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. كان قد تولى سابقاً  )سكوااال(  االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياللجنة  ا  في  نائب األمينة التنفيذية للبرامجيشغل حالياً منصب   
  المنسق المقيم لألمم المتحدة ولبرنامج األمم المتحدة و،  المدير القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق  اماً عديدة منهامه

مستشار أقدم للبرامج في المكتب اإلقليمي للدول و  ،اإلنمائي في مصرالمدير القطري لبرنامج األمم المتحدة  و،  في تونساالنمائي  
المتحدة اإلنمائي في نيويورك.   برنامج األمم  بلدان ومقرات    مناصب  تولّىكما  العربية في  المتحدة في  لدى برنامج األمم  عدة 

المتحدة اإلنمائي،    مختلفة.   إلى برنامج األمم  في  عمل  قبل انضمامه  الدولية  التنمية  الجنوبي، ومركز بحوث  الشمال  في معهد 
   .وهو حائز على شهادتي ماجستير في اإلدارة العامة من جامعة هارفارد، وفي االقتصاد من جامعة أوتاوا وجامعة أوتاوا.  أوتاوا،  

  لؤي شبانةالدكتور 

صب مدير المكتب اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان للدول العربية. وقد شغل سابقاً منصب رئيس اللجنة يشغل حالياً من
العربية، القدرات اإلحصائية  تعزيز  ومنتدى  آسيا (اإلسكوا)  االقتصادية واالجتماعية لغربي  للجنة  التابعة  كان كما    اإلحصائية 

حائز على دكتوراه في اإلحصاء التطبيقي االجتماعي من وهو  في مجلس المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية.    اً وعض
شهادة ماجستير في اإلحصاء من الجامعة األردنية، وشهادة بكالوريوس في الرياضات يحمل  جامعة النكستر في المملكة المتحدة، و

 .من جامعة بغداد

  

  الجلسة التمهيدية 

 المراجعة الرابعة في المنطقة العربية: عمل مدريد الدولية للشيخوخة خطة

  سارة سلمان الدكتورة 

ً   وهي  ،اإلسكوا  مسؤولة شؤون السكان  منصب  2017تشغل منذ العام   مشروع الشيخوخة والسكان ومشروع الهجرة.    ةمنسق  حاليا
شارة  تاألمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي حيث شغلت منصب مس   برنامجعملت في السابق في عدد من المنظمات الدولية ومنها  

ي واشنطن، الواليات  إقليمية في مجال التنمية البرلمانية. حائزة على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من الجامعة األمريكية ف
  المتحدة.  



  

  : التقارير الطوعية للدول األعضاء 20لجلسة األولى:  خطة مدريد الدولية +ا

  معالي الدكتور فادي سلطي الخليل رئيس الجلسة: 

والتعاون الدولي هو حالياً   السورية  في   رئيس هيئة التخطيط  العربية  تدريسية في عدة  الجمهورية  له  و  جامعات سورية. شغل عدة مناصب 
شارك في عدة دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات متعلقة بالشؤون  كمامنشورات مختلفة تتعلّق بالموازنات واألزمات االقتصادية العالمية. 

 .حائز على دكتوراه في االقتصاد السياسي من جامعة كوبان الحكومية، روسيا االتحادية المالية واالقتصادية.

    المتحدثون 

 الدكتور محمد المقدادي فةعطو   

حائز على    .هو عضو في الكثير من اللجان الوطنية والدولية.  ردنفي األ  يشغل حالياً منصب األمين العام للمجلس الوطني لشؤون األسرة
الوطنية في مجال السياسات واالستراتيجيات  التنظيمي ويتمتع بخبرة عالية في صياغة وتنفيذ  البشرية   دكتوراه في علم االجتماع  التنمية 

 واالجتماعية وشؤون األسرة 

  السيدة حصة تهلك سعادة 

، والرئيس التنفيذي  في اإلمارات العربية المتحدة  تنمية المجتمعتشغل حالياً منصب الوكيل المساعد لشؤون التنمية االجتماعية في وزارة  
ً   هيلالبتكار.   عضوة في مجلس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال وعضوة في مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين. وكانت    ايضا

ي للمرأة وعملت على وضع وتنفيذ االستراتيجيات  إدارة التطوير المؤسسي والبحوث والدراسات بمؤسسة دب  ة قد شغلت سابقاً منصب مدير
ريوس في االدارة والتسويق  وحائزة على شهادة بكال  الخاصة بالمؤسسة ومشاريعها، كما عملت على عدة بحوث ودراسات تخص المرأة .

 من الجامعة األمريكية في الشارقة.

 السيدة ايمان بالشيخ 

عضوة في عدة لجان في مجال هي    .2019منذ سنة  في تونس   مرأة والطفولة وكبار السنتشغل منصب مديرة كبار السن بوزارة األسرة وال
شاركت في إعداد االستراتيجية العربية كما  قليمية  إحقوق االنسان وخاصة المرأة والطفولة وكبار السن. قد شاركت في عدة مؤتمرات محلية و

اإلفريقي وخطة العمل الخاصة بالشيخوخة. تشّكل السيدة ايمان    االتحادلكبار السن بجمهورية مصر العربية وتحيين وتحديث إستراتيجية  
  المراجعة الرابعة لخطة عمل مدريد للشيخوخة.بخصوص    )االسكوا(آسيا    لغربي  االقتصادية  االجتماعية  اللجنةبالشيخ نقطة اتصال وطنية مع  

 السيد جمال النيل عبد هللا منصور   

ً و في السودان  وكيل مكلف بوزارة التنمية االجتماعية منها منسق لمشاريع بنك التنمية   ،مدير التخطيط والسياسات في الوزارة. تولى عدة مناصب سابقا
ومشاريع للبنك الدولي بوزارة الرعاية والضمان االجتماعي. كما شغل منصب نائب رئيس لجنة التنمية   ،اإلفريقي بوزارة الرعاية والضمان االجتماعي

. شارك في العديد 2015حتى  2014ورئيسها من   2013- 2012االسكوا/بيروت - االجتماعية باللجنة االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة لغربي آسيا
ولية كلية من الورش والمؤتمرات على الصعيد المحلي واالقليمي والعالمي ولديه كتب وأبحاث عديدة. هو بصدد مناقشة الدكتوراه في قسم العالقات الد 

    ستراتيجية وآخر في العالقات الدولية. دراسات االالعلوم السياسية جامعة الخرطوم وحائز على زمالة كلية الدفاع الوطني، وماجستير في ال

  

  

 



 ين المطيريسالسيدة حياة ح   

شاركت بعدة دورات توعوية تخّص   .2016منذ    العراق  في  وزارة العمل والشؤون االجتماعيةفي    مديرة إدارة كبار السنتشغل منصب  
عضوة في اللجنة الفنية لتطوير خدمات كبار السن وفي  ، عالوة عن كونها  عداد دراسات وبرامج في نفس المجالإكبار السن باإلضافة إلى  

 .حائزة على بكالوريوس في علم االجتماع .سكواعداد السياسة العامة لكبار السن بالتعاون مع اإلاللجنة الوطنية إل

 السيدة فاطمة عبد العزيز الكعبي 

ساهمت في تطوير  .  باحثة في المؤتمرات واالتفاقيات الدولية في إدارة التعاون الدولي بوزارة التنمية االجتماعية واألسرة بدولة قطرهي  
ً   عبت دوراً كما أنها ل.  والتنظيم الدوليقواعد الكتابة العلمية واألفكار حول القضايا المتعلقة بالدبلوماسية واالقتصاد السياسي الدولي     رئيسيا

على بكالوريوس في الشؤون   ئزةحا  .في استخدام األساليب المحايدة والوساطة في إدارة مناظرات النزاعات  تنجحو   في محاكاة مؤتمر دولي
 الدولية 

 ي السيد محمد عمر القمار 

. شارك في في مصر  مستشار قانوني لوزارة التضامن االجتماعي  2014منذ أبريل  ووكيل لمجلس الدولة  منصب    2007منذ مارسيشغل  
في عدد من اللجان وأبرزها اللجنة العليا لكبار السن    اً وعض  ، باإلضافة إلى كونهإعداد عدد من االستراتيجيات الوطنية وعدد من التشريعات

الجامعة  من وماجيستير في القانون الدولي المقارن    2011حائز على ماجيستير في القانون الخاص من جامعة القاهرة عام    . 2017منذ عام  
  . 2017القاهرة عام في األمريكية 

  

 (تابع)  لدول األعضاءل: التقارير الطوعية 20: خطة مدريد الدولية +الثانيةالجلسة 

  (ورد اعاله)  يرئيس الجلسة: عطوفة الدكتور محمد المقداد

   : المتحدثون

 عاله)أ(ورد  معالي الدكتور فادي سلطي الخليل 

  السيد غانم عمر 

ً   شغل  .فلسطين  التنمية االجتماعية،  وزارة   في    مدير دائرة كبار السن هو حالياً   منصب مدير دائرة الطفولة ومدير دائرة    سابقا
هيل والدعم ومناصرة حقوق كبار أهيل والتثقيف. تابع دورات تدريبية متعدددة في مجاالت الحماية والرعاية والتأالمرأة ودائرة الت

ات خاصة  شارك في عدة ورشات عمل ومؤتمرات وندو  كمادارية والفنية.  السن باإلضافة إلى دورات متعددة في الجوانب اإل
 نفس. الحائز على بكالوريوس في علم  بكبار السن وحقوقهم واحتياجاتهم.

  السيد حسين عبد الحكيم 

المسنين ذ العام  نم  وزارةاليعمل في    .الجزائر  في  من الوطني واألسرة وقضايا المرأةوزارة التضا  في  مدير حماية األشخاص 
.  حماية االشخاص المسنين، وملف  حماية الطفولة والمراهقةملف  و ،  االنسانيالحركة الجمعوية والعمل  وهو يمسك بملف    2011

الديوان  في    وقد شغل سابقاً منصب مساعد إداري رئيسي.  االسكوا  السن، لدى  كبار  وطنية لقضايا  اتصال  كما انه يشّكل نقطة
ئز على شهادة الليسانس في التاريخ العام حا  .وزارة التعليم العالي والبحث العلميل التابع  "ONOU"الوطني للخدمات الجامعية  

  . 1994 من جامعة وهران عام

 



  حمد الخالدي السيد 

يشغل حالياً منصب مدير إدارة رعاية المسنين في وزارة الشؤون االجتماعية في الكويت. شارك في العديد من الدورات التدريبية  
داخل وخارج البالد. هو أيضاً عضو في عدد  شارك وساهم بالعديد من المؤتمرات واألنشطة والبرامج الخاصة بكبار السن  كما  

اللجان والمنظمات التي تُعن مدرب في اعداد االستراتيجية الوطنية والشيخوخة. اعتُمد كشخاص ذوي اإلعاقة  ى بشؤون األمن 
حائز على بكالوريوس    .2021وقد كان نائباً لرئيس اللجنة الطبية للمسنين لسنة    ،2019الكويتية الشاملة لمكافحة المخدرات في  

  إدارة أعمال ودبلوم خدمة اجتماعية.

  السيدة فرناند ابي حيدر 

. كما تشغل منصب رئيس  2014منذ نيسان    في لبنان  في وزارة الشؤون االجتماعيةبالتكليف    الشؤون األسريةهي رئيسة قسم  
األّول   تشرين  منذ  الوزارة  في  التطوعية  والمنظمات  الجمعيات  المتعلقة  2010قسم  اإلقليمية  المؤتمرات  العديد من  . حضرت 

المستدامة. المعهد الوطني لإلدارة    بالتنمية  والثاني في اإلدارة العامة في  المستوى األول  أنها حا  -درست  ئزة على لبنان. كما 
  بكالوريوس في الصحافة وعلوم االتصال من الجامعة اللبنانية.

  السيدة مليكة قلبي 

المسنين  مصلحة  رئيسة حماية  إل  قسم  األسرالتابعة  حماية  والمسنيندارة  والطفل  االجتماعي   في  ة  واالدماج  التضامن  وزارة 
، وتدرجت في تحمل  1992منذ سنة  وذلك  عملت في بداية مشوارها المهني في مجال التنمية االجتماعية     .واألسرة، المغرب

ً   .المسؤوليات داخل الوزارة   لها حضور واضح كفاعلة حقوقية وقد تبنت الدفاع عن قضايا حقوق اإلنسان والحقوق الفئوية خصوصا
شاركت في العديد من المؤتمرات واللقاءات الوطنية والدولية وورشات وطنية ودولية حول حقوق األشخاص   .األشخاص المسنين

جازة في القانون الخاص  إحائزة على    .يالمسنين، لها العديد من المقاالت حول حقوق األشخاص المسنين ومقاربة النوع الجندر
 . بالرباطمن كلية العلوم القانونية 

 السيدة صفية بنت محمد العميرية 

. عملت في عدة  في سلطنة عمان  دائرة شؤون كبار السن في وزارة التنمية االجتماعيةمساعدة في  تشغل حالياً منصب مديرة  
مسابقات  مجاالت أهمها تحليل إجراءات لخدمات الوزارة بمشروع التحول الرقمي للوزارة، تقييم وتحكيم المشاريع االجتماعية بال

  الحكومية كجائزة يوم المرأة العمانية وجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي وجائزة السالمة المرورية على مستوى السلطنة. 
وشاركت ضمن فريق تدريب وتمكين    في مجال التمكين السياسي من منظمة المرأة العربية  ة شهادة مدربة معتمد ىحائزة عل

التدريبية الفنية في مختلف مجاالت عمل   اً قدمت عدد    .لعضوية مجلس الشورى بسلطنة عمان  لمرشحاتاالنساء   من الورش 
  .بكالوريس آداب من جامعة السلطان قابوس حائزة على وزارة التنمية االجتماعية.

  نعيم ال السيدة هدى 

  وعضو مجلس شؤون األسرةفي المملكة العربية السعودية،    مجلس شؤون األسرة  في  رئيسة لجنة كبار السنتشغل حالياً منصب  
البشرية والتنمية االجتماعية الموارد  الملك سلمان االجتماعي  . هيالسعودية  في وزارة  النسائي بمركز  القسم   مؤسسة ومديرة 

مؤسسة وعضوة في عدة مجالس ادارة لجمعيات ولجان تُعنى بالمرأة وبكبار السن. قامت نها  أكما  .  ومستشارة في األعمال الخيرية
 كما شاركت بالعديد من البرامج وأوراق العمل في مجال تحسين حياة كبار السن.   ،بعدة دورات وورشات عمل في هذا االطار

  حائزة على ماجيستير العلوم في االقتصاد من جامعة الملك سعود.
 

  

  



  الجلسة الثالثة: تقديم التقارير من أصحاب المصلحة

  رئيس الجلسة: الدكتورة عناية عزالدين  

وهي   2030تترأس اللجنة البرلمانية للمرأة والطفل واللجنة البرلمانية لجدول أعمال التنمية المستدامة لعام  ،  اللبناني  نائب في البرلمان
منصب وزيرة الدولة لإلصالح اإلداري حيث قادت   قاً شغلت ساب.  في لجان البيئة والصحة العامة والعمل والشؤون االجتماعية  ةعضو

ً فريق وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي بالتعاون مع البنك الدولي، واستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وخطة تنفيذها بالتعاون مع    ا
ً .  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في نقابة األطباء اللبنانية وغيرها من   ةفي العديد من الشبكات البرلمانية الدولية وعضو  ةعضو  هي أيضا

وأكملت تدريبها في )  AUB(ن الجامعة األمريكية في بيروت  متخرجت كطبيبة    .العلمية والطبية الوطنية واإلقليمية والدولية  الجمعيات
  .المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية

 المتحدثون: 

  الدكتورة جهاد الفاضل 

العام    في البحرين  بمجلس الشورى  ةعضو العربي لحقوق اإلمجلس أمناء  وب  2012منذ  للسلطة   ةممثل  ةعضونها  أ، كما  نسانالمرصد 
هي أيضاً   .2014التشريعية في اللجنة التنسيقية بين السلطة التشريعية والمجلس األعلى للمرأة لدمج احتياجات المرأة في التنمية منذ عام 

رئيس الشبكة البرلمانية لألمن الغذائي   ةنائبو  ، 2014م  لجنة الخدمات بمجلس الشورى منذ العارئيسة  و،  رئيسة لجنة العالقات الخارجية
العربي والعالم  والقوانين   .بأفريقيا  التشريعيات  في تطوير  التشريعية والتنفيذية المتخصصة  اللجان  رأست وانضمت لعضوية عدد من 

 . جامعة البحرينفي عالم والسياحة والفنون بقسم اإل قةساب ةمساعد ةأستاذوهي  .واألنظمة العملية

  الدكتور نبيل قرنفل 

مؤسس ورئيس الجمعية اللبنانية إلدارة   كما انهأستاذ في علوم إدارة الرعاية الصحية والتنظيم الصحي بالجامعة األميركية في بيروت  
لبنانلشارك  ومؤسس مالرعاية الصحية     أميناً عاماً للجنة الوزارية لإلصالح الصحي   1999عام  ُعيّن    .مركز دراسات كبار السن في 

كما أنّه عضٌو في   .شارك الدكتور قرنفل في العديد من الدراسات والمؤتمرات ضمن منظومة األمم المتحدة  .  مستشاراً لوزارة الصحةو
ً ساهم    .كتب ومؤلفات عديدة في المجالت العلميةه  ل دارية وإعدة مجالس علمية و المؤسسات التعليمية للصحة العامة في بإنشاء شبكة    أيضا

كلية الطب بالجامعة األميركية في بيروت عام    .قليم شرق المتوسطإ وحصل على شهادة البورد األميركي في طب    1969تخرج من 
وعلى شهادة الدكتوراه في إدارة الخدمات الصحية من جامعة هارفرد عام    1973شهادة الماجستير عام  ثم حاز على    . 1972األطفال عام  

1977  

 الجلسة الرابعة: الحماية االجتماعية والتأمين الصحي: أولويات الشيخوخة بكرامة 

  السيدة مهى أبو شوارب ميسرة الجلسة:

 "العناية التمريضية بكبار السن" في عدد من الجامعاتأستاذة محاضرة لمادة  و  في بيروت  مديرة بيت القديس جاورجيوس لكبار السن
يئة العمومية في الهوفي اللجنة الصحية ولجنة الدراسات،  و  ة الدائمة لرعاية شؤون كبار السنعضوة في الهيئة الوطني  نهاأكما    اللبنانية

ل الزهايمر  في مجال علم   اإلقامة الطويلة   مؤسسات  وكذلك في مركز الدراسات لكبار السن. تقوم بتدريب العاملين في  بنانلجمعية 
لبنان. حائزة على  داخل وخارج  والشيخوخة  السن  المؤتمرات حول موضوع كبار  في عدد من  الشيخوخة والجودة. وقد شاركت 
ماجستير في علم الشيخوخة وإدارة مؤسسات صحية رعائية متخصصة بكبار السن من جامعة مالطة وماجستير في ادارة الصحة 

  بيروت. " ESAعمال "دارة األوادارة المؤسسات الصحية االستشفائية من الجامعة العليا إلالعامة 



  المتحدثون  

 عالهأ(ورد  يالسيد محمد عمر القمار( 

   أم كلثوم سيدي حامدينوالدكتورة 

ف   باحثة متخصصة  والتهذيب  يهي  واالتصال  اإلعالم  مجال  في  وخبيرة  والتنمية  االجتماعي  النوع  فيو  .مجال  كة الشب  عضوة 
مصلحة اإلعالم والتوجيه المكلفة بشؤون المرأة وعدة منظمات غير حكومية، كما عملت   سابقاً   ترأست.  الموريتانية للعمل االجتماعي

الجزائر   اللجنة المستقلة لالنتخابات على مستوى  كما .  وموريتانياكخبيرة بوزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة وكمندوبة 
ب واالتصال والعديد من البرامج التلفزيونية واإلذاعية ذات الطابع شاركت في العديد من الدورات والندوات في مجال اإلعالم والتهذي 

وحدة المرأة و،  دبلوم الدراسات العليا المعمقة  حائزة على  الدكتوراه من "وحدة االمرأة والكتابة" وعلى  التوجيهي التوعوي والتعبوي.
   . على إجازة في الفلسفةووالتنمية 

   وي لالدكتور ماركوس 

فريق   قائد  في  هو  التنميةبحثي  المستدامة  معهد  واالجتماعية  منذ  )DIE(األلماني    االقتصادية  يعمل  أبحاثه .  1999، حيث  تغطي 
االجتماعية،   الحماية  الفقر،  ومواضيع  من  الصناعية،  والحد  الصغروالسياسات  ومتناهية  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع   ،تطوير 

تأطير ظهور عقود :  "أبرز منشوراته  من.  إلقليمي على الشرق األوسط وشمال إفريقياينصّب تركيزه ا.  ومفهوم التعاقد االجتماعي
الحماية االجتماعية في بلدان الشرق "و  ،"دليل أنظمة الحماية االجتماعية"، و"اجتماعية جديدة في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا

  .حائز على الدكتوراه في اقتصاديات التنمية والعلوم السياسية من جامعة هايدلبرغ  ".آفاق عقد اجتماعي جديد:  األوسط وشمال إفريقيا

 السيد إبراهيم إبراهيم 

التنفيذي لشركة فينتك روبوز لتطبيقات اإلدخار والتقاعد، والمؤسس لمشروع "الشركة العربية لإلدخار"   ، هو المؤسس والرئيس 
مشروع يهدف إلى إطالق مؤسسة مالية على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لالدخار التقاعدي. كان   ووهالبحرين.  

سنوات في اإلدارة التنفيذية للشركة. لديه   6في مجلس إدارة شركة "تقاعد لإلدخار والتقاعد" بعد أن قضى أكثر من    سابقاً عضواً 
قتصادية العالمية. مؤّخراً، أطلق وقاد ستثمارية في الشرق األوسط وفي المؤسسات االعالقات عمل واسعة في الصناعة المالية واال

والضمان  التقاعد  لقطاعات  إقليميتين  أصبحا منصتين  اللذين  لإلدخار،  السنوي  العربي  والمؤتمر  للتقاعد،  السنوي  العربي  المؤتمر 
تصاالت وشؤون غل مناصب تنفيذية في مجال التسويق الدولي واالستثمار في المنطقة. قبل حقل التقاعد، شجتماعي واإلدخار واالاال

  المستثمرين في كل من شركة الثريا لالتصاالت الفضائية (بدولة اإلمارات)، والمجموعة العربية للتأمين "أريج" وشركة بتلكو. 

  السيد بيتر راندلت  

رائد الفكر العالمي في  AARPاتيجية الدولية  لجعل سترومن مهامه تطوير وتنفيذ اال AARPيشغل حالياً منصب نائب الرئيس في 
 ً لسكرتير الموظفين للرئيس    مجال الشيخوخة. وكان قد عمل سابقاً كمدير لالستراتيجية الدولية لمؤسسة أوباما وقبل ذلك عمل نائبا

سبتمبر، مستشار للرئيس   11ة  أوباما. كما شغل منصب نائب رئيس السياسة الدولية في مركز التقدم األمريكي، وعمل كمستشار للجن
 للدفاع القانوني والتعليم. وقد بدأ حياته المهنية كمتطوع في فريق السالم في هندوراس.   NAACPكلينتون، ومستشار مساعد لصندوق  

بنسلفانيا، حائز على ماجستير من كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس، وبكالوريوس في القانون من كلية الحقوق بجامعة 
  . وبكالوريوس من جامعة براون

  في المنطقة العربية  ألجلالجلسة الخامسة: تطوير االقتصاد المرتبط بالرعاية الطويلة ا

  ة ر ولينا الق  السيدة :يسرةالم

حسب االتفاقية بين   2021على برنامج تنسيق وتنفيذ األنشطة المختلفة إلطار عام    ، تشرفHelp ageهي حالياً مستشارة في  
كما    .  2021المنظمة الدولية لمساعدة المسنين والمكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان منذ نيسان  



تقوم بتدريب أعضاء شبكة وهي    بار السن.المتعلّقة بحقوق ك  UNFPA ASROو    HelpAgeنّسقت وساهمت في إصدارات  
HelpAge    في الشرق األوسط. شغلت سابقاً منصب الرئيس اإلقليمي للشبكة في منطقة أوراسيا والشرق األوسط. عملت قبل

بمعرفة  كذلك  وغيرها. تتمتّع    Sisterhood Is Globalو  ،Freedom Houseو  ، Action against Hungerذلك في منظمة  
ضافة الى القيادة،  إ.طويلة في مجال حقوق اإلنسان، المساواة بين الجنسين، التنمية البشرية والمساعدات اإلنسانية،  واسعة وخبرة  

  بناء الشراكات، تقوية الشبكات والمناصرة.

  المتحدثون  

  الدكتورة شيرين حسين 

ث وبحال  ة فيرائد  هي.  بالمملكة المتحدة  االستوائيطب  الأستاذة في سياسة الرعاية الصحية واالجتماعية في كلية لندن للصحة و
ً .  مدشيخوخة السكان والهجرة والصحة وأنظمة الرعاية طويلة األب  الخاصةالتخصصات    ةمتعددال كمستشارة حكومية    تعمل رسميا

المرتفع والمتوسط البلدان ذات الدخل  السكان في منطقة هي خبيرة في شيخوخة  .  متخصصة في المملكة المتحدة وغيرها من 
حول الشيخوخة الصحية في منطقة   من نوعها  مؤسسة وقائدة شبكة ممارسة وأبحاث فريدة  كما أّنها  الشرق األوسط وشمال إفريقيا

الديموغرافيا الطبية واإلحصاء وعلوم    درستوقد    .الشرق األوسط وشمال إفريقيا برعاية كلية لندن للصحة والطب االستوائي
  . الكمبيوتر

 لدكتور حامد السناوي ا 

في  ها  أسس  التي  ستشفى جامعة السلطان قابوس ورئيس الرابطة العمانية للزهايمرفي قسم الطب السلوكي في مول  أاستشاري  هو  
يشرف على تدريب طلبة الطب في جامعة السلطان قابوس  ومراض الذاكرة في سلطنة عمان  أعيادة    كما أّسس.  ٢٠١٣مسقط عام  

ي العديد من المؤتمرات الدولية واالقليمية ف  شارك  .ببرنامج الطب النفسي بالمجلس العماني للتخصصات الطبيةطباء المقيمين  واأل
المتعلقايتركز    .وله بعض الدراسات العلمية المنشورة المواضيع  باالضطرابات االدراكية ودعم مقدمي    ةهتمامه البحثي على 

الطبي التدريب أو   ١٩٩٥الطب في جامعة السلطان قابوس عام    . حائز على شهادة فيالرعاية لمرضى الخرف والتعليم  كمل 
طباء النفسيين لى زمالة الطب النفسي من الكلية الملكية لألعالتخصصي في الطب النفسي العام وطب نفس المسنين بلندن وحصل  

   .طانياببري

  الدكتورة هالة سويد  

هي    مصر.   -جامعة عين شمس  ،  الشيخوخة والشيخوخة بكلية الطبأستاذة طب الشيخوخة والرئيسة السابقة لقسم أمراض  هي  
في مجلس إدارة الجمعية المصرية لمرض الزهايمر وأكاديمية   ةعضوو  ،الشيخوخة  وعلم  رئيسة تحرير المجلة المصرية لطب

الجمعية المصرية لطب الشيخوخة كما أسست  الشرق األوسط لطب الشيخوخة. أسست مركز عين شمس ألبحاث الشيخوخة،  
يقدم جميع مستويا للمسنين  للشيخوخة وهو أول مستشفى  الشيخوخة. تشغل حالياً منصب مديرة مستشفى عين شمس  ت  وعلم 

رعاية المسنين في الشرق األوسط. لديها اهتمام خاص بإعادة تأهيل المسنين وهشاشة العظام والرعاية التلطيفية. شاركت في 
  .لمجال هذا ا العديد من المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية ولها العديد من المنشورات في ا

  الحكيم عبد السيد حسين  

العام   منذ  المرأةالتضامن الوطني واألسرة وقضايا  يعمل في وزارة    .مدير حماية األشخاص المسنين، الجزائريشغل حالياً منصب  
. شخاص المسنينحماية األ، وملف  حماية الطفولة والمراهقةملف  و،  الحركة الجمعوية والعمل االنسانيوهو يمسك بملف    2011

الديوان  في    وقد شغل سابقاً منصب مساعد إداري رئيسي.  اإلسكوا  السن، لدى   كبار  وطنية لقضايا  اتصال   نه يشّكل نقطةأكما  
حائز على شهادة الليسانس في التاريخ العام  .وزارة التعليم العالي والبحث العلميل التابع "ONOU"الوطني للخدمات الجامعية 

  . 1994 من جامعة وهران عام

  



  غارنيه ملينيآالسيدة  

في الصحية  المشاريع  مديرة  والتنمية  هي  للتعاون  األوروبي  التدريو،)IECD(   المعهد  مشروع  حاليًا  العناية ترأس  على  ب 
) للتخصص في رعاية  NEETsالذي طّور منذ عدة سنوات دورات تدريبية للشباب العاطلين عن العمل (  الشخصية في المعهد

  حائزة على شهادة هندسة صحة عامة.  ودعم كبار السن قدر اإلمكان مع الحفاظ على استقالليتهم في المنزل.
  

 المنطقة العربية   عملية صنع السياسات في  الشيخوخة في  قضايادماج  إالجلسة السادسة: جلسة رفيعة المستوى حول  

  هدى رشاد  كتورةدال  المحاورة:

نية رئيسية تقتشغل حالياً منصب أستاذة ومديرة مركز الدراسات االجتماعية في الجامعة األمريكية بالقاهرة. تولّت سابقاً منصب مستشارة  
هي أيضاً خبيرة ومستشارة لعدد من المنظمات ).  1993-1989)، ومعاونة في المجلس الدولي للسكان (1995-1993في األمم المتحدة (

حائزة على   ضافة الى عضويتها في عدد من المجالس على الصعيد الدولي والمحلي.إ،  WHO  و  UNFPAية أهمها  الوطنية والدول
 دكتوراه في الدراسات السكانية من جامعة لندن. 

 المتحدثون  

 لي القاضي ساالر عبدالستار محمدمعا 

. عمل سابقاً كقاٍض في محكمة كركوك وكمحاٍم في العراق  وكالة،بال  وزير العمل والشؤون االجتماعيةوزير العدل و  منصب يشغل حالياً    
تحقيقات الشرعية والدفاع المدني في عدة محاكم عراقية. شارك في عدة ورشات عمل في مجال الحقوق كما تابع عدة دورات في مجال ال

 القانون من جامعة بغداد.حائز على شهادة البكالوريوس في  والقانون الجنائي.

  معالي السيدة حصة بنت عيسى بو حميد 

ً   شغلت  .العربية المتحدة  مارات في اإل  وزيرة تنمية المجتمع المسؤولة عن السعادة والرفاهية لجميع أفراد المجتمعهي   منصب مساعد    سابقا
المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئيس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل. أشرفت على العديد من المشاريع 

كما أنها خريجة برنامج الشيخ محمد بن راشد للقيادات الشابة وحائزة مرتين على جائزة الشيخ راشد  المتعلقة بكافة الخدمات الحكومية.  
الشرف مع مرتبة   ريتحمل شهادة الماجست. هي  لجانفي العديد من المجالس وال  يات كثيرةعضوتشغل حالياً مسميات وتميز العلمي، ولل

من األولى في تخصص االدارة  مع مرتبة الشرف  بامتياز  البكالوريوس  وشهادة    ،إدارة األعمال من الجامعة األمريكية في الشارقةفي  
 في سنغافورة.  Lee Kuwan Yewي في اإلدارة العامة من كلية ل وشهادة الدبلوم العا ،جامعة زايد

  سعادة السفير وليد الحديد 

. وبالتسلسل الزمني شغل سابقاً منصب مدير المكتب الخاص في وزارة الخارجية 2019لدى الجمهورية اللبنانية منذ    ردناأل  سفيرهو  
خدم في سفارة افورة وبروناي في الفترة ذاتها.  ندونيسيا وسفيراً غير مقيم في كل من سنغإردن في  وشؤون المغتربين كما كان سفير األ

 ً دارة الشؤون االقتصادية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية وكان قبلها عضواً في كما عمل مديراً إلللسفير    األردن في واشنطن نائبا
حاصل على شهادة ماجستير في الخدمة الدولية   .  ة األردنية في جاكارتاوعمل قنصالً في السفارالبعثة األردنية لألمم المتحدة في نيويورك  

دولية    - سياسات  نزاعاتتخصص  األميركية  من    وفض  ماجستير  واشنطن-الجامعة  وشهادة  األردنية،  الجامعة  من  االقتصاد   في 
  وسام االستقالل من الدرجة األولى.   الجامعة األردنية . وهو يحملمن وبكالوريوس في االقتصاد واالحصاء 

 سمر السباعي المهندسة معالي  

إلى النهوض بواقع األسرة السورية، وتعمل ألجل حمايتها  هيئة  التهدف  ،  الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان بمرتبة وزير  هي رئيسة
ق دورها في المجتمع من خالل عدد من يعملية التنمية وتعموتماسكها والحفاظ على هويتها وقيمها وتعمل على تعزيز دور األسرة في  



األسرة بشؤون  المتعلقة  واألبحاث  والدراسات  للشؤون   .االقتراحات  مديرة  أخرها  السورية  الحكومة  في  قيادية  مناصب  عدة  تولت 
 . حائزة على إجازة في هندسة المدن . وهياالجتماعية والعمل في محافظة حمص

  االستاذ عاصم خميس سعادة 

منصب   الموارد  .  فلسطينالشؤون االجتماعية،    وكيل وزارة يشغل حالياً  لتنمية  العام  والمدير  السن،  كبار  لدائرة  المدير  شغل منصب 
التنمية اإلدارية والتخطيط، باإلضافة إلى   البشرية ومسؤول ملف جامعة الدول العربية ومدير عام شؤون األسرة والطفولة ووكيل مساعد

القدرات والحماية االجتماعية. شارك في المجاالت      دورات تدريبية عديدة  مدير برامج االتحاد االوروبي الخاصة بتنمية  ومتقدمة في 
  البكالوريوس في علم االجتماع.وشهادة   ماجستير في التخطيط اإلقليمي والحضريعلى حائز  االدارية والفنية والمهنية.

  سعادة القاضي عبدهللا أحمد، مدير عام، وزارة الشؤون االجتماعية، لبنان 

كان قد و 2004أصبح قاضياً في الدولة اللبنانية منذ سنة .2016منذ عام  في لبنان يشغل منصب المدير العام لوزارة الشؤون االجتماعية
 AUSTقام بتدريس قانون األعمال وأخالقيات الشركات في جامعة  .  الوزارات وفي الهيئة العليا لإلغاثةالمستشار القانوني في العديد من  

في القانون العام من كلية الحقوق   علياعلى إجازة في القانون ودبلوم دراسات    ئزحا  .وقانون العمل والمنظمات الدولية في الجامعة اللبنانية
 .لبنان -في جامعة الروح القدس 

 (ورد اعاله)   السيد جمال النيل عبد هللا منصور 

  سعادة الدكتورة هيفاء أبو غزالة 

هي األمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون االجتماعية في جامعة الدول العربية. تولت سابقاً رئاسة قطاع اإلعالم واالتصال بين 
واإلقليمية الرفيعة المستوى للنساء الرائدات. جرى ترشيحها لجائزة   ، وهي حائزة على العديد من الجوائز الدولية2018و  2013عامي  

". وقبل توليها منصب أمينة  2005امرأة لجائزة نوبل للسالم لعام    1,000، بعد ترشيحها واختيارها ضمن "2005نوبل للسالم في عام  
المدني لدى أمين عام جامعة الدول العربية، والممثلة عامة مساعدة لجامعة الدول العربية، شغلت مناصب عدة كالمبعوثة الخاصة للمجتمع  

تحمل درجتي دكتوراه في التعليم وعلم النفس، وشهادة ماجستير في األردنية لدى منظمة المرأة العربية، وعضوة في اللجنة التنفيذية.  
 اإلرشاد التربوي، وشهادة بكالوريوس في علم النفس وعلم االجتماع.

  

  السابعة: التسريع في تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة في المنطقة العربية الجلسة 

  ظر الجلسة: السيد أحمد عبد النا ميسر

قضايا  خبير التمكين   في  مشاريع  ومنّسق  والبحوث  للتدريب  العربية  المرأة  مركز  لدى  مستشار  وهو  المستدامة،  والتنمية  السكان 
بالمشاركة في وضع عدد من االستراتيجيات   امكلفً   اً العربية واإلفريقية، باإلضافة إلى كونه خبيراالقتصادي للمرأة بعدد من الدول  

االستراتيجية العربية لكبار السن). شغل سابقاً منصب منّسق وذات العالقة بالسكان والتنمية (مثل: االستراتيجية الوطنية للمرأة الريفية،  
ضير مؤتمر السكان والتنمية . شارك في تح2010إلى   1999أعمال المجلس األعلى للسكان في تونس ومقّرر لجانه الفرعية من عام 

  .2013ومؤتمر السكان والتنمية   2030واألهداف األلفية للتنمية وخطة التنمية المستدامة  1994بالقاهرة 

 المتحدثون 

  شاهين أبي السيدة مايا  

هي أيضاً باحثة متخصصة في قضايا التعّمر وناشطة في مجال و  الجامعة األميركية في بيروت في    هي مديرة برنامج جامعة الكبار
الدفاع عن حقوق كبار السن والعمل على ارساء صورة ايجابية للتعمر. عملت على العديد من الدراسات حول تأثير التعلم مدى الحياة 



مستشارة للعديد من منظمات األمم على صحة كبار السن ورفاههم وعلى دراسات حول كبار السن الالجئين في لبنان. تعمل أيضاً ك 
عداد االستراتيجية الوطنية لكبار السن مع زمالء في مركز إالمتحدة والمنظمات غير الحكومية وقد كانت أحد أفراد الفريق الذي أدار  

) وماجستير King's College London  )2018ماجستير في السياسة العامة والتعّمر من جامعة    نالت شهادة  الدراسات لكبار السن.  
 ) من جامعة القديس يوسف، لبنان.1998في العلوم السياسية واإلدارة العامة (

  الدكتور حسام غصن  

الشيخوخة ومنسق برنامج الماجستير في علم الشيخوخة  طب  يرأس قسم  و  يشغل حالياً منصب المدير الطبي في قرية عين وزين الطبية
اللبنانية   الباطنيإفي الجامعة  الغدد الصماء في مستشفى عين وزين،  و  ضافة الى كونه أستاذ الطب  المسنين وأخصائي  رئيس قسم 

نال وي العديد من الدورات،  لبنان. عمل سابقاً كمستشار لمنظمة الصحة العالمية بشأن الرعاية الصحية األولية لكبار السن. شارك ف
الداخلي من الجامعة   ودكتوراه في الطب  الكثير من الجوائز وله عدد كبير من المنشورات. حائز على بكالوريوس في الكيمياء الحيوية

  من كلية بايلور للطب في الواليات المتحدة األميركية. الصماء غددالشيخوخة والاألمريكية في بيروت وطب 

 ألشقرالسيدة نضال ا 

فنانة لبنانية لعبت دورا˝ أساسيا˝ في تحريك الحركة المسرحية خاصة˝ والثقافة العامة في لبنان والعالم العربي بهدف تجديد رؤيتها  
محترف بيروت للمسرح  مع   1968ست سنة  أسدائية في لندن.  ولغتها وأدواتها. ممثلة ومخرجة خريجة األكاديمية الملكية للفنون األ

أبرز المسلسالت والبرامج اللبنانية والعربية وساهمت في بعض األعمال السينمائية اللبنانية   في  مجموعة من الفنانين. كما شاركت
وهي أول فرقة عربية من ثالث عشرة "،  األردن فرقة "الممثلون العرب  -انطالقا˝ من مهرجانات جرش    1984أّسست سنة  .  والعالمية

لندن. شاركت في العديد من المحاضرات والمناقشات والمؤتمرات والندوات   - ي لتتوج رحلتها في األلبرت هولدولة تجول العالم العرب
حول المسرح والكثير من القضايا اإلجتماعية والسياسية وقضايا المرأة والمسرح والتلفزيونية والسينما. كما أحيت العديد من األمسيات 

كرمت عدة مرات وحصلت على عدد من الجوائز ابرزها وسام .  شعبية للتواصل مع الجمهورالشعرية المبتكرة وروجت للشعر كأداة  
الفضي ذو السعفاالو  األرز الوطني اللبناني  الفنون واآلداب برتبة فارس  و،  ستحقاق  الثقافة العالي من تونس ووسام  وسام ووسام 

  الفنون واآلداب برتبة ضابط  من الدولة الفرنسية.

 سي السيد خالد المطو 

يشارك في   .2019منذ سنة    في تونس   وزارة األسرة والمرأة والطفولة وكبار السنفي  كاهية مدير الوقاية والتخطيط بإدارة كبار السن  
إطار إ في  الشيخوخة  بقضايا  معنية  اتصال وطنية  السن. يمثّل نقطة  في مجال كبار  واالستراتيجيات  والقوانين  الخطط  عداد وتنفيذ 

شارك في ورشة عمل تتعلق بالمصادقة على مشروع خطة   وكان قد  2002المراجعة الرابعة لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة  
  وتوكول الخاص بحقوق المسنين في إفريقيا.العمل بشأن الشيخوخة واعتماد البر

 لفراخ اعبد اللطيف  الدكتور  

والبحوث  الدراسات  مركز  مدير  منصب  شغل  السكانية.  الدراسات  في  مستقل  ومستشار  ديمغرافي،  وأخصائي  إحصائي،  خبير 
ماجستير في علم السكان من جامعة جورج تاون، واشنطن العاصمة نال ال.  2013و  2006الديمغرافية في الرباط، المغرب بين عامي  

)1985 .(  

  
   

 
 

 


