال

ة الحسن هو المدير العام لمعهد التخطيط في وزارة التخطيط الليبية ورئيس لجنة التنمية المستدامة الليبية. عمل منصب رئيس دائرة المساحأبو طاهر ال

منصب مدير   شغلحيث عمل أيًضا مستشاًرا لمعالي وزير التخطيط. كما انه  ،والمدير العام للشؤون الفنية وجدوى المشاريع بوزارة التخطيطالليبية 

لية والدولية. مكتب التخطيط والدراسات بوزارة الطاقة ومدير إدارة المشاريع بوزارة البحث العلمي. قاد وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات المح

 ودكتوراه في إدارة المشاريع الهندسية.  ،حاصل على درجة الماجستير في هندسة المسح وأنظمة المعلومات المكانية
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 جائزة المحتوى العربي الرقمي 

 هدى بركة

نولوجيا المعلومات هدى بركة مستشارة وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المواهب التكنولوجية. كانت النائب األول السابق لوزير االتصاالت وتك

والذي تم إنشاؤه لتعزيز استخدام   ،نولوجيا المعلومات واالتصاالت في مصر. وقد كانت أيًضا المدير القومي للصندوق االستئماني لتك2013حتى  2006منذ عام 

وتطوير السياسات وتخطيط تكنولوجيا  ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية. تشمل أنشطتها صياغة شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص

  ،فة الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليمالمعلومات واالتصاالت من أجل التنمية. حصلت على جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خلي

 لمساهمتها في تطوير وتعزيز التعليم في مصر باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

 رامي سليمان

 وهي شركة تهدف إلى تحسين حياة مجتمع المكفوفين من خالل التكنولوجيا. ،Bonocle Incالسيد رامي سليمان هو المؤسس المشارك ومدير العمليات لشركة 

التعافي وتعزيز اإلستعداد  اإلقليمية الموجهة نحو الصحة للمساعدة على مناقشة مواضيعية بشأن سالسل اإلمداد 

 في المستقبل  الصدمات لمواجهة 

 المدهونسامر 

مستشار في سلسلة التوريد معترف به لمساعدة الشركات على تنفيذ التميز في سلسلة التوريد من خالل إعادة هندسة العمليات والتقدم  المدهون سامر  

أكمل بنجاح مشاريع البنية التحتية الرئيسية لسلسلة التوريد إلنشاء المصانع والمطارات ومراكز النقل في منطقة أوروبا   ،عاًما الماضية 25التكنولوجي. في الـ 

وريد حاليًا في خلق ثقافة لتحسين سلسلة الت ته والشرق األوسط وإفريقيا. قاد إعادة هيكلة أقسام المشتريات في مؤسسات مثل مطار الملكة علياء الدولي. تتمثل مهم

مم المتحدة في  من خالل التثقيف والتشاور مع الشركات لتنفيذ االستدامة وتحسين سلسلة التوريد. هو أيًضا عضو مجلس إدارة في شبكة االتفاق العالمي لأل

 وهي كيان تابع لألمم المتحدة مسؤول عن تعزيز أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.  ،األردن

 نين جميل أبو العي

 . ية جميل أبو العينين هو المشرف العام على اإلدارة العامة للطوارئ والكوارث والنقل اإلسعافي في وزارة الصحة في المملكة العربية السعود

 هبة والي 

 في مصر.  Vacseraهبة والي هي الرئيس التنفيذي لشركة 

 عمر نجم

 اإلمارات العربية المتحدة.  في  الصحةعمر نجم هو مدير مكتب الشؤون التنفيذية في وزارة 

 شادي صالح 

هو أستاذ  ،ذلك شادي صالح هو نائب الرئيس المساعد للشؤون الصحية والمدير المؤسس لمعهد الصحة العالمي في الجامعة األمريكية في بيروت. باإلضافة إلى

وتقييم تدخالت  ،لالنظم الصحية والتمويل في كلية العلوم الصحية في الجامعة األميركية في بيروت. تتركز مجاالت خبرته في أنظمة الرعاية الصحية والتموي

بحث تمت مراجعته من قبل  100من وبناء حالة عمل من أجل الجودة والحصول على الرعاية الصحية واإلنصاف. وقد نشر أكثر  ،الرعاية الصحية المبتكرة

 أقرانه وتقارير تم تكليفه بها. 

 نائل الحسامي 

 نائل الحسامي هو الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة عمان. 
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 من خالل التعافي  االجتماعي مناقشة مواضيعية بشأن الدمج 

 هانيا شلقامي

 للسيرة الذاتية الكاملة(  5)أنظر ص.  هانيا شلقامي هي عالمة أنثروبولوجيا مصرية. 

 نيفين القباج  

عاماً في مجال التعاون الدولي واإلدارة االستراتيجية والتطوير المؤسسي والسياسات االجتماعية. تشغل حالياً   25لديها خبرة تزيد عن نيفين القباج 

سنوات. وهي مؤسسة أول شبكة مصرية للبحث والتقييم ورئيسة   10منصب نائب وزير التضامن االجتماعي في مصر. عملت مع اليونيسف ألكثر من 

 سابقة لها. حائزة على درجة الماجستير في االقتصاد السياسي الدولي والعالقات الدولية.  

 حسين الشيخ 

 .مستشار الوزير للشؤون االجتماعية، وزارة تنمية المجتمع، دولة اإلمارات العربية المتحدةحسين الشيخ هو 

 الضموربرق 

في الكرك، وعضو  برق الضمور هو أمين عام وزارة التنمية االجتماعية األردنية. مناصبه السابقة تشمل مدير صندوق المعونة الوطنية والتنمية االجتماعية 

االتحاد األوروبي، ورئيس اللجنة التوجيهية للمرأة  المجلس التنفيذي لمحافظة الكرك، ورئيس اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز الحماية االجتماعية الممول من 

 (، بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة. حاصل على ماجستير ودكتوراه في العلوم السياسية. WPHFوصندوق األمن والسالم واإلنسانية )

 لمدنياعبد الوهاب ب

بوزارة الصحة. من خالل عمله السابق في وزارة المالية كرئيس دائرة، نفذ عدة استراتيجيات لمدني هو مدير إدارة تخطيط الموارد المالية اعبد الوهاب ب

نظيم  قطاعية ومشاريع إصالحية في كل من وزارة المالية ووزارة الصحة. كما قاد عملية تطوير استراتيجية وطنية بشأن التمويل الصحي من خالل ت

 حاصل على درجة الماجستير في التمويل.. 2019مؤتمر وطني حول التمويل الصحي في عام 

 نجالء الصياد 

حاصلة على دبلوم عالي بعد البكالوريوس في القانون   .المدير التنفيذي لصندوق الرعاية االجتماعية وخبيرة في الحماية االجتماعية هي نجالء الصياد

 العام من جامعة عدن. هي ناشطة حقوقية وعضوة اللجنة االستشارية للحماية االجتماعية.  

 كلثم الغانم 

مدير مركز العلوم اإلنسانية  و ،2020( في جامعة قطر منذ أغسطس SESRIمدير معهد البحوث المسحية االجتماعية واالقتصادية )  هي كلثم الغانم

العديد من األبحاث المتعلقة بالقضايا االجتماعية، والثقافة،   لديها. 2018حتى مايو  2014واالجتماعية في كلية اآلداب والعلوم بجامعة قطر من سبتمبر 

لف المؤسسات الوطنية والدولية. لديها عالقات مع والتراث والتنمية المستدامة. قادت العديد من المشاريع البحثية متعددة التخصصات بتمويل من مخت

في الدراسات االجتماعية والثقافية والتنمية. ساهمت في إعداد العديد من خطط االستراتيجيات  ةالعديد من المؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية كخبير

 الوطنية.  

 "خطتنا المشتركة" بشأن تقرير األمين العام لألمم المتحدة  حوار خاص مع الشباب في المنطقة العربية

 مروة الخيرو

 مروة الخيرو مستشارة تنمية دولية ومستشارة تنمية الشباب. 
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 جعفر عبد الكريم 

وأكمل   TU Dresdenجعفر عبد الكريم هو صحفي ومقدم تلفزيوني في دويتشه فيله العربية، حيث يستضيف "جعفر توك". درس المعلوماتية اإلعالمية في  

 دورة اإلخراج في أكاديمية لندن لألفالم. 

 أسماء روابحية

ة كجزء من أسماء روابحية هي مؤسسة مبادرة الخضراء المستدامة. كانت جزًءا من مجموعة العمل الفنية التي تركز على تحقيق أهداف التنمية المستدام

كز األول في بالواليات المتحدة وفازت بالمر MEPI. وهي أيًضا خريجة في برنامج قادة الطالب 2021حوار األمم المتحدة رفيع المستوى حول الطاقة 

. قادت تصميم وتنفيذ برامج بناء القدرات لصانعي السياسات وإصالح القطاع العام. كما انها كانت مستشارة وطنية 2020لخريجي العام  MEPIجائزة 

ابقة للدول العربية  ( في فريق التعافي والقدرة على الصمود. كانت نقطة اتصال إقليمية سUNITARمبتدئة لمعهد األمم المتحدة للتدريب والبحث )

 ال. وغرب آسيا مع المجموعة الرئيسية لألطفال والشباب ومنسقة مركز الشباب للطاقة المستدامة. حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة األعم

 أحمد بالي 

العامة وسياق اإلغاثة، لتلبية  األهداف العالمية،  أحمد بالي هيدرولوجي مختص لديه ثماني سنوات من الخبرة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة 

شطة التطوعية، حيث وتحقيق التعاون اإلنمائي، وتطبيق خطط االستجابة األردنية.  حاصل على شهادة معتمدة في إدارة المشاريع التنموية. له العديد من  األن

لتحويل عالمنا، وتمكين الشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من    2030عمل على احقاق مبادئ األمم المتحدة  واهداف التنمية المستدامة وخطة 

 خالل المشاركة في العديد من التبادالت الثقافية مع دول االتحاد األوروبي. 

 الء شباروآ

لالبتكار، الموضوعة في   GILالتابع لليونيسف. تركز على جعل مختبرات  GILمجتمعات في بيريتك، وتعمل في برنامج ال بناء في آالء شبارو هي مستشارة 

والشركات   منطقة في لبنان، مستدامة، وتعزز االبتكار، والتوظيف، ومهارات تنظيم المشاريع. تدافع آالء عن سياسات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة 13

 ة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من خالل المشاركة النشطة مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في المجلس االستشاري لألعمال، والمجلس الناشئة في منطق

ضافة إلى  . باإل االستشاري للشباب، وفريق العمل المعني بالصمود االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

حدثًا كمتحدث رئيسي وعضو في اللجنة يسلط الضوء على دور المرأة في المجال الرقمي في النظام البيئي لريادة األعمال اللبناني. في   15ذلك، شاركت في 

سنوات. قامت آالء   3فال بعمر ، وهي شركة تعليمية ناشئة ابتكرت من خاللها منهجية خالية من الشاشة لتعليم البرمجة لألطWonderEd، أسست 2017عام 

 طفل.  400وفريقها بتدريب أكثر من 

 اسماعيل فارجية

والدعم اللوجستي والمالي   ،وإنتاج الوثائق التحليلية ،هو المدير التنفيذي لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وهو مسؤول عن الدعم اإلداريفارجية إسماعيل 

محلل سابق في  هو  لجائزة محمد السادس للمناخ والتنمية المستدامة. وهو أيًضا منسق مركز الشباب األفريقي للمناخ المسؤول عن وضع المفاهيم والتنفيذ. 

في الدراسات الدولية والدبلوماسية مع تخصص دراسات  المركز المغربي للدراسات االستراتيجية واالتحاد األفريقي للدراسات االستراتيجية.  يحمل ماجستير 

 السالم والصراع من جامعة األخوين. 

 روان الجاك 

وناشطة حقوقية في مجال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. تطوعت في العديد من المنظمات والمبادرات منذ   ،طالبة جامعية تدرس إدارة األعمالروان الجاك 

هدفها دفع المجتمع السوداني نحو  ومما ساعدها على اكتساب مهارات العملية والعلمية عند مساعدتها في نهضة السودان. تعمل في مجال التعليم  ،2014عام 

 مشاريع التعليم والتنمية.  

 ساره صالح الحارثي 

يوس في الهندسة  سارة الحارثي مديرة تطوير األعمال في أكوا باور، حيث تعمل على تطوير الطاقة المتجددة والمرافق المستدامة. حاصلة على درجة البكالور

غير المناخ، لتقرير المعرفة  الكهربائية وهندسة الحاسبات وماجستير في هندسة الطاقة المتجددة. وهي قائدة معتمدة للواقع المناخي ومستشارة حول الشباب وت
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في البنك الدولي وعضو  Y2Yالذي نظمته  GCYNلتغير المناخ في المملكة العربية السعودية لبرنامج  2021المناخية مع اليونسكو. تم اختيارها أيًضا كسفير 

ق رأي سياسية من منظور الشباب حول مجاالت االرتباط المناخي في دائرة الشباب في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. وقد قامت بتأليف أورا

 بموضوعات مثل الشباب والطاقة والجنس والتكنولوجيا. 

 الدقدوق    آية

التي تعمل على تعزيز    Catalyst Associationآية الدقدوق طالبة طب وعضو مؤسس في نادي روسبينا المنستير التفاعلي. وهي حاليًا عضوة في جمعية 

مامها بالتنمية المستدامة  مشاركة الشباب في المجتمع المدني والحياة العامة. تم اختيارها كأفضل متحدثة وطنية في البطولة التونسية لمناظرة الجامعات. دفع اهت 

 . OdExآية إلى المشاركة في برنامج سفير. كما أنها تدافع عن التعليم الطبي كعضو مؤسس في 

 تمارا الطيبي 

وعملية الديمقراطية، تمارا الطيبي محامية فلسطينية تعمل في مجال حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني. كرست عملها على المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان 

سياسات عامة   كما تعمل كمدربة مستقلة في مواضيع حقوق اإلنسان والنوع االجتماعي وبناء السالم. باإلضافة إلى ذلك، فهي باحثة رئيسية ومؤلفة ومحللة 

فلسطين. أصبحت عضًوا نشطًا في   ، حصلت على درجة البكالوريوس في الدراسات القانونية من جامعة بيرزيت،2018وورقة تصنيف الوظائف. في عام 

بات، الشبكة القانونية للمرأة  معهد وشبكات المجتمع المدني، محليًا وإقليميًا، مثل أجورا االبتكار في قضايا النوع االجتماعي، الشبكة اإلقليمية لبناء السالم للشا

 ين.العربية، وعضو المجموعة االستشارية لدولة فلسطين في ملف المساواة بين الجنس

 العربية؟  ما معنى ذلك للمنطقة – إليكولوجية  النظم إلصالح الجلسة المتخصصة األولى: عقد األمم المتحدة 

 لمخيمر اأسيل 

وس في سيل المخيمر هي مديرة مشاريع في الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية، جهد، ومسوقة اجتماعية معتمدة. حاصلة على درجة البكالوريأ

سة لها تاريخ  التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، ومن ثّم درجة الماجستير في إدارة األعمال التي تركز على اإلدارة. موظفة شؤون إنسانية متمر

برعات واضح في العمل في المنظمات غير الربحية والمجتمعات المحلية األردنية. ماهرة في تطوير البرامج، وتصميم المشاريع وإدارتها، وجمع الت

ب مع االستجابة  وإدارة الشراكات مع مختلف المانحين وأصحاب المصلحة، وبحوث السوق وتحليل سلسلة القيمة الزراعية بشكل خاص، جنبا إلى جن 

 ريادة األعمال الخضراء واألمن الغذائي، محامية للبيئة ومروجة للمفاهيم السليمة إلدارة الموارد.ل مشّجعةالطارئة للتنمية المستدامة. 

 إبراهيم آدم الدخيري 

، بعد أن خدم بالده، السودان، كوزير  2017(. انضم إلى المنظمة في عام AOADإبراهيم آدم الدخيري هو المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية )

ربية.  وعلى هذا  للزراعة والموارد الطبيعية. المنظمة العربية للتنمية الزراعية هي إحدى المنظمات العربية المتخصصة، وتعمل تحت مظلة جامعة الدول الع

وتأثيرات إيجابية عديدة على تنمية الزراعة في المنطقة العربية   إنجازات للمنظمةالدول العربية.  النحو، فإن أعضائها هم جميع الدول األعضاء في جامعة 

 وداخل كل دولة عضو. 

 نصر الدين العبيد 

االقتصاد الزراعي   نصر الدين العبيد هو المدير العام لمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة »أكساد«. يحمل درجة الدكتوراه في

 ي الجمهورية العربية السورية. بعد ان كان قد تولّى منصب المدير العام لمكتب وزير الزراعة واإلصالح الزراعي ف 1995والبيئي ويعمل في الجمعية منذ عام 

 مايا نعمة 

ابات،  مايا نعمة هي مديرة جمعية التحريج في لبنان، وهي منظمة لبنانية غير حكومية تعمل على تحسين الممارسات في إعادة التحريج، وإدارة الغ

الغابات. تحمل شهادة مزدوجة في علم الحشرات والتعليم المقارن  وتخطيط استخدام األراضي، وترميم المحاجر، وترميم المشاطئة، وإدارة حرائق 

. ومن خالل عملها في جمعية التحريج  2011والدولي من جامعة والية بنسلفانيا، وتعمل في مجال الحراجة في لبنان مع جمعية التحريج في لبنان منذ عام 

ستوى الدولي. جمعية التحريج في لبنان هي اآلن عضو في شبكة االتحاد الدولي لحفظ  في لبنان، أقامت شراكات ناجحة طويلة األمد داخل لبنان وعلى الم

(، UNEP(، معتمدة من برنامج األمم المتحدة للبيئة )USFS NGO network( وشبكة دائرة األحراج بالواليات المتحدة )IUCN networkالطبيعة )
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( الممول من االتحاد األوروبي، الذي يعمل على  HEUREKAع هيوركا اإلقليمي )(، وشريك في مشروSERوشريك في برنامج الموارد الطبيعية )

 إدارة الكوارث في منطقة الشرق األوسط. 

 مشعل بن عبد هللا الحربي 

زراعة بالمملكة مشعل بن عبد هللا الحربي هو المدير العام للمراعي بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بوزارة البيئة والمياه وال

 العربية السعودية.  

لتحقيق أهداف  وفعالية   جعل الميزانيات أكثر كفاءة الجلسة المتخصصة الثانية: مرصد اإلنفاق االجتماعي: نحو

 المستدامة  التنمية

 ابراهيم البدوي

المدير العام لمنتدى البحوث االقتصادية وأستاذ فخري في جامعة الخرطوم. شغل منصب وزير المالية والتخطيط االقتصادي للسودان بين  إبراهيم البدوي هو 

والبحوث االقتصادية، وخبيراً اقتصادياً رئيسياً في مجموعة بحوث التنمية التابعة للبنك . كان مديراً لمركز السياسات 2020وتموز/يوليو  2019أيلول/سبتمبر 

مقالة حول    90الدولي، وأستاذاً في االقتصاد في جامعة الجزيرة في السودان. قام بتحرير كتب وإصدارات خاصة من المجالت المرجعية، ونشر أكثر من 

 مليات االنتقال الديمقراطي واقتصاديات الحروب األهلية والمراحل االنتقالية لما بعد النزاع. االقتصاد الكلي وسياسة النمو والتنمية وع 

 نيفين القباج

 للسيرة الذاتية الكاملة( 13)أنظر ص.  . وزير التضامن االجتماعي في مصر نائبةنيفين القباج هي 

 سهام نمسية 

 سهام نمسية هي وزيرة المالية في تونس.  

 ماهر حماد جوهان

 وكيل وزارة التخطيط في العراق.  هو ماهر حماد جوهان 

 عبد الحكيم شبلي 

 عبد الحكيم شبلي هو أمين عام وزارة المالية في األردن. 

 ماركوس لوي

. درس اقتصاديات التنمية والعلوم السياسية في توبنغن وإرالنجن  1999حيث يعمل منذ  ،بون ،ماركوس لوي هو قائد فريق البحث في معهد التنمية األلماني

والسياسات   ،والحد من الفقر ،ودمشق وحصل على الدكتوراه من جامعة هايدلبرغ عن أطروحة حول التأمين الصغير. تغطي أبحاثه الحماية االجتماعية

 فهوم العقد االجتماعي. ينصب تركيزه اإلقليمي على الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وم ،وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،الصناعية

 زياد عبد الصمد 

دول  10شبكات وطنية من  9منظمة غير حكومية و  30منصب المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، التي تضم  1999يشغل منذ عام 

متوسطي  -تعزيز دور المجتمع المدني واإلصالحات االجتماعية واالقتصادية الفعالة في المنطقة. هو أيضاً رئيس المنبر األوروعربية. تهدف الشبكة إلى 

 للمنظمات غير الحكومية، ويعمل مع المؤسسات البحثية، وينشط في اإلصالحات االنتخابية والمراقبة على المستويين الوطني واإلقليمي. 
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 على نوع الجنس  جتماعية والعنف القائم العراف األا :المتخصصة الثالثةالجلسة 

 ون نصارليسم

وإخراج التقارير  ميسلون نصار صحافية فرنسية من أصول لبنانية. عملت مع العديد من القنوات الفضائية وشركات اإلنتاج في مجال صناعة األفالم الوثائقية 

كصحافية محررة. كُلِّّفت بالتغطية   ٢٠١١في باريس عام  ٢٤المتلفزة في أكثر من عاصمة عربية قبل أن تنضم إلى أسرة قناة فرانس الميدانية وإعداد البرامج 

اة  ، تعد وتقدم على القن٢٠١٤الميدانية للعديد من األحداث السياسية واالقتصادية والرياضية في عدة دول عربية وأوروبية وأميركية وأفريقية. منذ اكتوبر 

دقيقة أسبوعيا( المخصص لقضايا النساء وحقوقهن ومسيرتهن نحو المساواة في عالم ذكوري. باإلضافة إلى   ١٢برنامج "هي الحدث" ) ٢٤العربية لفرانس 

ت والمحرمات في إطار  دقيقة/ حلقتان شهريا(، برنامج حواري يتناول التابوها ٤٥، تعد وتقدم أيضا "في فلك الممنوع" )٢٠١٥"هي الحدث"، ومنذ أواخر عام 

، إذاعة فرنسا الدولية ومنتي  ٢٤، تمَّ تعيينها كمسؤولة برامج في مجموعة فرانس ميديا موند )فرانس ٢٠١٨غير مبتذل فيه احترام ألخالقيات المهنة. مع بداية 

وعيا( التي تهدف إلى تكسير الصور النمطية والمفاهيم  دقائق أسب ٦إلى باقة البرامج التي تعدها وتقدمها حصة "قالوا لكم" ) ٢٠٢٢كارلو(. وقد أضافت عام 

 الخاطئة الرائجة اجتماعيا وعلى مواقع التواصل. 

 لينا أبو حبيب 

. وهي رئيسة  لينا أبو حبيب هي مديرة معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة األميركية في بيروت، حيث تُدّرس دراسات النوع االجتماعي 

ومستشارة منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لـ "صندوق   ،ألبحاث والتدريب من أجل التنمية وعضو مجلس إدارة "النوع االجتماعي في العمل"مجموعة ا 

النسائي. وهي عضو في هيئة تحرير مجلة "النوع االجتماعي والتنمية"     العمل العاجل" ومستشارة استراتيجية للصندوق العالمي للمرأة وصندوق درية

تعلمن الشراكة". وعملت كمستشارة مع العديد من المنظمات الدولية واإلقليمية  وشغلت سابقًا منصب المدير التنفيذي لـ "نساء ي ،الصادرة عن منظمة أوكسفام

 حول قضابا المرأة والمواطنة والقيادة واالقتصاد. 

 إنصاف فتح هللا

التونسية للتربية  إنصاف فتح هللا مختصة في القانون والجندر، حاصلة على ماجستير في النوع االجتماعي، متفقدة في مادة التربية المدنية، رئيسة الجمعية  

ة، رئيسة لجنة من لجان اإلصالح  المدنية، أمينة عامة لالتحاد التونسي للتضامن االجتماعي، عضوة بلجنة الخبراء إلدماج التربية الجنسية في التربية الوطني

 التربوي، خبيرة لدى المعهد العربي لحقوق اإلنسان.  

 مروة شرف الدين 

في حركة مساواة العالمية من أجل العدالة والمساوة في األسر المسلمة. كما أنها زميلة أكاديمية زائرة ببرنامج المجتمع والقانون   ىمروة شرف الدين خبيرة أول 

  والقانونية.جتماعية في العالم اإلسالمي التابع لكلية الحقوق بجامعة هارفارد. حاصلة على شهادة الدكتوراة من كلية الحقوق بجامعة أكسفورد في الدراسات اال

ة. ويرتبط عملها  شاركت كعضو مؤسس في العديد من مجالس اإلدارة االستشارية والتنفيذية في منظمات دولية وإقليمية، والعديد من المنظمات النسوية المصري

 . كناشطة وباحثة اكاديمية بالتقاطعات ما بين النشاط النسوي، الشريعة اإلسالمية وحقوق المرأة وحقوق اإلنسان

 مجد غريزي

وهي منظمة مدنية لبنانية، غير حكومية وغير ربحية، نسوية وعلمانية،  2005مجد غريزي منسق مشاريع بمنظمة )كفى عنف واستغالل( التي تأسست عام 

المسئول بمنظمة كفى عن تنفيذ برنامج "رجال  كما أنه   تهدف إلى القضاء على كافة أشكال العنف المبني على النوع االجتماعي والتمييز تجاه النساء والفتيات.

اواة بين الجنسين وذلك ونساء من أجل المساواة بين الجنسين" الذي تدعمه هيئة األمم المتحدة للمرأة، والذي يسعى إلى تغيير الصور النمطية من أجل تحقيق المس

 التوافقي التطبيقي.- في علم النَّفس العيادي بنانيةبإشراك فئة الشباب من الجنسين. حاصل على درجة الماجستير من الجامعة الل  

 إيلينا بانوفا 

 ،بما في ذلك جميع جوانب إدارة البرامج  ،عاًما من الخبرة في التطوير واإلدارة 22إيلينا بانوفا هي المنسق المقيم لألمم المتحدة في مصر. لديها أكثر من 

شغلت مؤخًرا منصب المنسق المقيم   ،مع خبرة خاصة في التمويل الحكومي والقطاع الخاص. في األمم المتحدة ،والتعاون عبر المجاالت وتعبئة الموارد

تنسيق جميع  بما في ذلك منسق برامج أقدم يشرف على  ،حيث شغلت العديد من المناصب القيادية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،في تركمانستان

 البرامج اإلقليمية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمشتركة بين الوكاالت في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي اإلقليمي في اسطنبول.



 

19  

التحديات والفرص أمام الشباب الذين ينتقلون من مرحلة التعلم إلى العمل الالئق في   :متخصصة الرابعةلالجلسة ا 

 المنطقة العربية 

 كيشور كومار سينغ 

ل انضمامه إلى هذا  كيشور كومار سينغ هو كبير المتخصصين اإلقليميين في المهارات والتوظيف في المكتب اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية.  قب

برامج المهارات والتوظيف التي يدعمها االتحاد األوروبي وكندا. المنصب، شغل منصب كبير المستشارين الفنيين في منظمة العمل الدولية في بنغالديش لقيادة 

راكات الحضرية  عمل مستشاًرا دوليًا للحد من الفقر في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بنغالديش، حيث ترأس مشروع الصندوق االجتماعي واالقتصادي للش

في الهند لتعزيز سبل العيش والحد من الفقر   GIZوكمستشار في  CARE International(. كما شغل منصب مدير المشروع في UPPRللحد من الفقر )

 واإلدماج. 

 مارلين رندرز

ئيسة مشاركة في  مارلين رندرز هي المديرة اإلقليمية لتنمية ومشاركة اليافعين لمكتب اليونيسف اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وتعمل كر

سنة من الخبرة تغطي البحوث والقيادة التقنية واإلدارة في   20لتابعة لألمم المتحدة في المنطقة العربية على قضايا اليافعين والشباب. لديها التحالفات الدينامية ا

راسات التنموية من  مجاالت التنمية الدولية وبناء السالم والتعليم في جميع أنحاء أوروبا وشرق أفريقيا والشرق األوسط. حصلت على درجة الماجستير في الد 

، وحصلت على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية واالجتماعية من جامعة غينت في  1999مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية التابعة لجامعة لندن في عام 

 . وقبل انضمامها لليونيسف، عملت في البحث األكاديمي والتعليم العالي.  2006بلجيكا عام 

 القباني نادر 

الستشارات التنمية االجتماعية. وهو أيًضا زميل أول ومدير البحوث في مجلس الشرق األوسط   Legacyنادر القباني هو المؤسس والمدير التنفيذي لشركة 

إدارية في مركز بروكنجز الدوحة ومؤسسة  عاًما. خالل هذه الفترة شغل مناصب  20للشؤون الدولية. باحث وممارس في مجال التنمية يتمتع بخبرة تزيد عن 

األبحاث في   صلتك والمركز السوري للبحوث التنموية في األمانة السورية للتنمية. كما عمل في هيئة التدريس بالجامعة األمريكية في بيروت وضمن فريق

قتصاد من جامعة جونز هوبكنز. وهو زميل أول غير مقيم في  صل على درجة الدكتوراه في االا وزارة الزراعة األمريكية ومجلس شيوخ والية كاليفورنيا. ح

 معهد بروكنجز في واشنطن العاصمة وزميل باحث في منتدى البحوث االقتصادية في القاهرة. 

 لمى الناطور

عاًما في تشغل لمى الناطور منصب رئيسة وحدة التنسيق التنموي في وزارة التعليم في المملكة األردنية الهاشمية. وتتمتع بخبرات تتجاوز العشرين 

ات الحكومية والدولية مجال إدارة البرامج والمشاريع، وإدارة المنح والعقود، والتمويل، والتدريب والتقييم، واإلدارة التشغيلية، مع عدد كبير من المؤسس

، إضافة إلى مشاريع وبرامج الدعم المالي المشترك والكليات والمؤسسات  CDC، و IOM، وMCC، وUSAIDوالوزارات والمنظمات الدولية مثل 

 التعليمية في األردن ومصر واستراليا. 

 غالي جوريو 

. يشغل حاليًا منصب مدير  Aider Sans Limiteغالي جوريو رجل أعمال مغربي ومسافر ورائد اجتماعي. انتقل إلى جنوب إفريقيا للدراسة في أكاديمية 

MYSEC ي تهدف ، وهي شركة سفر تبتكر في مجال السياحة المغربية. كما يشغل منصب رئيس مجموعة رجال األعمال االجتماعيين الشباب المغربي، والت

 إلى تطوير عقلية ريادة األعمال والمهارات الشخصية للشباب. 

 سمر ثوابتة

ساء والشباب  سمر ثوابتة هي عضو في أكاديمية القادة الشباب التحاد النقابات العمالية العربية في فلسطين. شاركت في إعداد وتقديم ورش عمل حول الن

على درجة   كمقدمة ومذيعة لألخبار والبرامج. وهي حاصلة   FMواألشخاص ذوي اإلعاقة مع العديد من المؤسسات المحلية. كما تعمل في إذاعة راية 

 البكالوريوس في اإلعالم والعلوم السياسية ودرجة الماجستير في اإلعالم الرقمي. 
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 إيمانويال رور 

المفوضية األوروبية.  تعمل إيمانويال رور "رئيسة فريق الجوار" في وحدة الشؤون الدولية التابعة للمديرية العامة للتوظيف والشؤون االجتماعية واإلدماج في 

قليمي  لفريق التعاون القطاعي في مجاالت العمالة والعمل والسياسات االجتماعية مع شركاء الجوار الجنوبي والشرقي على الصعيدين الثنائي واإلحيث يدعم ا

لى العالقات  عاماً، وركزت بشكل أساسي ع 20)مثل االتحاد من أجل البحر األبيض المتوسط، والشراكة الشرقية(. عملت في المفوضية األوروبية ألكثر من 

 الخارجية. وحصلت على شهادة الماجستير في العلوم السياسية والقانون األوروبي من معهد الدراسات السياسية بباريس وكلية أوروبا. 

وتحقيق أهداف التنمية  لمراجعة الحسابات دعم التعافي  الجلسة المتخصصة الخامسة: كيف يمكن للمؤسسات العليا 

 المنطقة العربية؟ في  المستدامة 

 كرم كرم 

(.  CSI-UNDP)كرم كرم هو المستشار اإلقليمي للحوكمة وبناء السالم والتحوالت في اإلسكوا. قبل ذلك، عمل رئيسًا للبحوث في مبادرة الفضاء المشتركة 

اإلصالح في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. كما قام بدعم أشرف على األبحاث الوطنية واإلقليمية ورسم الخرائط المتعلقة بالحوارات الوطنية وعمليات 

للبرامج في المركز اللبناني  وتسهيل عدد من عمليات الحوار الوطني. عمل أستاذاً مشاركاً في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية. كما عمل مديًرا 

حول الحركة االجتماعية والتحول السياسي واإلصالحات في الدول العربية. حاصل على درجة الدكتوراه   للدراسات السياسية. نشر عددا من المقاالت والكتب

(، إيكس إن بروفانس، فرنسا. عمل في العديد من لجان  IEPفي العلوم السياسية ودرجة الماجستير في العلوم السياسية المقارنة من معهد العلوم السياسية )

و نشط في "اللجنة الخاصة إلصالح الالمركزية" في لبنان وعضو مؤسس لـ: "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات"، اإلصالح، بصفة أساسية كعض

 و "المفكرة القانونية"، و "مبادرة الفضاء المشتركة". 

 محمــد أبوزيــد

و في فريق الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وغيره من اللجان  محمــد أبوزيــد هو مدير عام في الجهـاز المـركـزي للمحـاسبـات في مصر، وعض

ي اإلدارة المركزية  والجمعيات. قام بعمليات الفحص والمراجعة المستندية في اإلدارة المركزية للرقابة على الوزارات الرئاسية والخدماتية واالقتصادية، وف

في اإلدارة المركزية للرقابة على محافظات شرق الدلتا، وغيرها. نشر العديد من األبحـاث، بما فيها حول نظام  للرقابة على التعليم العالي والبحث العلمي، و

دكتــوراه في   معلومات مقترح لدعم قرارات التسعير في ظل االشتراطات البيئية لمنظمة التجارة العالمية ـ دراسة تطبيقية على قطاع األسمدة. حائز على

 يـــة من جامعة عين شمـس ودكتـوراه في المحاسبة من جامعة بورسعيد. المحاسبـة البيئ

 صالح موسى مصلح

دولة فلسطين. ويرأس  صالح موسى مصلح هو المدير العام لإلدارة العامة للرقابة على الخدمات االجتماعية والثقافية في ديوان الرقابة المالية واإلدارية في 

جاهزية الحكومة لتطبيق اهداف التنمية المستدامة. قبل انضمامه إلى ديوان الرقابة المالية واإلدارية، عمل كأخصائي تنمية في وكالة  فريق الديوان لمراجعة 

ا عُيّن كقائم رئيساً لوحدة الرقابة الداخلية. كم 2007، عمل بوظيفة مدقق ومن ثم أصبح في العام 2005األونروا. من ثم شغل عدة مناصب في الديوان. ففي العام 

 . حائز على بكالوريوس في المحاسبة. 2010، ومن ثم على قطاع الحكم المحلي في العام 2009بأعمال مدير عام الرقابة على قطاع الحكم واالمن في العام 

 أجونج فيرمان سامبورنا

جمهورية إندونيسيا ويشغل هذا المنصب منذ شهر تشرين  هو رئيس هيئة التدقيق في    CSFA ،CFrA ،CGCAE ،QGIAأجونج فيرمان سامبورنا، 

، وأشرف على عمليات التدقيق لمكتب البرلمان،  2012. شغل قبل ذلك منصب عضو مجلس إدارة اعتباراً من شهر نيسان/أبريل 2019األول/أكتوبر 

والمحلية في الجزء الغربي من إندونيسيا، ومكتب المدعي العام،  والوكاالت الحكومية المركزية للتعليم والرياضة وإدارة الكوارث، والحكومات اإلقليمية 

السياسة العامة   والوكاالت الحكومية المركزية للسياسة والقانون وشؤون األمن القومي. حاصل على درجة الدكتوراه في اإلدارة العامة ودرجة الماجستير في

 واإلدارة من جامعة إندونيسيا. 

 أرشانا شيرسات 

قابة المالية  ات هي نائبة المدير العام في مبادرة اإلنتوساي للتنمية ومقرها أوسلو، النرويج. وهي هيئة تابعة للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرأرشانا شيرس

مل، وتحسين جودة حوكمة القطاع والمحاسبة )اإلنتوساي(، تعمل مع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لتعزيز قدرتها على األداء الفعال والمسؤول والشا 
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(. تعمل ضمن فريق اإلدارة وترأس قسماً يعمل على تحقيق رؤية تتجلى بقيام أجهزة رقابة  www.idi.noالعام وتقديم الخدمات بما يعود بالفائدة على الجميع )

دعم وتعزيز قدرة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في توفير مهنية ومؤثرة تنفذ عمليات تدقيق عالية الجودة والتأثير. يشمل أحد مجاالت عملها الرئيسية 

 الرقابة المستقلة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.  

 أسامة العزام 

ذلك الحوكمة وإعداد الموازنات أسامة العزام هو المدير العام لبنك تنمية المدن والقرى في األردن. يتمتع بخبرة واسعة في اإلصالحات المالية واإلدارية بما في 

وى. كما عمل  وحساب التكاليف والمحاسبة وسياسات وممارسات التدقيق والسياسات وأدلة اإلجراءات وإعادة هندسة العمليات وتحليل التأثير ودراسات الجد

ة، وسياسات وإجراءات المحاسبة المالية، وتخطيط موارد  على تطوير أنظمة تقدير التكاليف، وتقييم احتياجات بناء القدرات، وتنفيذ أنظمة المحاسبة المالي

. باإلضافة إلى ذلك، فهو  EFQM(، ومقيِّّم رئيسي معتمد من  CACM(، ومدير معتمد لمكافحة الفساد )ACPA(. هو محاسب عام معتمد )ERPالمؤسسات ) 

مجلس إدارة الجمعية العربية الدولية للمحاسبين القانونيين. حاصل على  األردن وعضو  - رئيس مجلس اإلدارة السابق للفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية 

 درجة الماجستير في إدارة األعمال ودرجة البكالوريوس في إدارة األعمال. 

 عادل عبد العزيز الصرعاوي 

، وعضو سابق في البرلمان الكويتي. عمل  2014عادل عبد العزيز الصرعاوي هو نائب رئيس ديوان المحاسبة في دولة الكويت ويشغل هذا المنصب منذ عام 

قتصادي للدول العربية،  في لجان برلمانية مختلفة وقدم العديد من الدراسات، بما في ذلك حول أهمية البيانات المالية ودورها باتخاذ القرار دعماً للتكامل اال

لعامة للدولة، وغيرها من المواضيع. شغل قبل ذلك مناصب عدة، بما فيه نائب المدير وحول العالقة بين خطة التنمية للدولة وبرنامج عمل الحكومة والميزانية ا

لمالية. وهو حائز على  العام في الهيئة العامة لتقدير التعويضات، ومدير إدارة الشؤون المالية في هذه الهيئة، ومدير إدارة الميزانيات المستقلة في وزارة ا

 كويت. بكالوريوس في المحاسبة من جامعة ال

 كندة حتر 

، حيث تقود الجهود اإلقليمية في المناصرة  2012تعمل كندة حتر كمستشارة إقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية الدولية منذ عام 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإدارة مشروع رفع قدرات  وكسب التأييد لجهود مكافحة الفساد وإرساء قواعد النزاهة والشفافية للمنطقة. عملت قبل ذلك مع 

مجلس الثقافي  وزارة التنمية السياسية واألحزاب السياسية في األردن. كما عملت مع الشباب والنساء واألشخاص المعوقين كمديرة لبرنامج الحوكمة في ال 

لحقوق اإلنسان في األردن ومنسقة للبرامج المجتمعية في منظمة كير العالمية. تحمل  البريطاني. وشغلت قبل ذلك موقع مديرة برامج ومدربة في المركز الوطني

ن جامعة اليرموك  حتر شهادة ماجستير في القانون الدولي لحقوق اإلنسان من جامعة نوتنجهام في المملكة المتحدة وشهادة بكالوريوس في الصحافة واإلعالم م

 . في األردن 

 أرنو بيرال

عاًما في مجال التنمية المستدامة والحكم الديمقراطي والمساواة بين   20بيرال هو المنسق المقيم لألمم المتحدة في تونس. يتمتع بخبرة تزيد عن أرنو 

ية في حكومة شغل مناصب إدار  ،الجنسين ومنع األزمات وإدارتها والحد من النزاعات وبناء السالم إلى دوره الجديد. قبل انضمامه إلى األمم المتحدة

تنمية  بما في ذلك مستشار التعاون للتعاون العلمي والتقني في وزارة الخارجية في السفارة الفرنسية في كوبا. حاصل على درجة الماجستير في ال ،فرنسا

 ودرجة البكالوريوس في السياسة االقتصادية. 

 : النهج والحلول العربيةطقة منالالمخاطر المناخية العابرة للحدود في   :الجلسة المتخصصة السادسة

 طارق الخوري 

سنوات في منظومة األمم المتحدة. في عام   7منها   ،عاًما في مجاالت البيئة والتخطيط الحضري وكفاءة الموارد 11يتمتع طارق الخوري بخبرة تزيد عن 

قة باإلسكان وترقية  انضم إلى مقر موئل األمم المتحدة في نيروبي لدعم البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية والدول العربية في السياسات والبرامج المتعل ،2014

لعالمية. هو حاليًا المنسق اإلقليمي  تم تعيينه كمسؤول برنامج إقليمي للدول العربية ضمن وحدة شبكة أدوات األرض واألراضي ا  ،األحياء الفقيرة. في وقت الحق

ي البيئة والتخطيط لكفاءة الموارد واالستهالك واإلنتاج المستدامين مع مكتب غرب آسيا التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة. حاصل على درجة الماجستير ف

 باإلضافة إلى ماجستير متخصص في إدارة المشاريع والبرامج.  ،الحضري واإلقليمي
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 علي الدوسري 

عن عمله   لدوسري هو أحد العلماء الرائدين في علم تدهور األراضي )التصحر( وطرق إعادة التأهيل في المنطقة العربية. حصل على العديد من الجوائز ا علي 

عضو في  هو . UNCCD - ( في لجنة األمم المتحدة لمكافحة التصحرCSTمحلياً وإقليمياً. يعمل كعضو نشط في تمثيل الكويت في لجنة العلوم والتكنولوجيا )

(. قاد العديد من المشاريع الكبرى التي جعلت من الكويت شخصية عالمية في مجاالت الدراسات الجوية  Springerهيئة تحرير المجالت المحلية والدولية )

( لزراعة النباتات  2016-2015-2014الموسم السنوي كل ربيع )  2014س وابتكر في )الرمال المتحركة والغبار( باإلضافة إلى إعادة تأهيل األراضي. أس

 مما يعزز بشكل إيجابي صورة الكويت إقليمياً وعالمياً.   ،المحلية بمشاركة المجتمع االجتماعي

 نديم فرج هللا

م ماجستير ودكتوراه في  بدأ نديم فرج هللا دراساته األكاديمية العليا في هندسة الري وحصل على ماجستير من جامعة والية يوتا، الواليات المتحدة األمريكية، ث

مع مشاريع   SETS Sarlاالستشارات  الهندسة البيئية من جامعة أوكالهوما بالواليات المتحدة األمريكية. أسس وترأس قسم األراضي والمياه والبيئة في شركة 

عصام فارس  في لبنان والمملكة العربية السعودية واليمن والعراق ومصر وسلطنة عمان. يشغل حاليًا منصب مدير برنامج تغير المناخ والبيئة في معهد 

رية؛ والعالقة بين الماء والطاقة  للسياسات العامة والشؤون الدولية بالجامعة األمريكية في بيروت ويركز بحوثه على تأثير تغير المناخ على المناطق الحض 

 والغذاء وتغير المناخ مع التركيز على التكيف والقدرة على الصمود. 

 يوسف يوسف 

سنوات من الخبرة العملية في وزارة البيئة في العراق. تولى العديد من مشاريع التنمية التي تركز على تغير المناخ والنظام   10يتمتع يوسف يوسف بأكثر من 

، تم تعيينه كرئيس للعالقات الدولية في وزارة البيئة التي تلعب دوًرا محوريًا بين إدارات ووحدات الوزارة  2017البيئي والتلوث واالقتصاد األخضر. في عام 

البيئية الرئيسية التي تواجه العراق بما   األخرى، كما تعمل أيًضا كخط أمامي لشركاء التنمية. أكسبه عمله في قضايا البيئة المختلفة في العراق خبرة حول القضايا 

 في ذلك آثار تغير المناخ والعابر للحدود وعمليات التكيف والتخفيف. حاصل على درجة البكالوريوس في الكيمياء. 

وتغيُّر المناخ في المناطق الحضرية من خالل حلول  19-الجلسة المتخصصة السابعة: بناء المنعة إزاء كوفيد

 مبتكرة 

 منصوري ايلي

في   UN-Habitatإنشاءات وأشغال عامة وشهادة ماسترز في التخطيط المديني. وقبل أن ينضم لفريق  – ايلي يحمل شهادة دراسات علية في الهندسة المنية 

في مجاالت تمكين األبنية في مقاومة  ، عمل ايلي في عدد من الشركات الهندسية المتعددة اإلختصاصات بين لبنان والخليج العربي، وبالتحديد 2014لبنان عام 

من بعدها كمهندس مياه وصرف صحي، وعمل على إنشاء وترؤس وحدة التخطيط  UN-Habitatالزالزل ومشاريع بنى تحتيّة كبرى. انضم الى فريق 

يق األهداف االستراتيجية الخاصة بالمرونة. مع  والتصميم بهدف توسيع المجاالت التنفيذية للبرنامج من ناحية اإلبداع، العمل مع المجتمعات المحليّة، وتحق

UN-Habitat   ،عمل ايلي على العديد من التخصصات كالثقافة، الطاقة، المياه والصرف الصحي والنفايات، المساحات العامة، التغيير المناخي، المسكن

في لبنان، بادر لعدد من الشراكات مع   UN-Habitatخي لمكتب وغيرها من مبادرات التطوير الحضري. مؤخراً، عمل ايلي على تطوير ملف التغيير المنا

 افية. القطاع الخاص، ودعم في تعبئة الجهود لتوفير التمويل لالستجابة لكارثة مرفأ بيروت، وخاصة لما يعتى بالمسكن، والبيئة والصناعات الثق

 رياض مديب 

مع التركيز على التعاون الفني والدعم االستشاري للسياسات للحكومات  ،بخبرة خمسة وعشرين عاًما في مجال التنمية المستدامة واالقتصاد مديب  يتمتع رياض

في مكتب دعم   ، وهو أيًضا كبير المستشارين في الدول الجزرية الصغيرة النامية ،في إفريقيا والدول العربية وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي / المحيط الهادئ

خبيًرا اقتصاديًا في مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية في  عمل  ،السياسات والبرامج / شبكة السياسة العالمية. قبل انضمامه إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

لوجيا وخلق فرص العمل في البلدان النامية. عمل بشكل وثيق مع  وفي منظمة العمل الدولية حول تأثير التكنو ،مجال التجارة الدولية واالستثمار األجنبي المباشر

بما في ذلك   ، النامية  تحالف الدول الجزرية الصغيرة بشأن القضايا الحاسمة المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومسار ساموا في الدول الجزرية الصغيرة

 رة النامية. كيفية االستفادة من التحول الرقمي للدول الجزرية الصغي 
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 رازا صديقي

  ،نيودلهي ،ورازا صديقي الرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الصحية العربية والمدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة. عمل في مستشفى إندرابراسثا أبول

وعزز حزم الصحة والعافية  ،الناس حيث أطلق بنجاح مفاهيم مبتكرة جلبت الرعاية الصحية المتميزة إلى  ،المستشفى الرئيسي لمجموعة مستشفيات أبولو الهندية

 مع وضع المستشفى بشكل فعال على أنه األفضل واألكثر تقدما في الرعاية الصحية محليًا ودوليًا.   ،للشركات

 سلفاب أحمد  صالح الين عجب

عاًما في خدمة بلده   30السيد صالح الدين عجب سلفاب أحمد هو مدير وحدة تدريب نهر قاش َكَسال. وهو مهندس موارد مائية معتمد و ممارس ألكثر من 

لوريوس في الري والصرف من  السودان في مناصب مختلفة. حاصل على درجة الماجستير في هندسة الموارد المائية من جامعة دار السالم في تنزانيا وبكا

تم تعيينه مساعد تنفيذي   1990كمشرف على تنفيذ نظام الري في مزرعة ألبان الجزيرة الشمالية. في عام  1988تركيا. بدأ حياته المهنية عام  -جامعة أنقرة 

تم تعيينه مهندسًا مقيًما في مشروع وادي حلفا.  ،1997لمشروع محطة ضخ كيلي واألسيال لإلشراف على تنفيذ سد )العواتب( جنوب والية نهر النيل. في عام 

حيث كان مسؤوالً عن جميع عمليات إعادة تأهيل الري بما في ذلك مشاريع االستثمار   2006شندي ووالية نهر النيل في عام  إلقليمتولى منصب المدير الفني 

مديرا لري شمال الجزيرة. حضر العديد من الدورات التدريبية في إدارة   2019ي عام تم تعيينه مديرا للمكتب الفني لوالية سنار و ف 2008الزراعي. في عام 

 الموارد المائية في السودان ومصر. يشغل حاليًا منصب مدير وحدة التدريب نهر قاش كسال. 

 بالل الشقارين

. عمل كمنسق وطني لمشروع دمج االدوات االقتصادية في تنفيذ السياسة 2003بدء بالل الشقارين العمل مع وزارة البيئة في ارساء نظام تقييم االثر البيئي عام  

الجمارك    إلدارةم الدولي . كما عمل ضمن فريق تطبيق النظا2006ورئيس قسم التعاون الدولي واالقليمي والمحلي في وزارة البيئة  2005البيئية لعام 

(ASYCUDA ضمن المراكز الحدودية في وزارة الزراعة )تولى منصب مساعد مدير حماية الطبيعة ورئيس قسم التنوع الحيوي في  2014. في عام  2008

 فيشغل منصب مدير التغير المناخي.  أما اآلن   2017وزارة البيئة. عُيّن مساعد مدير التغير المناخي 

 بركات ةمرو

حد مؤلفي مجموعة أدوات االدماج الحضري في المدن العربية ومؤلفة الفصل الخاص أبركات باحثة وممارسة متخصصة بالتطوير والتخطيط الحضري.  ةمرو

في لندن.   UCLجامعةباندماج المرأة في نفس المجموعة. درست الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري في جامعة القاهرة وتخطيط التنمية الحضرية في 

كما تعاونت مع العديد من المؤسسات البحثية    ،تنوعت خبرتها في مجال التطوير والتخطيط الحضري بين العمل في القطاع الحكومي والخاص والمدني

رق إلى قضايا العدالة االجتماعية  والجامعات ومنظمات األمم المتحدة في مصر والمنطقة العربية. يركز عملها على جوانب مختلفة من التنمية الحضرية ويتط

 وإدارة المدينة.    ،وإدارة األراضي الحضرية ، واإلسكان ،في مجاالت التخطيط الحضري ،والمرونة الحضرية والبيئة ،والتنمية المستدامة ،والمكانية

 التحديات وسُبُل المضي قدما  الجلسة المتخصصة الثامنة: النهوض بجهود القضاء على الجوع في المنطقة العربية: 

 جان مارك فوريس

  .منظمة األغذية والزراعة، القاهرة، جمهورية مصر العربية  – هو المسؤول اإلقليمي للبرامج بالمكتب اإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفريقيا  جان مارك فوريس 

عاًما من الخبرة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالتنمية الزراعية في الشرق    30هو مستشار زراعي ومتخصص في إدارة الموارد المائية، ولديه أكثر من 

، انضم إلى الفريق 2015عام األدنى وإفريقيا وآسيا، مع التركيز بشكل خاص على قضايا األراضي والمياه، والتكيف مع تغير المناخ وسبل العيش الريفية. في 

، ينسق السيد فوريس جميع البرامج لمنظمة األغذية والزراعة في إقليم  2019المسؤول عن تطوير برنامج الفاو االستراتيجي للزراعة المستدامة. ومنذ فبراير 

 الشرق األدنى وشمال إفريقيا.   

 ندى العجيزى

عاًما من الخبرة في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية على المستويين  20ولديها أكثر من  1992العربية عام التحقت ندى العجيزي بجامعة الدول 

رتها كأمانة فنية للجنة  اإلقليمي والدولي. تشغل حاليًا منصب مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية. وبهذه الصفة، تعمل إدا 

قتصاد من  بية رفيعة المستوى للتنمية المستدامة وهي مسؤولة عن تنظيم "األسبوع العربي للتنمية المستدامة". حاصلة على درجة البكالوريوس في االالعر

 الجامعة األمريكية بالقاهرة وماجستير في إدارة األعمال من جامعة كمبريا في المملكة المتحدة. 
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 عبد الحكيم الواعر

منظمة األغذية والزراعة. قبل انضمامه إلى    -الحكيم الواعر هو المدير العام المساعد والممثل اإلقليمي للمكتب اإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفريقيا  عبد

سالمي للتنمية في جدة، المملكة  منظمة األغذية والزراعة، شغل عدة مناصب قيادية بما في ذلك الهيئة العامة للبيئة في ليبيا، واالتحاد األفريقي، والبنك اإل

ة  في االتحاد األفريقي، أشرف على إنشاء العديد من المبادرات األفريقية الفريدة. وفي البنك اإلسالمي، شغل منصب مستشار الرئيس للمناصر . العربية السعودية

 . ة ودبلوم دراسات عليا في القيادة التنظيمية من الواليات المتحدةحاصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء البيئية من المملكة المتحد. والشراكات العالمية 

 كيت نيوتن

الذي يغطي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى. على   -كيت نيوتن هي نائبة مدير المكتب اإلقليمي لبرنامج األغذية العالمي في القاهرة  

وزارة التنمية الدولية البريطانية كمستشار أقدم للشؤون اإلنسانية. شغلت قبل ذلك عدداً من المناصب مع برنامج  مدى السنوات السبع الماضية، عملت في 

لزال هايتي. كان آخر  األغذية العالمي في جنوب السودان وإريتريا وأفغانستان وإثيوبيا ودارفور. كما تمَّ إرسالها إلى بعثات مختلفة بما في ذلك استجابة لز

على  لته في برنامج األغذية العالمي، قبل انضمامها إلى وزارة التنمية الدولية البريطانية، هو منصب نائب المدير القطري في سوريا. حاصلة منصب شغ 

 درجة الماجستير في مجال المساعدة اإلنسانية من جامعة تافتس ودرجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية من جامعة أكسفورد. 

 وديد عريان 

ة المعلومات  وديد عريان هو أستاذ علوم التربة بجامعة القاهرة، مصر ومستشار أول للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية وهو مؤسس ومنسق عام غرف

الدراسات البحثية  قام بتأليف العديد من  .(LAS-CRNI)مبادرة العالقة بين مخاطر المناخ  - الجغرافية العربية، ومنسق برنامج جامعة الدول العربية 

اضي ودراسات  التطبيقية والمشاركة في تأليفها حول مواضيع تتعلق بالتنمية المستدامة والجفاف وتدهور األراضي والغطاء النباتي وتخطيط استخدام األر

 الموارد الطبيعية بما في ذلك تقرير خاص عن "تعقيد الجفاف". 

 رشا العرضي 

عاًما في العمل في مجال التغذية في السياق اإلنساني   19درجة الماجستير في اإلدارة الصحية. تتمتع بخبرة تزيد عن رشا العرضي طبيبة حاصلة على 

بعد أن عملت في بلدان مليئة بالتحديات مثل السودان واليمن، تمكنت من الحصول على خبرات  . والتنموي مع اليونيسف ووزارات الصحة والهالل األحمر 

سمح لها  . ج التغذية متعددة القطاعات لمعالجة جميع أشكال سوء التغذية مع مختلف القطاعات مثل الصحة والغذاء والحماية االجتماعيةبرامحول متنوعة 

 عملها في مثل هذا السياق باكتساب كفاءات عالية والتزام وشغف في تحقيق النتائج ألصحاب المصلحة. 

 سعد حاتم محمد 

اللجنة المسؤولة عن تطوير االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي في العراق وتحديث استراتيجية وزارة   ، وهو مواطن عراقي ،حاتم محمد يرأس سعد

على التوالي. ركز بحثه على اقتصاديات التغيير   ،2007و 1999حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في االقتصاد الزراعي منذ . الزراعة 

والمدير العام للبحوث الزراعية وخبير   ،ومستشار ومدير مكتب الوزير ،بحثية مختلفة بما في ذلك مدير مركز التدريبوشغل مناصب إدارية  . جيالتكنولو

 . في األمن الغذائي والتكامل الزراعي مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية 

 فاطمة الحسن الطاهر

وتشغل منصب األمين العام لألمانة الفنية   2018الدكتوراه في األمن الغذائي والتغذية من أكاديمية السودان للعلوم في عام حصلت فاطمة الطاهر على درجة  

. وعملت كمنظم وطني في السودان لحوارات نظام الغذاء وعضو في المنتدى العالمي للخدمات الريفية االستشارية منذ  2019لألمن الغذائي بالسودان منذ عام 

لقومية لألمن  . نشرت العديد من األوراق الفنية وشاركت في العديد من الدراسات المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية. كما قادت عملية تطوير السياسة ا2015م عا

 الغذائي في السودان. 

 محمد أيت القاضي

ارة الفالحة  يشغل محمد أيت القاضي حاليًا منصب رئيس المجلس العام للتنمية الفالحية، وهو مؤسسة فكرية رفيعة المستوى في مجال السياسات تابعة لوز 

. عضو في أكاديمية الحسن  والصيد البحري والتنمية الريفية والغابات في المغرب. وهو رئيس اللجنة العلمية لمؤسسة تكيف الزراعة األفريقية مع تغير المناخ
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ة أوسلو الدولية للمياه  الثاني للعلوم والتكنولوجيا وأستاذ في معهد الهندسة الزراعية والطب البيطري. وهو أيًضا عضو في أكاديمية الزراعة الفرنسية وأكاديمي

 والهيئة االستشارية الدولية للقمة العالمية لالقتصاد الحيوي. 

معالجة األساليب والموارد الحديثة في جمع البيانات لتعزيز جودة البيانات من أجل   الجلسة المتخصصة التاسعة:

 ضمان التعافي الشامل للجميع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية 

 حيدر فريحات

مديراً لشعبة تكنولوجيا   2011إلى اإلسكوا في عام حيدر فريحات هو رئيس مجموعة اإلحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا في اإلسكوا. انضم 

، ومستشار أول لألمين التنفيذي لإلسكوا بشأن التكنولوجيا 2014المعلومات واالتصاالت. ثم تم تعيينه كمدير لشعبة التكنولوجيا من أجل التنمية في عام 

 ة وماجستير في إدارة األعمال في نظم المعلومات اإلدارية.. حصل السيد فريحات على دكتوراه في العلوم اإلداري2019واالبتكار في عام 

 ندى جعفر

عاًما من الخبرة في البحث اإلحصائي وبناء القدرات وتطوير  25ندى جعفر هي رئيسة وحدة التنسيق والسياسات اإلحصائية في اإلسكوا. لديها أكثر من 

اإلسكوا حول مراقب التنمية العربية للتقدم المجتمعي. وهي حاصلة على ماجستير في  البرامج في األمم المتحدة. قامت بتطوير أول لوحة تحكم في 

 الدراسات السكانية والسكان. 

 محمد سعيد المهندي 

واالجتماعية. محمد سعيد المهندي هو مدير إدارة اإلحصاء بجهاز التخطيط واإلحصاء في دولة قطر. شغل سابقًا منصب مدير اإلحصاءات السكانية 

مثل دولة قطر في عدة لجان إحصائية على المستوى اإلقليمي والدولي. حاصل على درجة البكالوريوس في التخطيط الجغرافي ودبلوم عالي في  

 التخطيط العمراني. 

 نبيلة معاشو 

وزارة الداخلية والجامعات المحلية. كما عملت في مجال التدقيق  فيسنوات  10نبيلة معاشو هي مديرة الدراسات بمجلس المحاسبة الجزائري. وقد عملت لمدة  

مجال  اه في الدكتورأطروحة  بمجلس المحاسبة. حاصلة على درجة الماجستير في القانون العام بتخصص مؤسسات الدولة والعامة، وهي بصدد إعداد 

 المؤسسات العمومية. 

 نبيل بن شمس

 نبيل بن شمس هو المدير العام للمركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي في سلطنة عمان.

 لؤي شبانة

( حيث PCBSالمركزي لإلحصاء الفلسطيني )لؤي شبانة هو المدير اإلقليمي الحالي لصندوق األمم المتحدة للسكان للدول العربية. بدأ حياته المهنية في الجهاز 

حتى بدأ   2005وتم تعيينه كرئيس ثان للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. شغل منصب كبير اإلحصائيين في فلسطين من عام  2005إلى  1994عمل من 

ي / فريق األمم المتحدة القطري ثم مع صندوق األمم المتحدة  حيث عمل أوالً مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 2009حياته المهنية مع األمم المتحدة في عام 

انضم إلى المكتب اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان للدول العربية في القاهرة كمستشار إقليمي للبيانات والسياسات   2015للسكان في العراق. في عام 

 طبيقية ودرجة الماجستير في اإلحصاء الرياضي وبكالوريوس العلوم في الرياضيات. السكانية. حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم االجتماعية الت

 سوسن بنت داود بن محمود اللواتية 

 في سلطان عمان.  مديرة عام المديرية العامة للمعلومات، المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات   
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 ضياء عوض كاظم

لإلحصاء في العراق وعضو في الجمعية العراقية لعلوم االحصاء ومحاضر مدرب. كما أنه عضو في لجنة  ضياء عوض كاظم هو رئيس الجهاز المركزي  

 مناقشة الدبلوم العالي في المركز العربي للتدريب والبحث اإلحصائي. حاصل على درجة الدكتوراه في اإلحصاء. 

 سولورانو  –إيرين فوجاكوفا 

  .المنسقة المقيمة لألمم المتحدة في العراقسولورانو هي  -إيرين فوجاكوفا 

 الجلسة المتخصصة العاشرة: التحّول التكنولوجي في قطاع النقل: التحديات والفرص أمام المنطقة العربية 

 يعرب بدر 

بعد عدد من سنوات  .باريس، فرنساق في .من المدرسة الوطنية للجسور والطر 1991حصل يعرب بدر على شهادة الدكتوراه في علوم النقل والمواصالت عام 

. وخالل فترة واليته انخفض عدد وفيات  2011و 2006العمل في المجال التعليمي واالستشاري، تّمت تسميته وزيراً للنقل في الجمهورية العربية السورية بين 

بصفة مستشار إقليمي للنقل   2014تمبر عام انضم إلى اإلسكوا شهر أيلول/ سب  .2010و 2008% بين عامي 24صدامات المرور في سورية بنسبة 

دول العربية ومع بقيّة  واللوجستيات، حيث يقود جهود صياغة رؤية استراتيجية لتطوير قطاع النقل متعدد األنماط لتحسين الربط الحيوي والتكامل اإلقليمي بين ال

 . أرجاء العالم

 نبال إدلبي 

اإلسكوا. وهي من كبار خبراء السياسات في التحول الرقمي واالبتكار والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة والحكومة نبال إدلبي هي رئيسة قسم االبتكار في  

ار وتطوير مجتمع  الرقمية والمفتوحة. لديها خبرة طويلة في السياسات واالستراتيجيات التي تنهض بمجتمع المعرفة والتحول الحكومي الرقمي وسياسات االبتك 

لت منصب نائب  ومات. تقود حاليًا مبادرة اإلسكوا لتعزيز الحكومة المبتكرة المفتوحة في المنطقة العربية وجائزة اإلسكوا للمحتوى الرقمي العربي. شغالمعل

. حاصلة على شهادة في هندسة  الوزير في وزارة االتصاالت والتكنولوجيا وأستاذة هندسة الكمبيوتر في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في سوريا 

 الكمبيوتر ودكتوراه في علوم الكمبيوتر من فرنسا. 

 خالد بن عبدهللا الحقيل

. كما هو رئيس االتحاد الدولي للنقل العام ورئيس االتحاد العربي للنقل البري.  2006خالد الحقيل هو الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل العام منذ عام 

على درجة  ايضا كرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الفرنسية للنقل العام، ونائب رئيس مجلس إدارة حلول التنقل الرقمي. السيد خالد الحقيل حاصل ويعمل 

 البكالوريوس في الهندسة المدنية. 

 محمود العبدالالت 

خبرته العملية السابقة العمل كأمين عام االتحاد العربي للنقل البري، وكذلك األمين العام  محمود العبدالالت هو نائب رئيس االتحاد الدولي للنقل البري. تشمل 

االقتصادية    باإلنابة لوزارة النقل ومستشار الوزير. كما كان له خبرات في العمل في مجال الطيران، حيث عمل منصب مدير النقل الجوي ورئيس الدراسات

 كتوراه والماجستير في إدارة الطيران. للنقل في األردن. حاصل على درجة الد

 مصطفى شكيب

عاًما من الخبرة في مجاالت   15مصطفى شكيب هو مدير اإلستراتيجية وتميز األعمال بشركة المجدوعي للوجستيات بالمملكة العربية السعودية له 

منظمة في    55سنوات كمستشار إداري حيث قدم خدمات استشارية ألكثر من   4التحول الرقمي، والتميز المؤسسي، وإدارة الجودة. عمل قبل واإلستراتيجية، 

ة حيث أنه ملتحق القطاعات الخاصة والحكومية وغير الربحية في الشرق األوسط. شكّل المزيج المهني واألكاديمي أحد عوامل النجاح الرئيسية لرحلته المهني

 ببرنامج الدكتوراة المهنية في اإلدارة وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الجودة.
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 رامي قاروط 

( في جنيف، وهو متخصص في مساعدة مشغلي  IRUقاروط خبير في تيسير التجارة والحلول العابرة للحدود في االتحاد الدولي للطرق والمواصالت )رامي 

خبرة في العمل  سنوات من ال 10الخدمات اللوجستية والنقل البري على إزالة الحواجز التجارية بين الشرق األوسط ودول مجلس التعاون الخليجي. لديه أكثر من 

كل من باريس   مع المنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص في جميع أنحاء أوروبا والشرق األوسط. بعد ستة أعوام من العمل في صناعة إعادة التأمين، في

  TIRق األوسط، أدار تطبيق نظام كمستشار لمنطقة الشر  IRUسنوات في القسم المالي بمكتب األمم المتحدة في جنيف. منذ انضمامه إلى  4وجنيف، أمضى 

في تسهيل التجارة وإطالق العنان لإلمكانيات التجارية بين المناطق والسماح لشركات النقل بتخفيض  IRUفي العديد من البلدان مع التركيز على إثراء مهام 

 تكاليفها ومهل التسليم. 

 السقطيخالد 

وعميد كلية النقل الدولي واللوجستيات في األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.   ،هو أستاذ مساعد في اللوجستيات وسلسلة التوريد السقطيخالد 

والخدمات اللوجستية   ،على إدارة الموانئ والمحطات ته بالقاهرة. تركز خبر FIATAومدير دبلوم  ،وهو أيًضا عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالقاهرة

 ونمذجة سلسلة التوريد.    ،ومراقبة المخزون ،والمشتريات ،قياس األداءبحثه وإدارة سلسلة التوريد. يستهدف 

 إسماعيل عبد الغفار

منصب مدير وعميد  شغل إسماعيل عبد الغفار أستاذ في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات وهو رئيس األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. 

جامعة الدول  ،وعضو مجلس وزراء االقتصاد العرب ،. وهو عضو مجلس إدارة مجلس وزراء النقل العرب2011-2009 ،المدرسة الفنية العسكرية المصرية

 ،ومجلس المنظمة البحرية الدولية  ،وكذلك رئيس الوفد الرسمي لجامعة الدول العربية ،العربية. كما تم اختياره كعضو في مجلس إدارة الجامعة البحرية العالمية

 المنظمة البحرية الدولية.  ،ة الفنية لتطوير التعليم البحريورئيس اللجن

الجلسة المتخصصة الحادية عشرة: دمج الطبيعة في استثمارات القطاع الخاص: الطاقة المتجددة المراعية للطبيعة  

 العربية منطقة الوالسياحة البيئية في 

 عادل سليمان 

. وقد نجح في الحصول على  2017إلى  2013تعزيز أنظمة اإلدارة والتمويل في المحميات الطبيعية في مصر من عمل عادل سليمان تاج الدين كمدير لمشروع 

لتنمية المجتمعات   2012عن الحفاظ على الطيور الحوامة المهاجرة كما نجح في الحصول على جائزة خط االستواء الدولية لعام  2020جائزة الطاقة العالمية 

البيئة. هو أيًضا مؤسس جمعية بيئة بال حدود التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة والتراث الطبيعي والثقافي لمصر. كما أدار وأشرف على    المحلية والحفاظ على

روع السالمة  ومش  ،ومشروع الحفاظ على األراضي الرطبة ،مثل مشروع الحفاظ على النباتات الطبية ،العديد من المشاريع البيئية للحفاظ على التنوع البيولوجي

 ومشاريع أخرى.  ،وتطوير برامج إدارة الزوار في الحدائق الطبيعية بالقاهرة ،ومشروع تنمية المجتمع المحلي في سانت كاترين ،الحيوية

 يوليا اسيفا 

. يشمل عملها تقديم الدعم الفني تعمل يوليا اسيفا في المركز اإلقليمي للدول العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بصفتها أخصائية في تغير المناخ والبيئة

شمل خبرتها السابقة العمل في العديد من وكاالت واالستشاري لدول المنطقة العربية في مجاالت تغير المناخ والتخفيف من آثاره، والطبيعة والتعافي األخضر. ت

 األمم المتحدة ومشاريع في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق األوسط في مجال الموارد المائية وبناء القدرات وحماية البيئة.  

 أسامة النوري 

ج األمم المتحدة  أسامة النوري هو مدير المشروع في بيرداليف انترناشونال. وهو أيًضا مدير المشروع اإلقليمي لمشروع الطيور المهاجرة الذي يدعمه برنام

مة المهاجرة من خالل  دولة في الشرق األوسط وشمال شرق إفريقيا. الهدف من المشروع هو تعميم الحفاظ على الطيور الحوا  11اإلنمائي والذي يعمل في 

لنفايات والسياحة.  طرق هجرتها على طول الوادي المتصدع / مسار الهجرة في البحر األحمر إلى القطاعات اإلنتاجية الخمسة للصيد والطاقة والزراعة وإدارة ا

للطاقة في البحر األبيض المتوسط. هو المؤسس  الحد من نفوق الطيور المرتبطة بالبنية التحتية الذي يهدف إلى  Safe Flywaysوهو أيًضا مدير مشروع 

 المشارك واألمين العام السابق للجمعية السورية للحفاظ على الحياة البرية. حاصل على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة األعمال. 
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 تريس ألينسون 

المسؤول للطاقة و يُشرف على عمل منظمة حياة الطيور الدولية بشأن تأثير  تريس ألينسن هو خبير عالمي في تطوير أدوات التخطيط المكاني لتسهيل التوسع 

يور بشكل فعال في  البنية التحتية للطاقة على الطيور. يعمل تريس بشكل وثيق مع الحكومات والمؤسسات المالية الدولية وقطاع الطاقة لضمان دمج بيانات الط

وهو رئيس فريق العمل  ،في المنتديات العلمية والسياساتية العالمية حول موضوع التنوع البيولوجي والطاقةعملية تخطيط الطاقة المتجددة. يساهم بشكل متكرر 

 (. CLEANactionكما انه عضو مؤسس في تحالف ربط الطاقة والطبيعة للعمل ) ،الفني التفاقية األنواع المهاجرة

 فيصل عيسى 

 .فيصل عيسى هو المدير العام لشركة ليكيال مصر

 أندريه بشارة 

عاًما من   30عاًما ولديه أكثر من  20، وشريك فخور في جمعية حماية الطبيعة في لبنان منذ Great Escapeأندريه بشارة هو من محبي الطبيعة، ومؤسس 

ل منغوليا، نيبال، عمان، األردن، سريالنكا،  الخبرة في تنظيم السياحة البيئية ومشاريع السياحة القائمة على الطبيعة في لبنان وفي بلدان مختلفة حول العالم مث

ألنشطة الخارجية  تنزانيا، تركيا، سوريا، فيتنام، زنجبار، إلخ. وهو متخصص في بناء فريق الشركة الديناميكي، والتنمية الريفية وحل النزاعات من خالل ا 

 والطبيعة. 

 تعزيز التمكين االقتصادي للمرأة في الدول العربية الجلسة المتخصصة الثانية عشرة: دور اإلعالم واإلعالن في 

 رشا قنديل

 للسيرة الذاتية الكاملة( 3)أنظر ص. .  رشا قنديل مذيعة وصحفية أولى في بي بي سي نيوز 

 كارال سيرتين 

مجلة أعمال تغطي القطاعات العمودية في مجاالت الطاقة والبناء   11، وتشرف على افتتاحيات ITP Media Groupهي محررة جماعية في سيرتين كارال 

ي كل من القطاعات  والتصميم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. مخاطبة قادة الصناعة مباشرة، تعمل على زيادة الوعي بالقضايا االجتماعية والبيئية ف

، وأدارت العمليات  Forbes Middle Eastن صحافة األعمال يمكن أن يكون لها تأثير اجتماعي كبير. بدأت حياتها المهنية في التي تشرف عليها. تعتقد كارال أ

 .S.Iاإلعالمية لمؤسسات غير ربحية في جميع أنحاء المنطقة. حاصلة على درجة الماجستير في المجالت والصحف والصحافة عبر اإلنترنت من كلية 

Newhouse الت العامة في جامعة سيراكيوز. لالتصا 

 دينا مطر 

. قبل انضمامها إلى األوساط 2005دينا مطر هي أستاذة االتصال السياسي واإلعالم العربي في مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية التي انضمت إليها في عام 

التدريس والبحث يتمحور نطاق مع التركيز بشكل أساسي على المنطقة العربية.   ،عملت كمراسلة ومحررة أجنبية تعمل في مناطق مختلفة من العالم ،األكاديمية

والنشاط   ،إلعالموالمرأة وا ،واإلعالم والتمكين )ال سيما مع اإلشارة إلى األقليات والفئات المحرومة( ،بشكل أساسي حول السياسة والتواصلالذي تقوم به 

 . وكذلك ثقافات الشتات ووسائل اإلعالم ،وتأطير األخبار والسلطة ،والثقافات السياسية ،والحركات االجتماعيةالتغييري 

 جين كننغهام -سارة

والجمع بين الدقة العلمية واالبتكار التكنولوجي. ترتكز   ،بهدف تعطيل مساحة التواصل لتغيير السلوك MAGENTAبتأسيس شركة  كننغهام جين-قامت سارة

حيث عملت في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا. قدمت المشورة لمجموعة متنوعة من  ،رؤيتها على أكثر من عقد من الخبرة في البحث واالتصاالت

فهي عضو في مجلس إدارة عدد من المنظمات   ،ة بشأن تعزيز تدخالت االتصاالت لدعم أهداف السياسة األوسع. باإلضافة إلى ذلكالحكومات والمنظمات الدولي

والتي تعمل على تعزيز تعليم المرأة وحرية التعبير. حاصلة على درجة الماجستير في الهندسة من جامعة كامبريدج بمنحة دراسية من معهد  ،غير الهادفة للربح

 قسم دراسات الحرب.  ،(. وهي حاليًا محاضرة ضيفة على االتصاالت االستراتيجية في كينجز كوليدج لندنMITماساتشوستس للتكنولوجيا )
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 ضحى الزهيري 

واإلقليمية والدولية. تعمل حاليًا مذيعة  عاًما من الخبرة في مجال االتصال العام على المستويات الوطنية  15ضحى الزهيري هي مستشارة إعالمية مصرية لديها 

ديد من المناقشات في منطقة  في قناة العربية الحدث عبر العربية اإلخبارية، وتغطي األخبار العربية والعالمية، ال سيما القضايا السياسية واالجتماعية. أدارت الع

لمرأة والحق في التنمية"، ومنتدى مسك ميديا حول "التسويق اإلعالمي واإلعالن"  الشرق األوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك منتدى الشباب العالمي حول "ا 

لصحافة  وقمة المعرفة حول "نموذج اإلصالح التربوي المصري". حصلت على درجة البكالوريوس في األدب اإلنجليزي ودرجة الماجستير في التلفزيون وا 

 الرقمية. 

 




