
 
 

 الجلسات نبذة عن الّسيرة الذاتية للمتحّدثين وميّسري

 

 هللا عبد شادي السيد

حائز دكتوراه في نظام المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد للموارد الطبيعية. له أبحاث . جيولوجيعالم باحث والسيد شادي عبد هللا هو 

كولومبيا، في الواليات المتحدة األمريكية. في  التداخلي، وهو أستاذ مساعد في جامعة ميزوريفي مرحلة ما بعد الدكتوراه في القياس الراداري 

هو عضو في المجلس الوطني للبحوث العلمية اللبنانية، وفي مركز االستشعار عن بعد، وباحث رئيسي في مشاريع عدة عن الكوارث و

لقرار، والتقييم والرصد واإلدارة في مجال الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة. الطبيعية وإدارة معلومات المياه، والنمذجة، وعمليات صنع ا

في وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس الفريق االستشاري العربي المعني بالعلم أيضاً عضو السيد عبد هللا و

 بحثاً علمياً لمجالت ومؤتمرات دولية. 80ثر من والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث. أعدّ وشارك في إعداد أك

 السيدة هزار البلي عبد الكافي

هي المنسقة الوطنية لحافظة و. 1999نائبة مدير في وزارة الشؤون المحلية والبيئة في تونس منذ عام تشغل السيدة هزار عبد الكافي منصب 

، كما أنها جهة التنسيق الوطنية إلطار سينداي. 2000وحافظة إدارة المخاطر البيولوجية منذ عام  2011الحد من مخاطر الكوارث منذ عام 

 شاركت خالل العقد الماضي في العديد من فرق العمل والبرامج الوطنية واإلقليمية والدولية. وهي من األعضاء المؤسسين للجمعية التونسية

ماجستير في التكنولوجيا الحيوية وعلم المناعة من كلية على ائزة حالسيدة عبد الكافي ة الجمعية. للسالمة األحيائية والتربية البيئية ورئيس

 الصيدلة في تونس.

 الصمد عبد زياد السيد

، وهي شبكة 1999( منذ عام ANNDيشغل السيد زياد عبد الصمد منصب المدير التنفيذي لشبكة المنظمات غير الحكومية العربية للتنمية )

منظمة غير حكومية وتسع شبكات وطنية من عشر دول عربية. تنشط الشبكة في مجال الحماية االجتماعية  30إقليمية مقرها بيروت وتضم 

إلقليمي من خالل (، وفي مجال اإلصالحات والمراقبة على االنتخابات على الصعيدين الوطني واwww.annd.orgوالحقوق االقتصادية )

(. كما أنها عضو فاعل في العديد من الشبكات العالمية )مجموعة  ;www.arabnde.orgANDEالشبكة العربية لالنتخابات الديمقراطية )

( شبكة CIVICUSمن أجل مشاركة المواطنين ) التحالف العالمي ، والراصد االجتماعي، و2030التفكير بشأن خطة التنمية المستدامة لعام 

(. يعمل السيد عبد الصمد مدرسًا CPDEشراكة منظمات المجتمع المدني من أجل فعالية التنمية )( وAPRNبحوث آسيا والمحيط الهادئ )

 .1986( وهو عضٌو في نقابة المهندسين في بيروت منذ عام LAUغير متفرغ في الجامعة اللبنانية األمريكية )

 

 خلف هللا عبد الغفار لمياء السيدة

أكثر من ى السيدة خلف هللا السودان. لد في الخرطوم، األمين العام للمجلس الوطني للسكان، منصبالسيدة لمياء عبد الغفار خلف هللا تشغل 

ً شرين ع عملت كمنسقة برامج في شؤون المرأة والتنمية وقد تخطيط التنمية والقضايا المتعلقة بالجنسين. مجال من الخبرة في العمل في  عاما

مديرة وطنية لمركز التدريب الوطني التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان كمع جمعية الهالل األحمر قبل انضمامها إلى والية الخرطوم 

لمؤشرات التي تستند إلى المؤتمر الدولي االمعني برئيسة لفريق العمل اإلقليمي مهام  2015أكتوبر تشرين األول/منذ كما أنها تتولى للمرأة. 

 جامعة نوتنجهاممن . تحمل السيدة خلف هللا درجة الدكتوراه في علم االجتماع والسياسة االجتماعية وأهداف التنمية المستدامةللسكان والتنمية 

لبكالوريوس في االقتصاد اوشهادة ، ودانالسبنات في حفاد للاألجامعة والتنمية من وماجستير في النوع االجتماعي ، المملكة المتحدةب

 . جامعة الخرطوممن والدراسات االجتماعية 

 

http://www.annd.org/
http://www.arabnde.org/


 
 رميا أبي سيمون السيد

يترأس اللجنتين البرلمانيتين للشباب والرياضة وللصداقة اللبنانية و. 2009نائب في البرلمان اللبناني منذ عام السيد سيمون أبي رميا هو 

 École"وشهادة في طب العيون من  "Paris I Panthéon Sorbonne"ماجستير في اإلدارة من جامعة على شهادة الفرنسية. هو حائز 

Supérieure d'Optométrie" .في باريس 

 العزم أبو رشا السيدة

معالجة األسباب السيدة رشا أبو العزم هي مديرة البرنامج اإلقليمي "برنامج الرجل والمرأة من أجل المساواة بين الجنسين" والذي يهدف إلى 

الجذرية لعدم المساواة بين الجنسين مع تركيز قوي على إشراك األوالد والرجال في المساواة بين الجنسين. وهي خبيرة اقتصادية حاصلة 

لتنمية عام في مجال ا 22على درجة الماجستير في التنمية والتخطيط من جامعة لندن الجامعية. تعود خبرة السيدة أبو العزم المهنية إلى 

وخاصة في قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، باإلضافة إلى الحكم والمجتمع المدني والشباب وحوار السياسات والشراكات 

 والمساهمات في استراتيجيات األمم المتحدة والبرمجة المشتركة لألمم المتحدة والريادة حول تصميم وتنفيذ حمالت الدعوة البارزة في مصر

ئي نطقة. قبل انضمامها إلى هيئة األمم المتحدة للمرأة، تولت أدوار إدارية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونسكو والتعاون الثناوالم

 الهولندي ووزارة البيئة في مصر.

 

 (معالي) الغيط أبو السيد أحمد

ً  الغيط أبو أحمد معالي السيد انتخاب تم ً  الغيط أبو السيد عمل وقد. 2016 تموز/يوليو في العربية الدول لجامعة أميناً عاما  لخارجية كوزير سابقا

قبرص،  في مصر سفارة في ثالث سكرتيرالمهنية ك حياته بدأ .2011 آذار/مارس 6 إلى 2004 تموز/يوليو 11 جمهورية مصر العربية من

ً  ثم مستشاراً  المتحدة، األمم لدى مصر لسفير أول الحق كسكرتير وقت تعيينه في ثم تم  في السوفيتي االتحاد في المصرية السفارة في سياسيا

 األمم لدى بعثة جمهورية مصر العربية الدائمة ترأس ،1999 عام في .مارينو وسان ومقدونيا لبالده في كل من إيطاليا ثم سفيرا ،1984 عام

 .1964 عام مصر في شمس عين جامعة من في التجارة شهادة بكالوريوس والسيد أبو الغيط هو حائز على. المتحدة

 

 (معالي) حسان أبو ريم السيدة

 .الهاشمية األردنية المملكة ،االجتماعية للتنمية سابقة وزيرةالرئيسة الفخرية لجمعية حماية ضحايا العنف األسري، 

 اسماعيل أبو خالد السيد

في اقتصاد التنمية من مؤسسة  ةدكتوراعلى شهادة في اإلسكوا. حائز  والفقر االقتصاديةسياسات التنمية  يرأس السيد خالد أبو إسماعيل قسم

"New School for Social Research" وماجستير في الفلسفة في التخطيط اإلنمائي من جامعة ،Dundee أعد وساهم في إعداد العديد .

المساواة، والتنمية البشرية في الدول العربية، وهو منتسب من المنشورات واألبحاث والمطبوعات الرئيسية لألمم المتحدة بشأن الفقر، وعدم 

 إلى منتدى البحوث االقتصادية.

 أبوسويرح لونا السيدة

 وإدارة التنمية أعمال في المهنية الخبرة من عاًما 20 من أكثر لديها. العربية الوحدة دراسات مركز عام مديرة أبوسويرح هي لونا السيدة

 للدول اإلقليمي المكتب -الكوارث  مخاطر من للحد المتحدة األمم كمديرة مكتب سابقًا أبوسويرح السيدة عملت. الدولية والمنظمات البرامج

 ومنسقة جنيف، في المتحدة لألمم العامة األمانة في المخاطر من الحد لبرامج ومديرة بون، في مدينة المناخ لتغير ومنسق القاهرة، في العربية

 درجة على حاصلة وهي. فلسطين غزة، قطاع في الالجئين مخيمات في الشباب ومشاركة لتنمية اإلنمائي المتحدة األمم برنامج لمشروع

 .التنمية اإلقتصادية في العليا الدراسات ودبلوم والدولية العامة الشؤون في الماجستير

 



 
 

 الوزير(معالي ) آدم محمد أحمد السيد

 في واسعة بخبرة يتمتع. الدولية والشؤون الدبلوماسية في وماجستير والصحافة اإلعالم في بكالوريوس على السيد أحمد محمد آدم حاصل

 مؤسسية خبرة أيًضا لديه. المدني المجتمع ومنظمات اإلنساني المجال في والشركاء األجنبية التطوعية والمنظمات الدولية الوكاالت مع التعاون

 الشركاء بين وينسق الطوارئ، حاالت في الدولية اإلنسانية المساعدة آدم السيد يدير. الحكومية غير ماتوالمنظ الحكومية المؤسسات إدارة في

 المسجل مناصب شغل ذلك، إلى باإلضافة. األطراف والمتعددة الثنائية التقنية االتفاقات كما ويسهل ويتابع التنمية، وفي اإلنساني المجال في

 اإلسالمي المؤتمر منظمة مكاتب وترأس اإلنسانية الشؤون وزارة في المشتركة اإلجراءات لمركز العام والمدير الحكومية غير للمنظمات العام

 .وكينيا الصومال في

 عدلي عماد السيد

عاماً في العمل مع المنظمات الدولية ووكاالت األمم المتحدة، والحكومات، ومنظمات المجتمع  35أخصائي في مجال البيئة، له خبرة تزيد عن 

عاماً من الخبرة والممارسات المهنية في تعزيز الشراكات  40المدني، ووسائط اإلعالم، واألوساط األكاديمية وغيرها من الجهات، كما له 

منسق عام للشبكة العربية للبيئة والتنمية التي تترأس يعمل السيد عدلي كتنمية المستدامة. اإلقليمية والدولية وإشراك أصحاب المصلحة في ال

المستمرة لتعميم  هالمجموعة العربية ألصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني بشأن الحد من مخاطر الكوارث. وال يمكن تثمين جهود

لمجتمع ت العالمية لمنظماالشبكة تنمية المستدامة في المنطقة. وهو أيضاً عضو في االحد من أخطار الكوارث في االستراتيجيات الوطنية لل

 ارث.لكوالمدني للحد من ا

 السيد طارق األنصاري

بصفته خبيًرا في السالم قطر.  دولةفي الخارجية الشؤون وزارة في الدولي  التعاون دارةيشغل سعادة السفير طارق األنصاري منصب مدير إ

الدوليين والتنمية المستدامة ومكافحة اإلرهاب والمسائل الفنية واإلدارية، يشارك بفعالية في العديد من االجتماعات الدولية واللجان واألمن 

لعمل الفنية واإلدارية في وزارة الشؤون الخارجية وتم تعيينه مؤخًرا رئيًسا لفرقة العمل القطرية للتعاون التقني الدولي في قطر ضمن فرق ا

 للتنمية المستدامة. 2030وجدول أعمال األمم المتحدة  2030لوطنية التي تهدف إلى التنفيذ الفعال لرؤية قطر الوطنية ا

 البهالني صفية السيدة

شابة لديها إعاقة بدنية، وجدت شغفها ومسارها في هي فنانة عمانية، ومصممة إبداعية، ومتحدثة ملهمة وتحفيزية. السيدة صفية البهالني هي 

األشخاص ذوي إعاقة وتحفز اآلخرين للتغلب على تحديات الحياة. لها أربعة معارض فردية وشاركت في ستة معارض  وهي تناصرالفن، 

السيدة البهالني تدير  .(SAM Global)كما شاركت في  (Ted X Talks) الفرصة لتشارك مرتين في برنامج مع آخرين. وقد أتيحت لها

 حالياً استوديو للفنون وصالة عرض تعلّم فيها الفنون وتنظم حلقات عمل، كما تعمل فيها على ابتكار وتصميم أعمالها الفنية الخاصة.

 البهالني محمد بنت صباح السيدة

لمبكر لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة. عملت عضو مجلس الدولة في عمان والرئيسة التنفيذية لجمعية التدخل االسيدة صباح البهالني هي 

إلى المكتب اإلقليمي للشرق األوسط  2007، وانضمت في عام 2012و 2010خبيرة في التثقيف الصحي في وزارة الصحة بين عامي 

ف، تولت إدارة دائرة وشمال أفريقيا لليونيسف كخبيرة في االتصاالت من أجل التنمية حيث عملت لمدة سنتين. قبل انضمامها إلى اليونيس

(. وقد عملت بشكل وثيق مع وزارة اإلعالم لوضع برامج للتوعية 2007إلى  1987التثقيف واإلعالم الصحي في وزارة الصحة في عمان )

الصحية على شاشة التلفزيون وفي اإلذاعة والصحف. كما عملت على تنسيق أنشطة التثقيف الصحي في عمان مع وزارات أخرى من خالل 

حيد الرسائل الصحية واالجتماعية والبيئية، وإنتاج المواد ذات الصلة وتوزيعها. وهي فاعلة في مناصرة هذه القضايا وتعزيز االتصاالت تو

 بشأنها.



 
 الحريري هبة السيدة

ل التجارية وإدارة مهندسة مدنية حائزة ماجستير في الهندسة البيئية. لها خبرة دولية واسعة في تطوير األعماالسيدة هبة الحريري هي 

 2005المشاريع، تشمل علوم الجيولوجيا المائية واإلدارة المتكاملة للموارد المائية، واالستشعار عن بعد، وتغيّر المناخ. عملت بين عامي 

في كندا. انضمت في  Schlumberger Water Servicesخبيرة في علوم الجيولوجيا المائية ومديرة تطوير األعمال في شركة ك 2010و

ة إلى المجلس العربي للمياه، بصفة المنسقة اإلقليمية للمشاريع. وهي حالياً نائبة المدير التقني والمنسقة العامة لشبكة المرأة العربي 2011عام 

 للمياه.

 الوزيرة(معالي ) الكمال أحمد عبد القادر ابتهاج السيدة

 وقبل. 2017 نيسان/أبريل في الجمهورية اليمنية منذ االجتماعية والعمل للشؤون وزيرة الكمال منصب أحمد عبد القادر ابتهاج تسلمت السيدة

 أيًضا شغلت. الفني التعليم وزارة وكيلة الكمال السيدة عملت السابق، في. الفساد لمكافحة العليا الوطنية اللجنة رئيس نائبة منصب شغلت ذلك،

 تحمل. للمرأة الوطنية اللجنة في كخبيرة عملت وكذلك والسكان، العامة الصحة العالمية وفي وزارة الصحة منظمة في المناصب من عدداً 

 .اليمن صنعاء، جامعة من األدوية علم في الماجستير درجة الكمال السيدة

 عرجا ربى السيدة

مسؤولة في الشؤون االجتماعية في اإلسكوا. يترّكز عملها على قضايا الجنسين والتنمية في المنطقة العربية، بما في السيدة ربى عرجا هي 

ً منصب مسؤولة عن شؤون السكان وأشرفت على إعداد  ذلك تعميم المساواة بين الجنسين في السياسات والمؤسسات العامة. شغلت سابقا

ة بسياسات السكان واإلدماج االجتماعي. قبل االنضمام إلى اإلسكوا، عملت مديرة برنامج في وفد االتحاد التقارير وتنفيذ المشاريع المتعلق

في اإلدارة وماجستير  ةدكتوراعلى شهادة الاألوروبي إلى لبنان وشغلت منصب مديرة مشروع في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. هي حائزة 

 في فرنسا. في اقتصاد التنمية من جامعة مونبلييه

 العزة مهند السيد

 األردني، األعيان مجلس في سابق عضو وهو. اإلعاقة في األردن ذوي األشخاص لحقوق األعلى للمجلس العام األمين هو العزة مهند السيد

 مجال في دوليًا به معترف خبير هو عزة السيد .اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق بشأن 20 القانون وضعت التي القانونية اللجنة رئيس كما كان

 عالي ودبلوم علم االحياء وأخالقيات الجنائي القانون في الدكتوراه شهادة على حاصل وهو .اإلعاقة ذوي األشخاص وحقوق اإلنسان حقوق

 (.هولندا الهاي،) االجتماعية للدراسات الدولي المعهد من الفساد ومكافحة العامة والسياسة الرشيد الحكم في

 الوزير(معالي ) الدليمي نوري السيد

 في للتخطيط المحافظ مساعد شغل منصب ،2018و 2016 العامين بين. جمهورية العراق التخطيط في حالياً وزير هو الدليمي نوري السيد

ً  دليمي السيد عمل ،2009و 2006 العامين وبين. األنبار العراقية محافظة  كما كان .األنبار محافظة مجلس في التخطيط لجنة لرئيس نائبا

ً  هو دليمي السيد .الزراعي اإلنتاج قطاع في واسعة خبرة ، ولديه2009و 2001 العامين بين األنبار بجامعة الزراعة كلية في عضواً   أيضا

 في الدكتوراه شهادة وهو حائز على .اإلنسان حقوق ومنظمات واإلنسانية التنموية المنظمات من العديد وقد أسس المدني من المجتمع ناشط

 .بغداد جامعة من الزراعية العلوم في البكالوريوس وشهادة األردن، في العالمية اإلسالمية العلوم جامعة من الدولية العالقات

 

 (معالي) الحمادي حسن بن أحمد السيد

 القانونية الشؤون إدارة ومدير كسفير سابقا   عمل. دولة قطر في الخارجية الشؤون لوزارة العام األمين حاليا هو الحمادي حسن بن أحمد السيد

ا نائب ا كان كما. لقطر الدائم الدستور صياغة للجنة عام وكأمين في الوزارة،  الحمادي السيد يحمل. قطر جامعة في المدني في القانون محاضر 

 عين جامعة من القضائي القانون في ودبلوم القاهرة، جامعة من القانون في الماجستير ودرجة والجنائي، المدني القانون في دكتوراه شهادة

 .القاهرة في األزهر جامعة من الحقوق في وكذلك بكالوريوس القاهرة، في شمس



 
 الوزير(معالي ) السيد محمد الميتمي

. حائز على شهادة الدكتوراه في االقتصاد 2014يشغل السيد محمد الميتمي منصب وزير الصناعة والتجارة في الجمهورية اليمنية منذ عام 

، وماجستير في 1986في "مجال التركيز: التنمية االقتصادية في العالم الثالث" من معهد الدراسات الشرقية في أكاديمية العلوم بموسكو عام 

. 1979وشهادة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة كوبان في روسيا عام  1982االقتصاد والتخطيط الصناعي من جامعة موسكو عام 

 هو نائب رئيس الجامعة الدولية للتكنولوجيا توينتيك وأستاذ االقتصاد بجامعة صنعاء. السيد الميتمي

 

 السيدة سماهر الشاللي

 السيدة الشاللي هي أخصائية شراكة وتعاون دولي في وزارة االقتصاد والتخطيط ، المملكة العربية السعودية

 

 السيد أحمد القباني

(. منذ انضمامه إلى IsDBويدير حالياً قسم تغير المناخ المنشأ حديثاً في البنك اإلسالمي للتنمية ) السيد أحمد القباني هو مهندس بالتدريب

دولة. خالل تلك الفترة، ساهم أيًضا في جهود  15، قاد السيد القباني وشارك في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في أكثر من 2012البنك في عام 

امة مشاريع البنية التحتية من خالل عمله في إدارة البنية التحتية. قبل انضمامه إلى البنك اإلسالمي للتنمية، بنك التنمية اإلسالمي لتعزيز استد

عمل السيد القباني في االستشارات البيئية وتغير المناخ، وكذلك األبحاث في مصر والمملكة المتحدة. وهو حائز على شهادة ماجستير في 

 في القاهرة وشهادة دكتوراه من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة.الهندسة من الجامعة األمريكية 

 الشطي قصي السيد

 حوكمة ومنتدى (WSISالمعلومات ) لمجتمع العالمية القمة عمليتي فيفاعل ومشارك  استراتيجي وخبير دائم متحدث هو الشطي قصي السيد

 لتكنولوجيا المركزية للوكالة سابق عام كمدير) الحكومة في الشطي خبرةواإلقليمي. لدى السيد  العالمي الصعيدين على (IGFاالنترنت )

 المعلومات لتكنولوجيا الكويتية الجمعية لرئيس سابق كنائب) المدني األعمال، والمجتمع وقطاع ،((CAIT) في الكويت المعلومات

(KITS.))  ًكما يلعب دورا  ً  االستشاري العربي للفريق كأول رئيس) لمجتمع المعلومات بـالقمة العالمية المتعلقةاالسكوا  مبادرات في نشطا

 التعاون عمل لفريق مشارك وكرئيس سنويتين جولتين في( AMAG) العربي اإلنترنت حوكمة منتدى في المتعددين المصالح ألصحاب

 (.2020العربي  اإلنترنت حوكمة لمبادرة االسكوا وجامعة الدول العربية المشتركة حول منتدى( TCWG) الفني

 

 السيدة انتصار الوهيبي

. شغلت قبل 2013السيدة انتصار الوهيبي هي مديرة عامة لمديرية التخطيط التنموي في المجلس األعلى للتخطيط في سلطنة عمان منذ عام  

كخبيرة مشاركة مع  ذلك منصب اقتصادية بوزارة االقتصاد الوطني ومن ثم مديرة دائرة النمذجة في نفس الوزارة. عملت السيدة الوهيبي

ملها مع العديد من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤتمر التجارة والتنمية لألمم المتحدة )األونكتاد( باإلضافة إلى ع

حائزة على شهادة ماجستير  بعض الشركات االستشارية الدولية كما مثلت السلطنة في العديد من الملتقيات الدولية واإلقليمية. السيدة الوهيبي

وبكالوريوس في  2017في الدراسات االستراتيجية لألمن والدفاع الوطني من كلية الدفاع الوطني بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس عام 

   .1999االقتصاد من جامعة السلطان قابوس عام 

 

 السيدة منية عمار

. في عام 1987شهادة في القانون من كلية العلوم االقتصادية والسياسية في تونس عام السيدة منية عمار هي قاضية تونسية حاصلة على 

، تم انتخابها كرئيسة 2007، تم تعيينها منسقة إقليمية للقانون الدولي اإلنساني في لجنة الصليب األحمر الدولية في القاهرة. وفي عام 2014

ربية. السيدة عمار متخصصة في حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، ومدّربة في للجنة الخبراء العرب المستقلين في جامعة الدول الع

 قضايا حقوق اإلنسان وحقوق المرأة والقانون اإلنساني الدولي والتخطيط االستراتيجي القائم على نهج حقوق اإلنسان.

 



 
 

 فؤاد عوني  السيد

بعد اإلشراف على  2018نصب المدير التنفيذي للمسح الوطني للشباب في عام السيد فؤاد عوني هو خبير تونسي في قضايا الشباب. شغل م

االستطالعات الوطنية واستطالعات الرأي حول قضايا الشباب لعدة سنوات. شغل السيد عوني عدة مناصب ريادية في اإلدارة وهو عضو 

ً بإعداد أطروحة دكتوراه في علم في العديد من اللجان الوطنية والدولية. حائز على درجة الدراسات العليا في  العلوم الثقافية ويقوم حاليا

 االجتماع والشباب حول سياسات الشباب الدولية.

 

 علي عودة السيد

دكتوراه في العلوم شهادة لى ئز ع. حا2010مستشار ومسؤول األبحاث االقتصادية في اتحاد المصارف العربية منذ عام  هو عودةعلي السيد 

س العلوم المصرفية والمالية المعّمقة. لديه عدد و، 2005أستاذ جامعي منذ عام يعمل كفي لندن.  Cass Business Schoolالمالية من  يدّرِّ

 كبير من المنشورات في مجالت علمية محّكمة حول المصارف والسياسة النقدية وتمويل التنمية.

 

 بكار ولد حمزة السيد

ويعمل  .الموريتانية والالمركزية الداخلية المحلية في وزارة للسلطات العامة اإلدارة في الكمبيوتر في علوم مهندس هو بكار ولد حمزة السيد

على  مبتكرة أدوات تطبيق خالل من التغيير ويدعم المستدامة التنمية أهداف رصد في المحلي المستوى ودور الالمركزية، عملية على تعزيز

 وفي طارق جبل في اتصاالت لمشغل المعلومات لتكنولوجيا كمدير سنوات عدة عمل الحالي، منصبه قبل .والمحلية المركزية اإلدارة مستوى

 وبعد .ألمانيا في كاسل جامعة من المعلومات تكنولوجيا في الهندسة شهادة حائز على. ألمانيا ميونيخ، المتعددة في الوسائط تكنولوجيا قطاع

 .المستدامة التنمية أجل التعاون في مجال الماجستيرالتحضير لشهادة  بدأ الدولي، التنمية قطاع في عملية خبرة اكتساب

 بنحسن خالد السيد

األمين العام للمركز. كما عمل  2012، وقد كان في عام 2013إدارة مركز محمد السادس الوطني للمعاقين في عام السيد خالد بنحسن تولى 

عمل مستشاراً تقنياً ومنّسق ، 2008و 2002كمحلل لبرامج الشباب. وبين عامي  2012و 2008في صندوق األمم المتحدة للسكان بين عامي 

عمل في وزارة الصحة على مستويات مختلفة من المسؤولية وصار مندوباً للوزير كما برامج على الصعيد اإلقليمي )مراكش وبني مالل(. 

 وماجستير في الصحة العامة.في الطب،  ةدكتوراعلى شهادة الحائز السيد بنحسن في مقاطعة فاس. 

 السيد لطفي بن سعيد

-2010. خالل الفترة 2016يشغل السيد لطفي بن سعيد منصب مدير عام التنمية المستدامة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة في تونس منذ عام 

مستدامة بوزارة البيئة والتنمية المستدامة في شغل منصب مدير مديرية مراقبة العمليات وتطوير األدوات في المديرية العامة للتنمية ال 2016

وراه الجمهورية التونسية. وقبل ذلك، كان مسؤوالً عن المديرية العامة للتنمية المستدامة في نفس الوزارة. يحمل السيد بن سعيد شهادة الدكت

يات المتحدة األمريكية. وهو مؤلف وناشر في في الهندسة الكيميائية ودرجة الماجستير في الرياضيات التطبيقية من جامعة أوهايو بالوال

 موضوعات متعلقة بالهندسة الكيميائية وعالقتها بالقضايا البيئية.

 بوشي ميلباش ناتالي السيدة

عاماً في إسداء المشورة في مجال السياسات والبحوث  20تزيد خبرتها عن وأخصائية في االقتصاد اإلنمائي، السيدة ناتالي ميلباش بوشي هي 

تولت قيادة العمل االستشاري في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن الفقر والنمو  ،2013في قضايا الفقراء والتنمية الشاملة للجميع. منذ عام 

وقد كانت قبل ذلك تقود عمل البرنامج في ممارسات مكافحة الشامل للجميع، فضالً عن تعميم أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.  

الفقر في غرب ووسط أفريقيا. وفي اضطالعها بهذه المهام، عملت بشكل خاص على قضايا الحماية االجتماعية المرتبطة بفيروس نقص 



 
، عملت 2009و 2006رية(. وبين عامي والجمهورية العربية السو ،المناعة البشرية/اإليدز والمنعة في وجه األزمات )الساحل األفريقي

خبيرة اقتصادية في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة في بنغالديش، فساعدت الحكومة في وضع خطة عمل لسياسات الغذاء الوطنية 

ت في المرفق دون ، عملت خبيرة في السياسا2005و 2001وفي البحوث في مجال األمن الغذائي، بما في ذلك شبكات األمان. وبين عامي 

صين اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في آسيا والمحيط الهادئ، وترّكز عملها على السياسات لصالح الفقراء واالقتصاد الكلي في ال

في  Auvergneواالقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية. هي حائزة دكتوراه في اقتصاد التنمية وماجستير في تحليل المشاريع من جامعة 

 فرنسا.

 صالح بو العزيز عبد السيد

مدير مشروع يعمل في مجال األعمال الحرة في المناطق المهمشة في تونس. هو أيضاً عضو في الفريق السيد عبد العزيز بو صالح هو 

ماجستير شهادة )تونس( وماجستير في اإلدارة واالستراتيجيات من جامعة قرطاج على شهادة االستشاري لشبكة أوروميد فرنسا. حائز 

 متخصص في التكامل االقتصادي األوروبي واألعمال من كلية أوروبا )بلجيكا(.

 بخاري إيروم السيدة

أول أمينة عامة إلدارة تنمية المرأة في إقليم بنجاب، وهو األكثر كثافةً للسكان في باكستان. تشمل مسيرتها المهنية السيدة إيروم بخاري هو 

من إنجازاتها في واً من الخبرة. وقد حازت شرف أن تكون المرأة الوحيدة في باكستان التي تولّت قيادة قوة شبه عسكرية. عام 27أكثر من 

استحداث نماذج مبتكرة لتقديم الخدمات العامة، بما في ذلك صندوق الرعاية النهارية في البنجاب الذي يقر ، عملت على إدارة تنمية المرأة

ساعدة على إنشاء مرافق عالية الجودة لرعاية األطفال، وإنشاء دور للمرأة العاملة تتيح وصول المرأة التي تعمل بعيداً عن بدور الدولة في الم

 المنزل إلى مرافق آمنة لإلقامة.

 كانسل غيردوفشي إيلكا السيدة

إلى المكتب اإلقليمي للدول العربية في هيئة األمم المتحدة للمرأة بصفتها  2017في آب/أغسطس السيدة إيلكا غيردوفشي كانسل انضمت 

قيادة حافظة النمو الشامل والتنمية  2016و 2013خبيرة في البرامج والسياسات اإلقليمية المتعلقة بالتمكين االقتصادي للمرأة. تولت بين عامي 

على إدارة برنامج سوق العمل النشطة لتوظيف  2012و 2008عملت بين عامي  المستدامة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. وقبل ذلك،

 2007و 2000يعنى بالتمكين االقتصادي. كما شاركت بين عامي الذي الشباب، وهو من البرامج الرئيسية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

اإلنمائي، ومفوضية شؤون الالجئين، في فرق معنية بالحكم السليم في برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج األمم المتحدة 

 ماجستير في االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية من جامعة تورينو في إيطاليا.على شهادة حائزة السيدة كانسل واإلنعاش االقتصادي. 

 كونسيساو بيدرو السيد

التنمية البشرية. عمل قبل ذلك مديراً للسياسات االستراتيجية في مكتب السياسات  مدير مكتب تقرير التنمية البشرية والمؤلف الرئيسي لتقرير

 ودعم البرامج، وكبير االقتصاديين ورئيس وحدة االستشارات االستراتيجية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا. هو حائز شهادة في الفيزياء وفي

 Lyndon B. Johnson School of Public Affairsالسياسة العامة من كلية  العلوم االقتصادية من جامعة لشبونة التقنية، ودكتوراه في

 في جامعة تكساس في أوستن، من خالل منحة فولبرايت.

 دشتي روال السيدة

 كويتية، اقتصادية خبيرة وهي ،)االسكوا( آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم للجنة التنفيذية األمينة هي دشتي روال السيدة

 دشتي من العام السيدة شغلت. الكويت في للتخطيط األعلى المجلس في كعضو عملت .الديمقراطي واإلصالح المرأة حقوق مجال في ورائدة

إصدار  إلى الدعوة في محوريًا دوًرا ولعبت مجلس األمة لشؤون الدولة ووزيرة والتنمية التخطيط منصب وزيرة 2014 إلى العام 2012

 يتم نساء أول أخريات، نساء ، كانت، مع ثالث2009 أيار/مايو في .النيابية لالنتخابات والترشح بالتصويت الكويتية للمرأة حيسم مرسوم

 العلمية، لألبحاث الكويت معهد مثل والتطوير، للبحث مؤسسات في رفيعة مناصب دشتي السيدة تبوأت. مجلس األمة الكويتي في انتخابهن



 
 السياسات منتديات في دائمة مساهمة هي .الدولي والبنك الوطني الكويت بنك مثل كبرى، ودولية وطنية وإنمائية مالية مؤسسات في وعملت

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

North-South Prize  جائزة على حصلت كما .غورباتشوف ميخائيل السيد مناصفة مع 2010 لعام أوروبا مجلسمن  الممنوحة Clinton 

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

الشخصيات العربية  بين ومن ،Business Week مجلة قيادية في سيدة 150 أفضل قائمة ضمن اسمها مدرج .2005 لعام اإلنسانيةللتنمية 

 هوبكنز جونز جامعة من السكانية الديناميات في الدكتوراه شهادة دشتي السيدة تحمل Arabian Business مجلة  في المائة األكثر نفوذا  

 من الزراعة اقتصاديات في علوم وبكالوريوس كاليفورنيا، والية جامعة من والمالية  االقتصاديةالعلوم  في وشهادة الماجستير بالتيمور، في

 .كاليفورنيا والية جامعة

 

 صابدين ديماسي هانية السيدة

 الفني والدعم البحثية تشارك في األنشطة -في اإلسكوا 2030الوحدة المعنية بأجندة التنمية المستدامة  في عضو- صابدين ديماسي هانية السيدة

 ومشاركة (VNRsالطوعية ) الوطنية المراجعات ذلك في بما العربية، المنطقة في 2030أجندة التنمية المستدامة  ومراجعة بمتابعة المتصل

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مثل بالتكنولوجيا، المتعلقة الموضوعات على خبرتها سنوات من األكبر الجزء كزريت .المصلحة أصحاب

 وهي .العربي الرقمي المحتوى وتعزيز المعلومات، مجتمع وبناء االبتكار، وسياسة األعمال، لريادة اإليكولوجية والنظم التنمية، أجل من

 .الهندسية اإلدارة في الماجستير ودرجة واالتصاالت الكمبيوتر هندسة في شهادة على حاصلة

 

 جاب هللا الدين السفير جمال

. العربية الدول بجامعة المائية والموارد واإلسكان البيئة قسم مدير منصب يشغل. الجزائر لحكومة مفوض السيد جمال الدين جاب هللا هو سفير

 ومجلس البيئة، عن المسؤولين العرب الوزراء ومجلس للمياه، العربي الوزاري المجلس أمانة في أيًضا جاب هللا السيد يعمل الصفة، وبهذه

 الوزراء ومجلس بها، الجوية المرتبطة لألرصاد الدائمة العربية باإلضافة إلى اللجنة والمناخ الجوية األرصاد عن المسؤولين العرب الوزراء

 .والتعمير لإلسكان العرب

 

 السيدة هاجر عبيد

السيدة هاجر عبيد هي طالبة في الهندسة الزراعية من قنا في صعيد مصر. عملت مع العديد من المنظمات غير الحكومية. هي نقطة اتصال 

وصندوق األمم المتحدة للسكان.  YPEER Egyptالجنس في على نوع في قنا، ومدربة معتمدة للعنف القائم  YPEER Egyptمحلية لـ 

. وهي تعمل 2018وصندوق األمم المتحدة للسكان في منتدى الشباب في المنطقة العربية بالمغرب عام  YPEER Egyptمثلت السيدة عبيد 

في مجال ريادة األعمال ومنسقة في "إتجاه" حول دعم طالب  EYouthأيًضا في مواضيع تنموية أخرى، حيث تعمل السيدة عبيد كمدّربة في 

 المدارس للحصول على المنح الدراسية.

 العجيزي ندى سيدةال

 العجيزي ندى السيدة الدولي. التحقت والتعاون المستدامة التنمية ادارة ومديرة العربية الدول بجامعة مفوضة السيدة ندى العجيزي هي وزيرة

 اإلقليمي الصعيدين على واالجتماعية االقتصادية التنمية مجال في الخبرة من عاما 20 من أكثر ولديها 1992 عام العربية الدول بجامعة

 كمبريا جامعة من األعمال إدارة في وشهادة ماجيستير بالقاهرة األمريكية الجامعة من اقتصاد شهادة بكالوريوس والدولي. وهي حائزة على

 كمستشار وعملت العام األمين مكتب لرئيس كنائب العجيزي السيدة ندى المفوضة الوزيرة عينت.المستدامة اإلدارة مجال في المتحدة بالمملكة

 االقتصادي التكامل بموضوعات المتعلقة والسياسات التوصيات وضع عن مسؤولة كانت حيث العام لألمين واالجتماعية االقتصادية للشؤون

 انشطة جميع على اشرفت حيث 2012 عام منذ العام األمين لمكتب التابعة والمعلومات الصحافة ادارة رأست كذلك والتنمية، واإلصالح

: التنموية العربية القمم لجميع اإلعداد في وساهمت والدولية اإلقليمية العمل فرق من مجموعة في عضوة هي .اإلعالمية العام األمين

 مبادرة أطلقت .المستدامة التنمية بموضوعات المتعلقة واإلقليمية الدولية المحافل في العربية الدول جامعة وتمثل واالجتماعية، االقتصادية

 ممثلي من سنويا شخص 1000 من أكثر فيه ويشارك العربية المنطقة في اقليمية حوار منصة كأكبر المستدامة" للتنمية العربي "االسبوع

 .االجتماعي العطاء ومؤسسات االعالمية والمؤسسات والبرلمانيين والشباب الخاص والقطاع المدني والمجتمع والخبراء العربية الدول



 
 العوضي مهريناز السيدة

مديرة مركز المرأة في اإلسكوا. مسيرتها المهنية غنيّة في العمل التنموي على مستوى القاعدة الشعبية كما السيدة مهريناز العوضي هي 

ع السياسة العامة. وقبل تولّي مهامها كموظفة مدنية دولية، عملت في منظمة إنقاذ الطفولة، حيث تولت إدارة البحوث، وتحليل الحاالت، ووض

، المقترحات في قضايا الجنسين وحقوق اإلنسان في المنطقة العربية. هي حائزة شهادة البكالوريوس في العلوم االقتصادية من جامعة القاهرة

ملكة لموماجستير في التنمية الدولية من الجامعة األمريكية في القاهرة، ودكتوراه في العلوم السياسية والدراسات الدولية من جامعة ليدز في ا

 المتحدة.

 البدوي إبراهيم السيد

تشمل مجاالت بحوثه سياسات االقتصاد الكلي، وسياسات أسعار الذي المدير التنفيذي لمنتدى البحوث االقتصادية السيد إبراهيم البدوي هو 

جامعة والية كاروالينا الشمالية دكتوراه في اإلحصاءات والعلوم االقتصادية من على شهادة  1983القطع األجنبي وسوق العمل. حاز في عام 

 في الواليات المتحدة األمريكية.

 البوشي سامية السيدة

 ،"والسياحة التنمية أجل من بلدي نساء جمعية" رئيسة وهي. الجماعي والعمل المجتمعي العمل في عاًما 30 خبرة البوشي سامية لدى السيدة

 والمكتب المناخي، للعمل العربية الشبكة مجلس في عضوة وهي المناخ، تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في مراقب بمركز تتمتع التي

 حيث أعلنهت الوكالة ، الجنسانية والسياسات الشباب دمج مجال في والسيدة البوشي خبيرة. اإلنسان لحقوق المغربية للمنظمة التنفيذي

 ضد العنف ومكافحة الجنسين بين المساواة تعزز لجان في تعمل المغرب حيث في نفوذاً  امرأة 50 أكثر من كواحدة الدولية للتنمية األمريكية

 ممثلي جهود تنسيق في قياديًا دوًرا ولعبت COP22 2016مؤتمر األمم المتحدة حول التغير المناخي  في البوشي السيدة شاركت. المرأة

 .COP23 2017مؤتمر األمم المتحدة حول التغير المناخي في  المدني المجتمع

 الحداد ليتيسيا السيدة

ناشطة وصحافية لبنانية مناصرة لقضايا الشباب وتمكين المرأة. شاركت في مشروع اليونسكو لشبكات شباب البحر السيدة ليتيسيا حداد هي 

بتمويل من االتحاد األوروبي، وصممت مؤخراً برنامجاً إذاعياً عن أهداف التنمية المستدامة واستضافته،  (NETMED)األبيض المتوسط 

على فعملت على زيادة الوعي بالقضايا التي يواجهها الشباب في المنطقة اليوم، وشاركت كذلك في عمليات وضع السياسات. هي حائزة 

 ماجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية.على شهادة حازت مؤخراً  كالوريوس في الصحافة واالتصاالت، كماشهادة 

 الوزيرة(معالي ) السيدة هالة السعيد

تشغل السيدة هالة السعيد منصب وزيرة التخطيط والمراقبة واإلصالح اإلداري في جمهورية مصر العربية، وهي خبيرة اقتصادية مصرية 

ونائبة رئيس البحث العلمي  2011السيدة السعيد هي أول عميد منتخب لكلية االقتصاد والعلوم السياسية في عام بارزة ومؤلفة أكاديمية بارزة. 

. وقد عملت كمستشارة لمحافظ البنك المركزي المصري، وعضوة في مجلس أمناء وحدة 2013والعالقات الخارجية بجامعة القاهرة في عام 

المصري، كما كانت عضوة في مجلس إدارة البنك العربي األفريقي الدولي. حازت على شهادة مكافحة غسل األموال في البنك المركزي 

 مع مرتبة الشرف العليا من كلية االقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة. 1989الدكتوراة في االقتصاد عام 

 محمد محسن السيد السيد 

 مدير عام دائرة التنمية اإلقليمية والمحلية في وزارة التخطيط العراقية منصب  محمد محسن السيد منصبالسيد  يشغل

شهادة الماجستير و 2011عام تخطيط وإعمار المدن وتنميتها  فيحائز على شهادة الدكتوراة  مة. والتي يقع ضمن تشكيالتها قسم التنمية المستدا

ي إعداد العديد التصاميم . شارك فمن جامعة بغداد 1993الهندسة عام في بكالوريوس و ٢٠٠٣في التخطيط الحضري واإلقليمي في عام 

ية كان عضوا في اللجان المختصة في إعداد خطط التنمية الوطنية والمحل. واالساسية والمخططات المستدامة للمدن والقرى في العراق

ضمن اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة المشرفة على تحقق ة. يعمل مشرفا على إعداد سياسات التنمية المكانية المستدامة الحضرية والريفيو



 
ويعمل االن مع الفريق المختص إلعداد التقرير . فريق إعداد رؤية العراق للتنمية المستدامةومع  ٢٠٣٠أهداف التنمية المستدامة لغاية عام 

 .2019في تموز/يوليو تقديمه في نيويورك نوي الطوعي للتنمية المستدامة في العراق الم

 فريز غيث السيد

. مصر في اليونسكو وممثل والسودان لمصر الجامع المكتب العربية؛ الدول في للعلوم اإلقليمي اليونسكو مكتب مدير السيد غيث فريز هو

والبرمجة السياسات والتخطيط  مجال في المشورة تقديم في وآسيا العربية المناطق في طويلة دولية بخبرة يتمتع استراتيجي مخطط وهو

. عام بشكل واالقتصادية االجتماعية والتنمية الثقافية والتعليم والتنمية" المعرفة اقتصادات/  مجتمعات" مجاالت في الكبيرة المحافظ وإدارة

 ميشيغان جامعة من التخطيط في حائز على شهادة الدكتوراة فريز غيث السيد. المتحدة األمم إصالح قيادة وفي التغيير إدارة في خبير أنه كما

 .والمحاكاة واأللعاب واالقتصادية، االجتماعية البيئة وديناميات واالقتصادية، االجتماعية التنمية في ومتخصص األمريكية، المتحدة بالواليات

 هجرس هبة السيدة

، كما أنها عضو في المجلس القومي للمرأة ورئيسة لجنة المرأة ذات 2015عضو مجلس النواب المصري منذ عام السيدة هبة هجرس هي 

في العلوم االجتماعية  ةدكتوراعلى شهادة الهي حائزة واإلعاقة، وعضو في المجلس القومي لشؤون اإلعاقة، واألمينة العامة السابقة له. 

نسين واإلعاقة وبكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة والسياسات االجتماعية من جامعة ليدز في إنكلترا، وماجستير في دراسات الج

 األمريكية في القاهرة.

 الحالج العزيز عبد عمر السيد

 مبادرة في سوريا لمشروع المشارك المنسق وهو. المحلي والحكم والتنمية الحضري التخطيط في مستشار الحالج العزيز عبد عمر السيد

 السابق، في .إلنعاش سوريا والتخطيط السالم لبناء والبحث الحوار مشاريع مختلف تسهيل في يشارك حيث لبنان، في المشتركة المساحة

 يرتبط. العامة والهيئات الحكومية غير المنظمات من العديد إدارة مجالس في وعمل للتنمية، السورية لألمانة التنفيذي شغل منصب الرئيس

للعمارة  خان آغا جائزة على حالج السيد حصل ،2007 عام في .مبنية بيئة إلنتاج والسياسية يةوالمال المؤسسية باألطر والبحثي المهني عمله

 واللجنة الرئيسية التحكيم لجنة في ذلك بعد وعمل(. GIZ الوكالة األلمانية للتعاون الدولي) العمرانية للتنمية شيبام لمشروع فريق كقائد

 .للجائزة التوجيهية

 

 حتر كندة السيدة

 عملت .ألمانيا في الدولية الشفافية منظمة لدى إفريقيا وشمال األوسط الشرق لمنطقة اإلقليمي المستشار منصب حاليًا حتر كندة السيدة تشغل

 والدبلوماسية الحوكمة مشروع ومديرة اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج في السياسية التنمية لوزارة القدرات بناء مشروع عن كمسؤولة سابقًا

 الماجستير درجة على حتر السيدة حصلت .األردن في اإلنسان لحقوق الوطني المركز في برامج ومنسقة البريطاني، الثقافي المجلس في العامة

 .اليرموك جامعة من واإلعالم الصحافة في البكالوريوس وشهادة نوتنغهام جامعة من اإلنسان حقوق قانون في

 

 السيدة ساراس جاغواث

( في إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية DSDGجاغوانث هي مستشارة إقليمية في قسم أهداف التنمية المستدامة ) السيدة ساراس

(DESA وشعبة التنمية )( التابعة لألمم المتحدة. كانت مستشارة سابقة في شعبة النهوض بالمرأة )المعروفة اآلن باسم األمم المتحدة للمرأة

مدى السنوات الـخمسة عشر الماضية، قدمت السيدة جاجوانث المشورة للدول األعضاء بشأن التزاماتها بتنفيذ  االجتماعية الشاملة. على

مها المعاهدات واالتفاقيات الدولية في عدة مجاالت بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة من خالل االستعراضات الوطنية الطوعية. قبل انضما

 ذة مشاركة في كلية الحقوق بجامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا.إلى األمم المتحدة، كانت أستا



 
 جواد رنا السيدة

هي من مؤسسي شبكة السياسات االجتماعية ومحاضرة رئيسية )أستاذة مساعدة( في السياسات االجتماعية في جامعة باث. السيدة رنا جواد هي 

قضايا السياسات االجتماعية في منطقة الشرق األوسط وشمال حول واسعة في البحوث ة خبرلديها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

الرعاية االجتماعية إضافة إلى ذلك، تهتم السيدة جواد قضايا أفريقيا مع التركيز على التحليل المؤسسي والسياسي للسياسات االجتماعية. 

  خيرية.وشبكات األمان االجتماعي ودور المنظمات الدينية للرعاية ال

 كرم كرم السيد

الحوكمة وبناء السالم وعمليات االنتقال في شعبة القضايا الناشئة والنزاعات في في قضايا مستشار إقليمي يتولى السيد كرم كرم منصب 

أستاذاً عمل اإلسكوا. عمل، قبل االنضمام إلى اإلسكوا، رئيساً للبحوث في مبادرة المساحة المشتركة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. كما 

اللبنانية، ومديراً للبرامج في المركز اللبناني للدراسات السياسية. له عدة مقاالت  مساعداً في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة

 ومؤلفات عن الحركة االجتماعية والتحول السياسي واإلصالحات في البلدان العربية.

 خليل محمد السيد

 المصرية السفارة إلى انضمامه قبل. الرباطالعربية في  جمهورية مصر سفارة في البعثة رئيس نائب منصب حاليًا خليل محمد السيد يشغل

بين  الخارجية في وزارة األطراف المتعددة االقتصادية الشؤون قسم في المستدامة والتنمية البيئة لشؤون رئيًسا كان ،2016 أغسطسآب/ في

 بـمؤتمر المتعلقة المفاوضات في وخاصة الصين، في 77 الـ لمجموعة الرئيسيين المفاوضين أحد خليل السيد كان .2016 - 2014 العامين

باب العضوية فيه  المفتوح العمل فريق في فاعالً  عضواً  كانو .التكنولوجيا تيسير وآلية المستوى، الرفيع السياسي المنتدى وإنشاء ،20+ريو

 في خليل السيد شارك كما. المستدامة التنمية أهداف والذي طّور المستدامة، التنمية بأهداف والمعني المتحدة لألمم العامة التابع للجمعية

 الدولي القانون في الماجستير درجة على حصل .2030واعتماد أجندة التنمية المستدامة  وضع إلى أدت االجتماعات التشاورية التي

 (.2008) مالطا جامعة من األوروبية الدراسات في أخرى ماجستير وشهادةParis-Sud (2002 ) جامعة من الدولية والمنظمات

 خان فريدا السيدة

خبرة تزيد عن عشرين عاماً مع حكومة باكستان، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وهيئة األمم للسيدة فريدة خان 

تعمل حالياً ووهونغ كونغ.  المتحدة للمرأة، ويشمل عملها تطوير المهارات، والعمالة، والحوكمة، والمساواة بين الجنسين في باكستان واألردن

كأخصائية أولى في قضايا المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في المكتب اإلقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية. من منشوراتها 

اكستان، وأثر قوانين تحليالت مراعية للجنسين لنظم تطوير المهارات في باكستان، والفجوة في األجور بين الجنسين في قطاع المالبس في ب

ماجستير في التخطيط اإلنمائي على شهادة هي حائزة والميراث على المرأة الريفية في سبعة بلدان ذات أغلبية مسلمة في آسيا وأفريقيا. 

 واإلدارة من جامعة لندن.

 الخواجا مصطفى السيد

 الجهود يقود .اإلحصائية اإلدارية والمراقبة للسجالت عام كمدير الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز في خواجة مصطفى السيد يعمل

 التدريب ذلك في بما والتقييمات والقياسات المؤشرات تطوير على التركيز مع المستدامة، التنمية ألهداف الوطنية الرصد عملية في اإلحصائية

 .والتحليل

 

 الوزير(معالي ) كويومجيان ريشارد السيد

 الحملة باسم الرسمي الناطق وكان. 2019 عام بداية منذ لبنان في االجتماعية الشؤون وزير منصب يشغل كويومجيان ريشارد يشغل السيد

 الكاثوليكي األرمني األولى عن المقعد بيروت منطقة في البرلمانية لالنتخابات مرشًحا كويومجيان السيد كان ذلك، قبل. للحزب االنتخابية

. المستقبل لبيت العام والمدير اللبنانية للقوات السياسي المجلس في واالتصاالت الصحافة مدير منصب شغل. 2014و 2013و 2009 لألعوام



 
 واإلذاعية التلفزيونية المقابالت من العديد في شارك. االجتماعي التضامن مؤسسة في التعليمي الفرع مدير منصب كويومجيان السيد شغل كما

 من الدولية السياسة في العليا الدراسات شهادة كويومجيان السيد يحمل. والتاريخية والفكرية السياسية المقاالت من العديد وكتب والصحفية

 في ماريالند جامعة من العام األسنان طب في المتقدم التعليم في أخرى عليا دراسات وشهادة العاصمة، واشنطن العالمية، السياسة معهد

 .بيروت يوسف، القديس جامعة من األسنان جراحة في الدكتوراه درجة على أيًضا حاصل وهو. بالتيمور

 كتاب أيلين السيدة

شاركت في تأسيس وكأستاذة مشاركة في العلوم االجتماعية، عملت أكاديمية ومناصرة لحقوق المرأة وقائدة نقابية. السيدة أيلين كتاب هي 

. 2016و 2014. تولّت إدارة المعهد مجدداً بين عامي 2008و 1998تولّت إدارته بين عامي الذي معهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت 

 رّكزت في أبحاثها ومنشوراتها على قضايا نضال المرأة والنزعة القومية، والحركات االجتماعية مع التركيز على حركة المرأة الفلسطينية.

صفتها امرأة ناشطة، شاركت في مجالس عدد من هي من األعضاء المؤسسين للمجلس العربي للعلوم االجتماعية الذي مقره في بيروت. وب

 المنظمات النسائية الشعبية، والمؤسسات التنموية والبحثية، فضالً عن منظمات حقوق اإلنسان.

 الوزير(معالي ) السيد عبد هللا لملس

من  دكتوراة في العالقات الدوليةيشغل السيد عبد هللا لملس حالياً منصب وزير التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية. وهو حائز على شهادة 

في أوكرانيا. شغل قبل ذاك منصب نائب وزير التربية جامعة كييف من  دوليةالعالقات في الماجستير وشهادة  2002عام موسكو جامعة 

عضو و عضو الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وهو وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التدريب والتأهيلم ووالتعلي

 . للجنة تحديد عدد األقاليم االتحادية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل

 لوندبيرغ بيتر السيد

 اإلستراتيجية بموجب. عمان في السويد سفارة في إفريقيا وشمال األوسط الشرق في اإلنمائي للتعاون اإلقليمي الرئيس هو لوندبيرغ بيتر السيد

. اإلقليمية والشبكات اإلقليمي التعاون في تواصل إقليمية وتساهم جسور لبناء السويد تعمل إفريقيا، وشمال األوسط الشرق مع للتعاون اإلقليمية

 مناصب شغل وقد نيجيريا، في اإلنسانية للشؤون المتحدة األمم منسق سابقاً كنائب فقد عمل خبرة، ذو إنساني منسق أيًضا هو لوندبيرغ السيد

 الدولي. اإلنمائي للتعاون السويدية والوكالة السويدية الخارجية وزارة في أخرى عليا

 السيدة ُرلى مجدالني 

"اإلسكوا".  االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا األمم المتحدة لجنةالسيدة ُرلى مجدالني هي حاليّاً مديرة قسم سياسات التنمية المستدامة في 

وعملت هناك كمسؤولة للمستوطنات البشرية، وكمسؤول أّول للشؤون االقتصادية عن الموارد المائية،  1989سكوا في العام انضمت إلى اإل

وكذلك كرئيس لقسم التعاون الفني. حصلت السيدة مجدالني على شهادة الماجستير في التخطيط الحضري واإلقليمي من جامعة سيراكيوز، 

 لالستشارات )لندن(. وعملت سابقًا مع دار الهندسة

 مقدسي بول السيد

. تولى قبل ذلك مناصب في جامعة دي شيربروك والجامعة الحرة 2007أستاذ اقتصاد في جامعة أوتاوا، كندا منذ عام السيد بول مقدسي هو 

واالقتصادي في مجال الصحة، . تتركز بحوثه في مجاالت عدم المساواة االجتماعي (Vrije Universiteit Amsterdam)في أمستردام 

 وتوزيع الدخل، والسياسات المالية.

 السيد محمد مكي قلعجي 

عاًما، يعيش في بعلبك، لبنان. يتابع حاليًا دراساته الجامعية في القانون في الجامعة  22 للسيد محمد مكي قلعجي يحمل الجنسية السورية وعمره

" الذي نفذته جمعية PAR -ريع المجتمعية وحضر أيًضا مشروع "أبحاث العمل التشاركي اإلسالمية في لبنان. شارك في العديد من المشا

 حيث خطط ونفذ، إلى جانب أقرانه، حملة دعائية تعالج مشكلة بطالة الشباب. ،2017مسار واليونيسيف في عام 
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 مجبري اعتدال السيدة

  .)كوثر( في تونس والبحوث للتدريب العربية المرأة مركز ،التدريبي اإلعالم مركز مديرةالسيدة مجبري هي 

  سابق( وزير )معالي متري طارق السيد

والممثل  2014مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت منذ عام السيد طارق متري هو 

دارية، الخاص السابق لألمين العام لألمم المتحدة في ليبيا. تولى حقائب وزارية في أربع حكومات لبنانية هي المعلومات، والبيئة، والتنمية اإل

ً عضو في المجلس االستراتيجي لجامعة القديس يوسف في لبنان، ور ئيس والثقافة؛ كما شغل منصب وزير الخارجية بالنيابة. وهو أيضا

مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وعضو في مجلس إدارة المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات. ألقى محاضرات في العديد 

 من الجامعات في لبنان، وأوروبا، وأمريكا الشمالية.

 ميزوتوري مامي السيدة

 أمينة تعيينها تم. والقيادية اإلدارية الخبرة من ومزيًجا واألمن الدولية الشؤون في عاًما 25 عن تزيد بخبرة ميزوتوري مامي السيدة تتمتع

 شغلت منصب المديرة ذلك، وقبل. 2018 مارس 1 في الكوارث مخاطر من للحد( SRSG) العام لألمين خاصة وممثلة مساعدة عامة

 الخارجية وزارة في عاًما 27 لمدة عملت بالمعهد، التحاقها قبل. 2011 عام منذ اليابانية والثقافة الفنون لدراسة سينسبري لمعهد التنفيذية

 المدرسة من الدولية الدراسات في دبلوم على وحصلت طوكيو، هيتوتسوباشي، جامعة من القانون في ميزوتوري السيدة تخرجت. اليابانية

 .إسبانيا في الدبلوماسية

 مضوي أحمد فاطمة السيدة

في االقتصاد والتنمية  ةودكتورا 1993سنة  كالوريوس في العلوم االقتصاديةعلى شهادة مواطنة سودانية حائزة السيدة فاطمة مضوي هي 

، ونائبة مدير مركز تنسيق مشاريع تخفيف حدة الفقر 2001عام  شاركت كعضو في مجلس تنمية المجتمع. 2016عام  جامعة الخرطوممن 

. 2008-2002في الفترة ، ومديرة وطنية لمشروع تمكين المرأة وإدماج النوع االجتماعي في وزارة الضمان والتنمية االجتماعية 2002عام 

عاماً في تعليم العلوم االقتصادية في مختلف التخصصات، ولها العديد من المنشورات والبحوث العلمية. تتولى حالياً  22تزيد خبرتها عن 

 الضمان والتنمية االجتماعية.منصب وكيل وزارة 

 محمد أمينة السيدة

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

 الموارد من أجل على والحفاظ الطبيعية البيئة وحماية المناخي، العمل مجال في البالد جهود قادت حيث ،2016 كانون األول/ديسمبر إلى

 حيث ،2015 عام بعد لما اإلنمائي التخطيط بشأن مون كي السيد بان العام لألمين خاصة كمستشارة عملت ذلك، وقبل .المستدامة التنمية

 عملت المتحدة، األمم إلى انضمامها قبل .المستدامة التنمية أهداف ذلك في بما ،2030 لعام المستدامة التنمية خطة تطوير في فعااًل  دوًرا لعبت

منها  قضايا بشأن المشورة قدمت حيث لأللفية، اإلنمائية حول األهداف خاصة كمستشارة نيجيريا في متتالية إدارات ثالث لدى محمد السيدة

 حول مبادرات مرتبطة باألهداف سنويًا دوالر مليار بقيمة برامج كما عملت على تنسيق المستدامة، والتنمية العام القطاع وإصالح الفقر

 الدولية، االستشارية واللجان المجالس من العديد في وشاركت كولومبيا، بجامعة التنمية ممارسات في مساعد أستاذ أيًضا األلفية. وهي اإلنمائية

 االستشاريين الخبراء ، وفريق2015 عام بعد لما التنمية بخطة  المعني المتحدة لألمم العام التابع لألمين المستوى الرفيع الفريق ذلك في بما

 األلفية ومبادرة غيتس، وميليندا بيل لمؤسسة العالمي التنمية وبرنامج المستدامة، التنمية المعلومات ألغراض  بتسخير ثورة المعني المستقل

 Action للمعونة  إيد منظمة أكشن ومشروع،  2016 لعام األفريقي االتحاد وإصالح ،Girl Effectالفتيات وتأثير األفريقيات، للنساء

Aidومهندسين معماريين مهندسين الخاص مع القطاع في عاًما 35 التي تبلغ مدتها المهنية مسيرتها محمد السيدة بدأت .التعليم في للحق الدولي 

 .العام القطاع ومباني والتعليم الصحة مشاريع إدارة عن مسؤولين

 



 
 

 موهانتي سوجيت السيد

 قبل. المناخ وتغير والتنمية اإلنساني والتنسيق الكوارث مخاطر من الحد مجال في عاًما 18 عن تزيد بخبرة موهانتي سوجيت السيد يتمتع

 كان ،2017 عام في (UNISDRالعربية ) للدول اإلقليمي المكتب - الكوارث مخاطر من للحد المتحدة األمم مكتب كرئيس منصبه توليه

 في سنوات خمس لمدة أيًضا موهانتي السيد عمل. الهادئ والمحيط آسيا منطقة في سنوات 6 لمدة UNISDR لـ اإلقليمية المنصة منسق

UNISDR وقبل". العمل لمراقبة هيوجو عمل إطار" وتنفيذ تصميم وقاد 2011 لعام العالمي التقييم تقرير تأليف في شارك حيث جنيف في 

 األمم برنامج ومع تقني مستشار كرئيس سريالنكا في( UNOCHA) اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب مع موهانتي عمل ذلك،

 .الكمبيوتر وعلوم األعمال إدارة في مزدوجة ماجستير درجة حائز على وهو. المخاطر معلومات ألنظمة كمدير الهند في اإلنمائي المتحدة

 موير د. جوناثان السيد

 Frederick S. Pardee Center forللدراسات الدولية ومدير مركز  Josef Korbelأستاذ مساعد في كلية السبد جوناثان موير هو 

International Futures لنماذج التقييم المتكامل ،"International Futures (IFs)" يرّكز في عمله على ثالثة مجاالت رئيسية تتعلق .

بتحليل السياسات الطويلة األجل والتنبؤ هي: التخطيط االستراتيجي، وإنشاء البيانات واألدوات، ودراسة أوجه ضعف الدولة. شارك في 

لتقييم المتكامل. كما يشرف على إنشاء ل IFsمشاريع متنوعة تشمل تقارير عن االتجاهات، وتحليل السيناريوهات، والتدريب، وتطوير نماذج 

ل بيانات وأدوات جديدة تسهم في تحسين التحليل طويل األجل في العالقات الدولية. وله بحوث أيضاً عن أثر االختالالت اإلنمائية على تعطّ 

 الدولة وضعفها.

 السيدة نجالء علي مراد

من الفقر في وزارة التخطيط في جمهورية العراق والمديرة التنفيذية للصندوق  السيدة نجالء علي مراد هي المديرة العامة الستراتيجية الحد

 االجتماعي للتنمية في العراق بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي. شغلت العديد من المناصب في وزارة التخطيط والجهاز المركزي لإلحصاء.

ي العديد من استطالعات منظمات المجتمع المدني. وهي عضو في اللجنة تولت السيدة مراد منصب رئيس إدارة األحوال المعيشية وشاركت ف

 2030 الوطنية للتنمية المستدامة واللجنة العليا الستراتيجية الحد من الفقر. مثلت السيدة مراد العراق في مؤتمرات دولية مختلفة حول أجندة

ون االقتصادي والتقني مع الدول المجاورة. وشاركت في لجان خاصة وأهداف التنمية المستدامة. كما مثلت وزارة التخطيط في لجان التعا

،  SPNلتطوير نظام الحماية االجتماعية العراقي من خالل تطبيق األدوات واآلليات المتاحة والجديدة الستهداف الفقراء الذين تغطيهم حالياً 

 ينية.وقد ساهمت في إصالح نظام التوزيع العام العراقي الخاص بالبطاقة التمو

 مصلح رنا السيدة

 16رئيسة قسم األبحاث االجتماعية والنوع االجتماعي في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي في األردن. لها خبرة السيدة رنا مصلح هي 

خبرتها قضايا الجنسين، والحماية االجتماعية، واالقتصاد غير النظامي، وتشمل  عاماً من العمل في التأمين والعالقات الدولية والتعاون الدولي

خبرة واسعة في التدقيق في المساواة بين الجنسين في نظم الضمان االجتماعي وتعميم مراعاة المنظور أيضاً وحقوق المرأة، والمساواة. لها 

الجنسين. هي حائزة بكالوريوس في اللغات الحديثة )تخصص مزدوج الجنساني، وهي مدربة للمدربين وخبيرة في التدقيق في المساواة بين 

 في اللغتين اإليطالية واإلنكليزية( من جامعة األردن.

 الناصري محمد السيد

 ،2018 عام إلى 2015 عام من. الهادئ والمحيط آسيا في للمرأة المتحدة األمم لمنظمة اإلقليمي يتولى السيد محمد الناصري منصب المدير

 نائب الناصري محمد كان ،2015 عام إلى 2012 عام ومن .العربية الدول في للمرأة المتحدة األمم لمنظمة اإلقليمي المدير منصب شغل

 قبل .والتنمية االجتماعي النوع قضايا وفي المنطقة في واسعة بخبرة ويتمتع. العربية الدول في للمرأة المتحدة األمم لمنظمة اإلقليمي المدير

ً للمدير للمرأة، المتحدة األمم منظمة إلى انضمامه  دعم حيث اليمن، في اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج القطري عمل السيد الناصري نائبا

 السيد الناصري حائز على درجة .االجتماعي للنوع المستجيبة الموازنة وضع وعملية االجتماعي النوع استراتيجية صياغة في البالد



 
 جامعة من االجتماعي اإلنسان علم في الماجستير درجة باإلضافة إلى هارفارد، جامعة من الدولية والتنمية العامة اإلدارة في الماجستير

 .اإلسكندرية، مصر في والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية من األعمال إدارة في الماجستير درجة على حصل كما .أكسفورد

 

 نعمة أديب السيد

 غير المنظمات شبكة للسياسات في األول المستشار حاليًا منصب ويشغل االقتصادية، التنمية في وخبير مستقل مستشار هو نعمة أديب السيد

اإلسكوا  في 2030للوحدة المعنية بأجندة التنمية المستدامة  إقليمي كمستشار منصبه من مؤخراً  تقاعد (.ANND) للتنمية العربية الحكومية

 األمم برنامج مع نعمة السيد عمل ذلك، قبل (.الدولة وبناء للحوكمة اإلقليمي المستشارمنها ) 2005 عام منذ مختلفة مناصب شغل حيث

 على حائز وهو .االجتماعية الشؤون وزارة في الفقر من الحد لسياسات مشاريع ومدير البشرية التنمية في كخبير لبنان في اإلنمائي المتحدة

 .مسجل محام وهو والقانون الفلسفة في البكالوريوس وشهادة االجتماع علم في (DEA) المتعمقة الدراسات دبلوم

 السيد زياد عبيدات 

نية يشغل السيد زياد عبيدات منصب المدير العام لوزارة العمل في المملكة األردنية الهاشمية. ويتمتع بخبرة شاملة مع وكاالت التنمية الوط

. GTZ )ذلك البنك الدولي والوكالة األمريكية للتنمية الدولية ومؤسسات األمم المتحدة و الوكالة األلمانية للتنمية ) والدولية الرائدة بما في

بخبرة شاملة في القطاع العام األردني، وكذلك في القطاعين غير الحكومي والمدني، ال سيما في المشاريع ذات العالقة السيد عبيدات يتمتع 

جي، والتكيف الهيكلي، والرصد والتقييم، وغير ذلك. يحمل السيد عبيدات شهادة الماجستير في الهندسة حول إدارة بالتخطيط االستراتي

 اإلنشاءات من جامعة جورج واشنطن.

 ألونيا:-ألوش أليس سيموني السيدة

عاماً في التنمية الدولية والقيادة. تشغل حالياً منصب المستشارة  25مفكرة استراتيجية لها خبرة تزيد عن ألونيا هي -السيدة سيموني أليس ألوش

المدير  اإلقليمية لسياسات المشاركة السياسية للمرأة في المكتب اإلقليمي للدول العربية لهيئة األمم المتحدة للمرأة. تولت سابقاً منصب نائب

قيا. واندرج عملها خالل مسيرتها المهنية في أطر تنموية ولكن أيضاً في أطر اإلقليمي لمكتبين إقليميين لهيئة األمم المتحدة للمرأة في أفري

، ال سيما بوصفها مناصرة 2030نزاعات في دارفور وكينيا وتنزانيا والصومال وجنوب أفريقيا. وهي تكّرس جهودها لتحقيق خطة عام 

 لى تعزيز المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات صنع القرار.لتمكين المرأة والفتاة والنساء ذوات اإلعاقة. وتعمل في منصبها الحالي ع

 عثمان ماجد السيد

 والعلوم االقتصاد بكلية وهو أستاذ (Baseera) العام الرأي لبحوث المصري للمركز التنفيذي والرئيس المؤسس هو عثمان ماجد السيد

واستطالع  الرئيس تقييمات حول شعبية أول وقد أجرى العام، الرأي وأبحاث االجتماعية اتاإلحصاء في القاهرة وخبير في جامعة السياسية

 البشرية التنمية لتقرير الرئيسي المؤلف وهو للسكان، الوطنية واإلستراتيجية ،2030 مصر إعداد رؤية في ساهم .رأي الناخبين في مصر

 المعلومات مركز رئيس منصب شغل .لإلحصائيين العربي االتحاد رئيس ونائب للمرأة الوطني المجلس في عضو هو عثمان السيد .المصري

 .المعلومات وتكنولوجيا لالتصاالت وزيراً  تعيينه تم حين 2011 إلى عام 2005 عام من المصري الوزراء مجلس في القرار اتخاذ ودعم

 السيدة ليلى ولد علي

 التونسية. الجمهورية ،الشعب نواب مجلس عضوولد علي هي  ةالسيد

 بيليرانو لوكا السيد

أخصائي في االقتصاد اإلنمائي له خبرة واسعة في إصالح نظم الحماية االجتماعية. يشغل حالياً وظيفة أخصائي أقدم السيد لوكا بيليرانو هو 

ن في مجال الحماية االجتماعية في منظمة العمل الدولية في المنطقة العربية. عمل، حتى وقت قريب، مستشاراً لمنظمة العمل الدولية في شؤو

يا، ومالوي، وموزامبيق. وقدّم مساعدة تقنية لتصميم نظم وبرامج الحماية االجتماعية القائمة وغير القائمة على الضمان االجتماعي في زامب

االشتراكات وتنفيذها وتقييمها في شرق أوروبا ووسط آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وشمل عمله قضايا التنسيق المؤسسي، وتمويل 

الصحية االجتماعية، وإصالح نظم التقاعد وتوسيع نطاق الضمان االجتماعي ليشمل القطاع غير النظامي. الحماية االجتماعية، والحماية 



 
في أفريقيا، وله إسهامات أكاديمية عديدة في مجال الحماية االجتماعية.  "TRANSFORM"وهو يعمل على تنسيق مبادرة تنمية القدرات 

ادة الفريق المعني بالفقر والحماية االجتماعية في شركة أكسفورد إلدارة السياسات، وعمل قبل انضمامه إلى منظمة العمل الدولية، تولى قي

في العلوم  ةدكتوراعلى شهادة الفي معهد الدراسات المالية في لندن. هو حائز  (EDePo)باحثاً اقتصادياً في مركز تقييم السياسات اإلنمائية 

 ، وماجستير في العلوم االقتصادية من جامعة لندن.Genoaمعة االقتصادية واألساليب الكمية التطبيقية من جا

 القصراوي عودة محمد السيد

في إطالق برنامج إدارة مخاطر الكوارث في فلسطين، بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة ومكتب رئيس السيد محمد عودة القصراوي ساهم 

واالستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث  2030-2015ذ إطار سنداي . وهو جهة التنسيق الوطنية لتنفي2015دولة فلسطين في عام 

. وهو يشارك في مبادرات عربية ودولية للحد من مخاطر الكوارث ويرأس حالياً المركز الوطني إلدارة مخاطر الكوارث منذ 2018-2030

س الوزراء. له خبرة واسعة في تقييم القدرات، والسياسات ، كما يقود الجهود الوطنية والمحلية في هذا المجال تحت إشراف رئي2017عام 

 العامة، ووضع االستراتيجيات والخطط.

 الرحاحلة حازم السيد

هو خبير اقتصادي له و 2018مدير عام المؤسسة العامة للضمان االجتماعي في األردن منذ تشرين األول/أكتوبر السيد حازم الرحاحلة هو 

خبرة في الوكاالت الحكومية وشبه العامة في األردن والمملكة العربية السعودية وقطر. تتركز خبرته بشكل رئيسي في سياسات الضمان 

لتنافسية، االجتماعي والحماية االجتماعية، وسياسات سوق العمل، بما في ذلك اإلصالحات المالية. كما عمل مؤخراً في مجال تحليل القدرة ا

السيد واسعة أيضاً في تصميم وإصالح خطط الضمان االجتماعي والحماية االجتماعية. ة خبروله ووضع سياسات لتطوير القطاع الخاص. 

 (.2005في العلوم االقتصادية من جامعة دارمشتات للتكنولوجيا في ألمانيا ) ةدكتوراعلى شهادة الحائز الرحاحلة 

 صفا أسامة السيد

يعمل على قضايا عدم المساواة، والعدالة االجتماعية، والمشاركة في الحياة ورئيس قسم العدالة االجتماعية في اإلسكوا، امة صفا هو السيد أس

ً التغيّرات االجتماعية واالقتصادية الهيكلية في المنطقة مع التركيز على قضايا عدم ال مساواة المدنية في المنطقة العربية. وهو يتابع حاليا

شهادات دراسات عليا في التنمية الدولية، على حائز السيد صفا لعدالة وقدرة المجتمع المدني على المشاركة في صنع السياسات العامة. وا

 وبناء السالم، والسياسات الدولية من الجامعة األميركية في واشنطن العاصمة، وبكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة األميركية في

مدير عام المركز اللبناني للدراسات، وهو مركز بحوث في بيروت يعمل في مجال السياسات العامة شغل قبل ذلك منصب وقد بيروت. 

 والتنمية في لبنان والشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 الوزيرة( معالي ) الصفدي خير هللا فيوليت السيدة

 الصفدي لمجموعة التنفيذية المديرة كانت ذلك، قبل. والشباب للمرأة االقتصادي للتمكين الدولة وزيرة هي الصفدي خير هللا فيوليت السيدة

 األعمال إدارة في البكالوريوس درجة على حاصلة الصفدي السيدة .الصفدي مؤسسة رئيس ونائبة الثقافية الصفدي مؤسسة ورئيسة القابضة،

 اللجنة في أيضاً عضو وهي .والدبلوماسية الدولية الشؤون في الماجستير في مرحلة تحضير وهي العامة، القيادة في تنفيذية وشهادة الدولية،

 لبنان؛ بالتوحد، الوعي جمعية رئيس نائبة سيدة اللويزة؛ - نوتردام جامعة األمناء في مجلس وعضو ،(NCLW) اللبنانية للمرأة الوطنية

 .كينيدي هارفارد جامعة في العامة والسياسة المرأة برنامج قيادة في مجلس وعضو

 السيد زغلول سمحان

الماجستير في هندسة حائز على شهادة  .مدير عام السياسات والتخطيط في سلطة جودة البيئة في فلسطينمنصب  غلول سمحانيشغل السيد ز

ين. السيد سمحان فلسطفي  هولندا ودرجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة بير زيتفي   IHE DELFTالمياه والبيئة من معهد 

همها الفريق الوطني لمتابعة أعضو في عدد كبير من فرق العمل واللجان الوطنية وهداف التنمية المستدامة الوطنية أرئيس مجموعة عمل هو 

التنظيم االعلى  النفايات الصلبة ومجلس إلدارةالفريق الوطني و النتائج االستراتيجي راإلطاالفريق الوطني و هداف التنمية المستدامةأتنفيذ 

مثل كما يواالستهالك المستدام في فلسطين  لإلنتاجمشروع سويتش ميد . كما يدير حالياً واللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي

 . واالستهالك المستدام على مستوى المنطقة العربية لإلنتاجفلسطين في المائدة المستديرة دولة 



 
 

 السيد أيمن صوالحة

. كما شغل أيًضا منصب 2013يشغل السيد أيمن صوالحة منصب مستشار البرنامج لوزير التنمية االجتماعية في دولة فلسطين منذ عام 

. قام السيد صوالحة بدعم 2019-2016المدير التنفيذي بالنيابة لمشروع تعزيز الحماية االجتماعية الذي يموله البنك الدولي خالل الفترة 

لوزارة حول الفقر وانعدام األمن الغذائي وساعد في وضع السياسات وصياغة اإلستراتيجيات وعمليات الموازنة، باإلضافة تطوير برامج ا

، كان المدير العام لمكتب الوزير. وقبل ذلك، شغل العديد من 2012 - 2009إلى المساهمة في مختلف أوراق السياسات. وخالل الفترة 

(. 2005-2000( ومدير إدارة اإلحصاء والمعلومات )2011-2005تماعية كمدير عام للتخطيط والتنمية )المناصب في وزارة الشؤون االج

والسيد صوالحة حائز على درجة الماجستير في المجتمع والصحة العامة من جامعة بيرزيت رام هللا في فلسطين، وبكالوريوس في الصحة 

 إربد  في األردن. -( JUSTة العلوم والتكنولوجيا األردنية )العامة )علم األوبئة واإلحصاءات الحيوية( من جامع

 شاصلي أيمن السيد

 لجامعة التابع الوزراء العرب المعنّي بالبيئة مجلس بموجب المكلف المناخ، تغير لمفاوضي العربية المجموعة رئيس هو شاصلي أيمن السيد

 الدولي الحكومي والفريق (UNFCCCالمناخ ) تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية مفاوضي كبير وهو (،CAMREالعربية ) الدول

 للشؤون الدائمة اللجنة وعضو المناخ األخضر، صندوق في إدارة مجلس وهو عضو السعودية، العربية للمملكة (IPCC) المناخ بتغير المعني

 الخبرة من عاًما 25 من أكثر ولديه السعودية العربية بالمملكة المعدنية والثروة البترول وزارة في الدولية للسياسات مستشاًرا يعمل .المالية

 المحافظ. وإدارة واالستثمار الطاقة توفير مجال في سيما ال الخاص، القطاع في

 شوقي شيرين السيدة

في الصحة العامة  ةدكتوراعلى شهادة ال. حائزة 2003أستاذة بحوث في الجامعة األمريكية في القاهرة منذ عام السيدة شيرين شوقي هي 

اإلحصاءات من بلجيكا. عملت سابقاً أستاذة مساعدة في كلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز في في )مصر(، وماجستير في علم األوبئة و

هداف اإلنمائية من األ 6ولها عدة مؤلفات عن الهدف  2030مع وزارة التخطيط على تحديث البعد الصحي في رؤية مصر حالياً تعمل وجدّة. 

 .2016و 2009لأللفية، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية. وقد حّررت الفصول المتعلقة بالصحة في التقرير العربي للتنمية البشرية لعامي 

 السيدة أرشانا شيرسات

الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، ( التابعة لمنظمة IDIالسيدة أرشانا شيرسات هي نائبة المدير العام لمبادرة تطوير اإلنتوساي )

(، وال سيما في البلدان النامية، من خالل تعزيز القدرات واألداء SAIsومقرها أوسلو، النرويج. وتدعم المبادرة مؤسسات التدقيق العليا )

وتعمل جنبًا إلى جنب مع فريق دولي لدعم وبالتالي المساهمة في مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة. كما ترأس السيدة شيرسات قسًما 

العليا  األجهزة العليا للرقابة في تعزيز االحترافية واألهمية. وقد تم دمج مبادرة التدقيق في أهداف التنمية المستدامة في مسار عمل األجهزة

لي الجودة وتيسير تأثير التدقيق. بدأت السيدة ذات الصلة وترتبط بمبادرات الدعم األخرى المتعلقة باالبتكار وتحليل البيانات والتدقيق عا

. وقد شغلت العديد من المناصب 1995شيرات مسيرتها المهنية في تدقيق القطاع العام كموظفة في خدمات التدقيق والحسابات في الهند عام 

 .اإلدارية في الجهاز األعلى للرقابة المالية في الهند

 السيدة هانية شلقامي

امي هي عالمة أنثروبولوجيا مصرية حاصلة على شهادة الدكتوراه من كلية لندن للعلوم االقتصادية والسياسية بجامعة لندن. السيدة هانيا شلق

امي حاليًا أستاذة باحثة مشاركة في مركز قالسيدة شل (.AUCالبكالوريوس والماجستير من الجامعة األمريكية بالقاهرة ) درجتيعلى ائزة ح

برنامج الجامعة للهجرة القسرية ودراسات الالجئين. قبل منصبها منتسبة إلى القاهرة وهي أيًضا في ي الجامعة األمريكية البحوث االجتماعية ف

في مجلس  ةمشارك ةً لقاهرة، كما عملت باحثفي الألنثروبولوجيا في قسم األنثروبولوجيا في الجامعة األمريكية  ةمساعد ةالحالي، كانت أستاذ

 البحثية اهتماماتها تتركز جامعة أكسفورد.في  آيوما إيفانز بريتشارد في كلية سانت آنمن ة يبحثحصلت على زمالة السكان الدولي و

 تحرير في شاركت. النوعية واألساليب والسكان االجتماعيالنوع و اإلنجابية، الصحة سيما ال الصحة، مجاالت في رئيسي بشكل ومنشوراتها

 & S. Szreter) مع( OUP) الحرجة الديموغرافيا في والتاريخية األنثروبولوجية الدراسات: والسياقات الفئات بعنوان أحدهما مجلدين،



 
A. Dharmalingam) الجامعة األمريكية بالقاهرة(  مطبعة) مصر في والهوية الصحة بعنوان وآخر( معF. Ghanam). حالي ا تعمل 

 .المتحدة المملكة ساسكس، في التنمية دراسات معهد مع شراكة في" المرأة تمكين ألبحاث مسارات" لـ إقليمي كمنسق

 )سعادة(سكوغ  أولوف السيد

السيد أولوف سكوغ هو دبلوماسي سويدي. شغل منصب المدير العام للشؤون السياسية ومثل السويد في األمم المتحدة واالتحاد األوروبي 

لبالده لدى كولومبيا وفنزويال واإلكوادور وبنما. كما شغل منصب مساعد (. وكان سفيرا OSCEوفي منظمة األمن والتعاون في أوروبا )

تنفيذي للدكتور هانز بليكس في التحقق من أسلحة الدمار الشامل في العراق. تم تعيين السفير سكوغ مؤخًرا كسفير لالتحاد األوروبي في 

اآلسيان(. وقبل ذلك، شغل منصب أول رئيس دائم نوب شرق آسيا )رابطة أمم ج إندونيسيا وبروناي، وهو يمثل أيًضا االتحاد األوروبي لدى

يقة مع للجنة السياسية واألمنية باالتحاد األوروبي حيث قام بتنسيق السياسة الخارجية واألمنية المشتركة لالتحاد األوروبي وإقامة شراكات وث

 مم المتحدة لبناء السالم.األمم المتحدة واالتحاد األفريقي. يشغل السفير سكوج منصب رئيس لجنة األ

 تابت منير السيد

 واسعة بخبرة تابت السيد يتمتع(. اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة في للبرامج التنفيذية األمينة نائب هو تابت منير السيد

 الكلي، واالقتصاد الدولية، والتجارة والعولمة العامة، السياسة قضايا حول اهتماماته تتركز .المتحدة األمم مع السياسية والشؤون التنمية في

السيد  قاد العراق، في اإلنمائي المتحدة األمم قطري لبرنامج خالل عمله السابق كمدير. المعرفة وإدارة والقيادة، واإلدارة التنافسية، والقدرة

 الفساد ومكافحة المجتمعية، والمصالحة األمن، قطاع وإصالح مؤخًرا، المحررة المناطق استقرار على أساسي بشكل الذي ركز تابت الفريق

منصب  تابت شغل السيد .2030 أجندة التنمية المستدامة إلى باإلضافة العمل، فرص وإيجاد العيش، سبل ذلك في بما المستدامة، والتنمية

 األمم في مختلفة مناصب إلى عدة باإلضافة تونس، في اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج المقيم والممثل المتحدة األمم لمنظومة المقيم المنسق

حصل  حيث هارفارد جامعة من العامة اإلدارة في الماجستير درجة حائز على وهو .السعودية العربية والمملكة ونيويورك مصر في المتحدة

 .(Kennedy School of Government)لدراسات الحكم  كينيدي كلية في (Edward S Mason Fellowعلى زمالة )

 تهامي الخالق عبد السيد

 على عمل وقد. المغرب الرباط، في( INSEA) التطبيقي واالقتصاد لإلحصاء الوطني عاٍل في المعهد تعليمأستاذ  تهامي الخالق عبد السيد

 المتحدة األمم وبرنامج الدولي والبنك( ONDH) البشرية للتنمية الوطني منها المرصد ودولية وطنية منظمات لعدة كمستشار واسع نطاق

 السيد يعمل .بالفرنسية الناطقة باللغة إفريقيا معظم أنحاء وفي األخرى العربية البلدان من المغرب والعديد واليونيسيف وغيرها في اإلنمائي

 العامة السياسة تأثير وتقييم والالمساواة الفقر) التنمية لقضايا القياسية ةواالقتصادي( المسح) واإلحصائية الكمية الجوانب على تهامي حاليًا

. "المغرب في البشرية التنمية من سنة 50" التقرير الخمسيني في" المغرب في الفقر" فصل بكتابة قام ،2005 عام في (.االقتصادية والنمذجة

 .وسام العرش برتبة فارس,الملك  جاللة باسم تقليد السيد تهامي تم ،2017 تموز/ يوليو وفي

 فاينز جريج السيد

 والحكم، العمل، مكان وتغيير والتنظيم العمل، يتركز عمله في مجاالت عالقات. الدولية العمل لمنظمة العام المدير نائب هو فاينز جريج السيد

 الحاكمة لمنظمة الهيئة ورئيس المتحدة األمم لدى األسترالية الدائمة البعثة لدى( العمل) كوزير فاينز السيد البشرية. عمل الموارد وإدارة

العشرين  مجموعة في أستراليا ومثل الهادئ والمحيط آسيا من الدولية العمل منظمة في عضو دولة 42 باسم متحدثًا كان. الدولية العمل

(G20) األسترالية العمالية النقابات مع قيادية مناصب أيًضا فاينز السيد شغل .والتوظيف العمل حول األطراف متعددة المنتديات من وغيرها .

 .األمريكية المتحدة والواليات أستراليا في والعمالية واإلدارية القانونية العالقات ودرس المحاماة مهنة لممارسة قبوله تم

 :السيدة نبيلة يوسف

على مركزة عدة دورات تدريبية أجرت . و1994عام السيدة نبيلة يوسف، ميسرة ومناصرة تربوية، التحقت بالعملية التعليمية في مصر منذ 

 تعليم الكبار والنساء، واستخدام منهجيات التكنولوجيا الحديثة في محو األمية ونشر ثقافة المعرفة.

 زغير منار السيدة

 .اليمنية الجمهوريةمن شابة  طالبةالسيد منار زغير هي 


