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 الجلسات العاّمة  وميّسريثين لمتحدّ لذاتية ال نبذة عن الّسيرة

 

 
 

 السيد حسين أباظة 

واإلصالح تابعة مصر( في وزارة التخطيط والمل 2030 منصب رئيس وحدة التنمية المستدامة )رؤية ا  يشغل السيد حسين أباظة حالي  

( ورئيس وحدة البيئة واالقتصاد في برنامج األمم المتحدة ETB، شغل منصب رئيس فرع االقتصاد والتجارة )اإلداري في مصر. قبل ذلك

لمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة كمساعد ل( وCIDIEعمل كمنسق للجنة مؤسسات التنمية الدولية المعنية بالبيئة )(. UNEPللبيئة )

ة في تخطيط اإلسكان يالفلسفمنصة المبادرات الحضرية بالقاهرة، وهو حاصل على درجة الماجستير ئة. السيد أباظة هو مؤسس للبي

 (.1981العمراني من جامعة برادفورد )

 

 رامي أحمد  السيد

للرئيس في البنك اإلسالمي للتنمية أهداف التنمية المستدامة والمستشار األقدم أحمد حاليا  منصب المبعوث الخاص عن يشغل السيد رامي 

نطقة الشرق األوسط وشمال مالعمليات القطرية ل دارةكنائب مدير/مدير إلو )الوطنية( حيث كان يعمل سابقا  كمدير إلدارة البرامج القطرية

لعامة من جامعة هارفارد، اإلدارة االماجستير في  شهادةرئيس قسم البنية التحتية والمالية. حصل السيد أحمد على كذلك ك، وأفريقيا

 ة في إدارة األعمال من جامعة لويزيانا.يفلسفماجستير أخرى في علم النظم ودكتوراه  باإلضافة إلى شهادة

 

  آل مقرن السيدة هيفاء

حاليا  كمعاون لنائب وزير شؤون التنمية المستدامة في وزارة االقتصاد والتخطيط في المملكة العربية قرن مآل تعمل السيدة هيفاء 
كمحللة ومسؤولة برامج في برنامج  قرنمآل السعودية حيث عملت سابقا  كرئيس للقسم المعني بأهداف التنمية المستدامة. عملت السيدة 

غ في جامعة الملك سعود. حصلت على شهادة  األمم المتحدة اإلنمائي في المملكة العربية السعودية، وكذلك كمحاضر غير متفر 
البكالوريوس في االقتصاد من جامعة الملك سعود وعلى شهادة الماجستير في االقتصاد مع التخصص في شؤون الشرق األوسط من كلية 

 الدراسات الشرقية واألفريقية في لندن التابعة لجامعة لندن.
 

  الدرزي يحيى قاسمالسيد صهيب 

اللجنة  في عضوالسيد صهيب يحيى قاسم الدرزي هو حالي ا  مدير المكتب اإلستشاري الهندسي في جامعة الموصل، العراق وهو 

 كلية الهندسةالصادرة عن  مجلة هندسة الرافدين تحرير سكرتير. شغل سابقا  مناصب عديدة منها عمار مدينة الموصلية العليا إلاالستشار

ل كلي ة الهندسة في جامعة في  فيها، إلخ. كان السيد قاسم عضو بمرتبة  مسؤول مختبر فحص الموادو جامعة الموصلالموصل، مسج 

إستشاري في نقابة المهندسين العراقية وكذلك عضو في اتحاد المهندسين العرب. هو حائز على شهادة الدكتوراه في هندسة الجسور 

 اي، الصين وشهادة الماجيستير في هندسة اإلنشاءات من جامعة الموصل.واألنفاق من جامعة طنجي في شنغ

 

 (معالي)الحمادي  حسن بن أحمد السيد

 إدارة ومدير كسفير سابقا   عمل. قطردولة  في الخارجية الشؤون لوزارة العام األمين حاليا هو الحمادي حسن بن أحمد السيدمعالي 

ا نائب ا كان كما. لقطر الدائم الدستور صياغة للجنة عام وكأمين الوزارة،في  القانونية الشؤون . قطر جامعة في المدني لقانونفي ا محاضر 

 قانونال في ودبلوم القاهرة، جامعة من القانون في الماجستير ودرجة والجنائي، المدني القانون في دكتوراه شهادة الحمادي السيد يحمل

 .القاهرة في األزهر جامعة من الحقوق في بكالوريوسكذلك و القاهرة، في شمس عين جامعة من القضائي

 

 

  (غة اإلنجليزيةالعائلة بالل   ثين وفقا  للت رتيب األبجدي إلسمتم  تبويب المتحد  )
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 محمد الحاوري  السيد

 هو أيضا أستاذخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات االقتصادية في الجمهورية اليمنية. وزارة الت وكيلي هو حاليا السيد محمد الحاور

السيد يشغل ورقة بحثية حول قضايا في التنمية االجتماعية واالقتصادية.  40تطوير أكثر من في االقتصاد في جامعة صنعاء. قام في 

قد شارك في إنتاج واإلدارية في اليمن و ،يةاتالمؤسسقتصادية، السياسية، أدوارا  كمسؤول عن اإلصالحات االي منذ فترة طويلة الحاور

 .شهادة الدكتوراه في االقتصاد من جامعات مصرعلى  ئزهو حا. 2006خطة التنمية لليمن عام 

 

 علي السيد جاسم

ي المجتمع المدني منذ ف باحث  وناشط   شبكة أجيال السالم العراقية. هومجلس إدارة  مدير تنفيذي فيا  منصب يشغل السيد جاسم علي حالي  

دور الشباب وحقوق الشباب وكيفية بناء قدرات الشباب من أجل تحقيق  مواضيع يتمحور مجال تركيزه بشكل رئيسي على. 2005عام 

 . يحمل السيد المعموري درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بغداد.في العالم السالم

 

 ابي السيدة هدى الّسي

طة البدنية وبرامج المدن الصحية في وزارة الصحة وطنية لألنشكنقطة إتصال لمبادرات المجتمعية وكمديرة ليابي هدى الس   السيدةتعمل 

السيدة  حاضرتالتثقيف الصحي.  قسممديرة كحيث عملت سابقا   الصحة وزارةى في ة أولهي أيضا  مستشارة طبي  في سلطنة عمان. 

حائزة على  هيجامعات عمان.  وسواها وغيرها من كلياتمهارات التواصل وتعزيز الصحة في كليات الطب والزراعة  فييابي الس  

سة ال درجة الماجستير وحازت على تخرجت من جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان المعتمدة من المملكة المتحدة. طبية رخصة المدر 

 ريدنج. في الرعاية الصحية االجتماعية من جامعة

 د عطايا والسيد محم

هو أيضا يقود الفريق في فلسطين.  وزراءمجلس الالسيد محمود عطايا هو المدير العام لوحدة السياسات واإلصالح التابعة لمكتب رئيس 
في  (2014-2008( ومدير التنمية االجتماعية )2008-2005السياسات السكانية )  لقسممديرا   الوطني للتنمية. كان السيد عطايا سابقا  

 ، رام هللا.اسات االجتماعية من جامعة بيرزيتالماجستير في الدر شهادةصل على وزارة التخطيط الفلسطينية. ح
 

 السيد فادي قمير 

 Med-durable جمعية يترأس كما. لبنان في والمياه الطاقة رةوزا في والمياه للطاقة العام المدير منصب قمير حاليا   فادي السيد يشغل

مهندس في  كدبلوماسي الشرف لقب على حصل وقد. المياه قطاع في المعرفة حول متوسطي-األورو المعلومات نظام رئيس وهو نائب

 وقد. العابرة للبحار للعلوم الفرنسية األكاديمية في كعضو مؤخرا   وُعي ن المائية الموارد لمهندسي األمريكية األكاديمية من المائية الموارد

 وزارة في والكهربائية الهيدروليكية للموارد عاما   مديرا   ُعي ن ثم لبنان، في الليطاني نهر لهيئة كرئيس السابق في قمير السيد ترشيح تم

 .والطاقة الهيدروليكية والموارد المدنية الهندسة في الدكتوراه درجة على هو حاصل. والمياه اللبنانية الطاقة

 السيد غّسان ديبه  

ر في . كما أنه محر  في بيروت لقسم االقتصاد في الجامعة اللبنانية األميركية كأستاذ  في االقتصاد وكرئيسا  حالي   ان ديبهيعمل السيد غس  

ل عمل سابقا  كمستشار اقتصادي أو  . De Gruyter Pressمن قبل  ةرونشالمراجعة الدورية القتصاد ومالية الشرق األوسط الم صحيفة

درجة  صادية في البالد. يحمل السيد ديبهفي مشاريع تتعلق بالتنمية االقتعديدة ، وشغل مناصب استشارية في وزارة العمل في لبنان

 الدكتوراه في االقتصاد من جامعة تكساس. وشهادةالماجستير  شهادةالبكالوريوس في الفيزياء باإلضافة إلى 

 نس الحسناوي السيد أ

ا  منصب يشغل حالي  هو خبير إقليمي في التعاون من أجل فعالية التنمية وناشط في المجتمع المدني في العالم العربي.  السيد أنس الحسناوي

يهتم   ،ناشط في المجتمع المدني، في المغرب. وكمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارجلاالقتصادي  قطب التعزيز مدير في

لشعبة الترويج رئيس ك، ومجلس الجالية المغربية في الخارجل بعثةرئيس كان يعمل سابقا  كحقوق اإلنسان في المنطقة العربية. قضايا ب

والتعاون في إدارة االستثمار في وزارة االقتصاد والمالية في المغرب. درس السيد الحسناوي إدارة األعمال في المعهد العالي  والتواصل

 في المغرب. معلوماتصة في كلية العلوم والأنظمة المعلومات المتخص  كذلك و ،جارة وإدارة الشركاتللت
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 السيد قاسم الصّديق 

ائيالسيد قاسم الصد    Evalpartners-EvalSDGs  رئيس في للنائب . هو مستقل في التقييم )تقييم السياسات والبرامج( يق يعمل كأخص 

هو أيض ا مؤسس وعضو مجلس إدارة (. 2030تعمل على تقييم مسار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واألجندة  في كندا)شبكة خبراء 

ء في ل في إدارة اإلستراتيجية واألدامستشار أو  ل في مبادرة الحوكمة التنظيمية، كالتقييم اللبنانية. عمل سابقا  كمساعد باحث أو   جمعية
لى يق عة. حصل السيد الصد  مستشار رئيسي في الحلول التحويلية والتمكيني  ك، وس في جامعة زايدر  مدالمجلس التنفيذي لحكومة دبي، ك

جامعة  منشهادة الدكتوراه في السياسة العامة طالب وهو حاليا  ة من الجامعة األمريكية في بيروتالماجستير في الدراسات السياسي شهادة
 كارلتون.

 
 السيد وسام فتّوح

 واسعة، أكبر اتحاد مصرفي في المنطقة. لديه معرفة وخبرة ين العام التحاد المصارف العربيةا  منصب األموح حالي  السيد وسام فت   يشغل

يه في هذا المجال. قبل تول   عملسنة من ال 20ا من أكثر من المصرفي والمالي على المستوى العربي والدولي، تم  اكتسابهم في القطاعين

، ومدير تكنولوجيا المعلومات في فت وح مناصب عديدة كاألمين العام، نائب األمين العام، مدير المؤتمراتشغل السيد  ،منصبه الحالي

مجلس أمناء األكاديمية العربية في حاد. عمل كعضو في المجلس االستشاري لجمعية أخصائيي مكافحة غسل األموال المعتمدين واالت  

 من الجامعة اللبنانية األمريكية في بيروت.للعلوم المالية والمصرفية. تخرج 

 السيدة منى فّواز  

برامج الدراسات العليا في التخطيط لقة منس  كوالتخطيط العمراني و الحضرية دراساتفي ال حالي ا  كأستاذ مساعداز منى فو   السيدةتعمل 

ع(. تAUBالحضري والسياسة والتصميم في الجامعة األمريكية في بيروت ) وتشمل التاريخ الحضري والتأريخ، العدالة أعمالها  تنو 

كتبت أكثر من ممارسة التخطيط والنظرية والتربية. و مساحاتالملكية وال ، وكذلكغير النظامية والقانوناالجتماعية والمكانية، األعمال 

المدن في معهد عصام نامج العدالة االجتماعية وبر ةومنسق ةأيضا  مؤسس ازتقارير. السيدة فو  ، والكتب ا  منأقسامأربعين مقاال  علميا ، 

درجة الدكتوراه من قسم الدراسات الحضرية والتخطيط على واإلقليمي و يتخطيط المدنالهي حاصلة على درجة الماجستير في فارس. 

 في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

 العزيز حّّلج   عبدالسيد عمر 

أحد مؤسسي مبادرة هو ( في لبنان وCSI) ل في مبادرة المساحة المشتركةق أو  ا  منصب منس  ج حالي  حال  يشغل السيد عمر عبد العزيز 

مستشار في التخطيط الحضري  هو أيضا  الناشطين من أجل السالم والوساطة والحوار.  يعمل على تمكين ،(CSIسورية )جزء من 

لمؤسسة األمانة السورية ج في السابق الرئيس التنفيذي كان السيد حال  . ويد رس في الجامعة األميركية في بيروت والتنمية والحكم المحلي

ج على جائزة اآلغاخان للهندسة حال  ة. حصل السيد جان العام  مجالس إدارة العديد من المنظمات غير الحكومية والل  للتنمية. انتمى إلى 

الماجستير في الهندسة المعمارية من جامعة  شهادةعلى  ازح(. GIZ) للتنمية الحضرية بامي، بصفته أحد قادة فريق مشروع شالمعمارية

 .1992تكساس عام 

 السيدة كندا حتّار  

ا  كمستشار إقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في منظمة الشفافية الدولية في ألمانيا. عملت سابقا  ر حالي  احت   اكند السيدةتعمل 

 والعالقات ةكموالحكمديرة مشروع ، ي برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالتنمية السياسية فكمسؤولة مشروع لبناء القدرات في وزارة 

منسقة برامج في المركز الوطني لحقوق اإلنسان في األردن. حصلت السيدة كذلك ك، وامة في المجلس الثقافي البريطانيالعالديبلوماسية 

البكالوريوس في الصحافة واالتصال الجماهيري من  وشهادةامعة نوتنغهام الماجستير في قانون حقوق اإلنسان من ج شهادةر على احت  

 جامعة اليرموك.

  حجازيالسيد رفعت 

الهيئة أي  -( PICCرئيس قسم التنمية البشرية في لجنة التخطيط والتعاون الدولي )كلرئيس وكمستشار ليعمل السيد رفعت حجازي حاليا  

في  تقييم التنمية المستدامة الجمهورية العربية السورية. وهو أيضا المنسق الوطني لمسار، في دمشق -سابقا   (SPCالعامة للتخطيط العام )

 دية( فيالجمهورية العربية السورية. كان سابقا  المدير العام لقسم التنمية البشرية وكذلك مدير قسم االقتصاد الكلي )السياسات المالية والنق

. السيد حجازي حائز على شهادة باكالوريوس في االقتصاد من جامعة دمشق وعلى دبلوم تخصصي (SPCالعام ) الهيئة العامة للتخطيط

 في السك ان والتنمية من مصر وأيضا  على دبلوم تخصصي آخر في التنمية البشرية من الكويت.
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 )معالي الوزير( جنابيالسيد حسن 

حالي ا  منصب وزير الموارد المائية في جمهورية العراق. عمل سابقا  كسفير للعراق في اليابان،  يشغل معالي الوزير السيد حسن جنابي

كخبير متخص ص كذلك كمستشار أقدم لقطاع المياه واألشغال العامة في بغداد، ووكرئيس لقسم حقوق اإلنسان في وزارة الموارد المائية، و

هيئة مستجمعات المياه في سيدني، أستراليا. حاز السيد جنابي على شهادة الهندسة من في الهيدرولوجيا وصانع لنماذج نوعية المياه ل

 .جامعة بغداد وحصل على مؤهالت الدراسات العليا من جامعة وارسو في بولندا وجامعة التكنولوجيا في سيدني

 السيد سهيل مارين  

يحمل درجة الدكتوراه في علوم الكمبيوتر  لبنان. حالي ا  ، ومقره والتنميةار في مجال التكنولوجيا السيد سهيل مارين هو خبير إقليمي ومستش

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل  واستخدام تقنيات واالنترنتالبنية التحتية لالتصاالت تطوير  مجال في عام 30خبرة  يهلدو

التابع  العالمية لمجتمع المعلومات ةالقم  مؤتمر  في ية وساهمهاتفتوصيل اإلنترنت واالتصاالت الفي  عمشاريعدة  ذنف  في العالم.  التنمية

 االتحاد الدوليفي  اإللكترونيالمعلومات واالتصاالت واألمن  كرئيس لشعبة تطبيقات تكنولوجيا السيد مارين سابقا   عمل .ألمم المتحدةل

 ا، سويسرا.( في جنيفITUلالتصاالت السلكية والالسلكية )

 ري )سعادة النائب(الناص السيد نوفل

مسؤول عن الدراسات في وزارة الشؤون العامة الوهو ي المغرب عضو في مجلس النواب ا  هو حالي   نوفل الناصري السيدسعادة النائب 

 2016من جامعة محمد الخامس )الرباط( عام  يةهندسشهادة الدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا الالمملكة المغربية. حصل على في  والحكم

. تشمل 2006المغرب عام ( في ENSAMللفنون والمهن ) المدرسة الوطنية العليا هندسة الدولة المتعددة التخصصات من وشهادة

هندسة المالية، الهندسة والمحاكاة القائمة على العوامل، اقتصاديات التعقيد، ال ، النمذجةه النظم المعقدة، الذكاء االصطناعيبحثمجاالت 

 اإلسالمي الجزئي.، والتمويل المالية اإلسالمية

 السيد أديب نعمة 

 السي د أديب نعمة هو مستشار وخبير في شؤون الفقر والتنمية المستدامة وحالي ا  مستشار أقدم للسياسيات في شبكة المنظمات العربية غير

االقتصادية  األمم المتحدة لجنة في للتنمية المستدامة  2030ألجندة ار إقليمي تقاعد مؤخرا  من منصبه كمستش الحكومية للتنمية.

منصب المستشار اإلقليمي للحوكمة وبناء ، يل المثال)على سب 2005اإلسكوا" حيث شغل عدة مناصب منذ عام " واالجتماعية لغربي آسيا

 ، عمل السيد نعمة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان كخبير في التنمية البشرية وكمدير مشروع لسياسات الحد  الدولة(. قبل ذلك

وهو محام  ،في علم االجتماع ودرجة البكالوريوس في الفلسفة والقانون DEAعلى شهادة  حصلمن الفقر مع وزارة الشؤون االجتماعية. 

 .مسجل

 السيد زياد عبيدات  

برامج في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ال( والمدير العام لخطط التنمية وبالوكالةمنصب األمين العام ) ا  يشغل السيد زياد عبيدات حالي  

الوكالة األمريكية الرائدة، بما في ذلك البنك الدولي، برة شاملة مع وكاالت التنمية الوطنية والدولية . لديه خالمملكة األردنية الهاشميةفي 

ة واسعة في القطاع السيد عبيدات خبر يمتلك. (GTZ) ، والوكالة األلمانية للتعاون التقنيالمختلفة مؤسسات األمم المتحدةدولية، للتنمية ال

ى التخطيط للمشاريع والتخطيط االستراتيجي، والتسوية ، مع التركيز علقطاعات غير الحكومية والمدنيةال ، باإلضافة إلىالعام األردني

  إدارة البناء من جامعة جورج واشنطن.الماجستير في الهندسة و شهادةصل على ح. إلخ ،الهيكلية، والرصد والتقييم

 )معالي الوزير(  ربّاحالسيد عزيز 

لمعدات والنقل السابق لوزير هو الو ،ا  منصب وزير الطاقة والمناجم والتنمية المستدامةاح حالي  يشغل معالي الوزير السيد عزيز رب  

واللوجستيات في المغرب. شغل العديد من المناصب القيادية في وزارات الشؤون االقتصادية والشؤون العامة والتجارة والصناعة 

تكنولوجيا ، متخصص في اح مهندس. السيد رب  تشار في مكاتب العديد من الوزارات المغربيةكما شغل منصب مس، والتجارة الخارجية

في القنيطرة، على شهادة الهندسة من  الخامسالبكالوريوس في الرياضيات من مدرسة محمد  شهادةعلى  المعلومات الجديدة. هو حائز

 من جامعة الفال. امجالبرالماجستير في هندسة  على شهادة، وINSEAجامعة 

 كمالي  السيد أحمد 

ُ يشغل السيد أحمد كمالي حالي   صر. وهو أيضا رئيس قسم في م للتخطيط والمتابعة منصب مستشار وزير التخطيط واإلصالح اإلداري ا

منظمة التعاون االقتصادي ( المرتبطة بENCPومدير نقطة االتصال الوطنية المصرية ) (AUCالجامعة األمريكية بالقاهرة )االقتصاد في 
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المستشار االقتصادي للهيئة العامة لالستثمار  للبحوث. شغل سابقا  منصبمنتدى االقتصادي ال فيباحث كذلك هو ، و(OECDوالتنمية )

(GAFIفي مصر ) ، البكالوريوس والماجستير  الستثمار. يحمل السيد كمالي شهادتيفي مجلس أمناء الهيئة العامة ل أقدممستشار ومنصب

 الدكتوراه في االقتصاد من جامعة ماريالند. وشهادة د من الجامعة األمريكية بالقاهرةفي االقتصا

  يمفيزابيل كإ السيدة

 عاما   20 في نيروبي. لديها أكثر من ة لمبادرة الفقر والبيئة التابعة لمكتب األمم المتحدة للبيئةالمشارك ةالسيدة إيزابيل كيمف هي المدير

، ومكتب الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واللجنة االقتصادية ألمريكا لخبرة في العمل مع األمم المتحدة، بما في ذلك اليونسكومن ا

يدة . الس2014تعيينها في المجلس االستشاري لمعهد الحوكمة العالمية في كلية لندن الجامعية عام  المفوضية السامية لحقوق اإلنسان. تم  

حاصلة على درجة كذلك البكالوريوس والماجستير من جامعة أكسفورد في السياسة والفلسفة واالقتصاد و تيحاصلة على درج كيمف

ا شهادات وتلالدكتوراه في االقتصاد الدولي والتنمية من جامعة كومب عليا في النوع االجتماعي والسياسة العامة نس في مدريد. لديها أيض 

 لتواصل االجتماعي.باإلضافة إلى ا

 السيد خالد مهدي )صاحب السعادة(

لتنمية سابقا (. في الكويت )وزارة التخطيط وا نميةمهدي حاليا  منصب األمين العام للمجلس األعلى للتخطيط والتسعادة السيد خالد  يشغل

هو عضو في العديد من دوره كمساعد األمين العام للتخطيط. ، إلى جانب والتنب ؤات المستقبلية شغل منصب مساعد األمين العام للمتابعة

رفيعة المستوى. حصل السيد ، فضال  عن اللجان دد من المجالس والمراكز التنمويةعضو في عمجالس الحكومية واللجان العليا وكذلك ال

من معهد إلينوي  هالمجال نفس في على ماجستيرالدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة نورث وسترن و شهادةمهدي على 

 للتكنولوجيا.

 مجدالني السيدة ُرلى 

 االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا األمم المتحدة لجنة مديرة قسم سياسات التنمية المستدامة فيحالي ا  مجدالني هي  لىالسيدة رُ 

ل للشؤون االقتصادية عن  مسؤولسؤولة للمستوطنات البشرية، وكهناك كم وعملت 1989عام السكوا". انضمت إلى اإلسكوا في اإل" أو 

ضري واإلقليمي من التخطيط الح الماجستير في شهادةقسم التعاون الفني. حصلت السيدة مجدالني على لرئيس كذلك ك، والموارد المائية

 ، وعملت سابق ا مع دار الهندسة لالستشارات )لندن(.جامعة سيراكيوز

 السيد محمد صيدم  

، وهوعضو في لجنة ( في األردنRSSفي الجمعية العلمية الملكية ) الم الرئيسي والباحث األقدما  منصب العحالي   صيدميشغل السيد محمد 

ؤول أقدم للشؤون العلمية والعلوم كمسبل من ق يعملكان (. ICSUفي المجلس الدولي للعلوم )( CSPRة )والمراجع العلميالتخطيط 

مدير برنامج في برنامج منصب ة ويالبيئ البحوثورصد للوحدة المركزية ل، كما شغل منصب مدير اRSS مدير تنفيذي فيكالتطبيقية و

حاصل  صيدمأللفية. السيد بيئة والفقر واألهداف اإلنمائية اوال يالمناخر تغي  بال خاصةاألمم المتحدة اإلنمائي حيث أشرف على مشاريع 

 لندن. في الدكتوراه في هندسة البيئة والموارد المائية من الكلية الملكية للعلوم والتكنولوجيا والطب شهادةعلى 

  شامي سيتيني السيدة

مقره بيروت. عملت في مجلس أبحاث العلوم (، ACSSوم االجتماعية )مديرة عامة للمجلس العربي للعلكشامي  سيدة سيتينيتعمل ال

في  حاضرتوبرنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا.  اآلسيويةبرنامج شغلت منصب مديرة ال، حيث 1999( منذ عام SSRCاالجتماعية )

مجالس تحرير العديد من ت السيدة شامي في ، وجامعة ستوكهولم. كما عملك، جامعة كاليفورنيا في بيركلي، جامعة شيكاغوجامعة اليرمو

، "Ethnos"،  "األنثروبولوجيا الثقافية"، "موسوعة المرأة والثقافات اإلسالمية"، "مسح آسيا الوسطى"، بما في ذلك المنشورات

 علم اإلنسان من جامعة كاليفورنيا في بيركلي.األنثروبولوجيا والدكتوراه في  شهادة . حصلت على"االستعراض الدولي للهجرة"و

  شّماالسيد رامي 

ا ( في لبنان. وهو أيضا مستشار في شركة DPNA)دير البرامج في جمعية التنمية لإلنسان والبيئة ا  منصب محالي   يشغل السيد رامي شم 

مدير مشروع كوبعبدا -األعمال في مدرسة البُزانسونمدنية وريادة حداد لألعمال واالستشارات ش.م.ل. عمل سابقا  كمدرس في التربية ال

الماجستير في هندسة الكمبيوتر من جامعة رفيق الحريري  شهادةا . يحمل السيد شم  DPNA فيالشباب  عندة المشاريع الحر   طوير ودعملت

 البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر واالتصاالت من جامعة الحريري الكندية. شهادةوحصل على 
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 يوسف د حسنالسي

السودان حيث  في للسكان الوطني للمجلس مستشار حالي ا   هو. وفي التنمية االقتصادية الديمغرافيا مجال في هو خبير يوسف حسن السيد

 األمم لدى وكموظف األكاديمية األوساط في سابقا   عمل. البالد في المستدامة التنمية وأهداف 2030 أجندة وتنفيذ تنسيق في يساعد

 التنمية واستراتيجيات خطط في وكذلك التفاعالت الروابط، وتكامل والبيئة، والتنمية السكان تفاعالت نمذجة على تركيزه وكان. المتحدة

 بعد وما الدكتوراه مستوى على متقدمة دراسات تابع. للسودان الطوعي الوطني للتقرير الرئيسي المستشار هو يوسف السيد. الوطنية

 .براون وجامعة بنسلفانيا جامعة في الدكتوراه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


