الئحة السير الذاتية
الجلسة االفتتاحية (اضغط على االسم لقراءة السيرة الذاتية)
فيصل بن فاضل اإلبراهيم
أمينة محمد
أحمد أبو الغيط
روال دشتي
محمد حسين بحر العلوم

الجلسة العامة حول استعراض الهدف  1من أهداف التنمية المستدامة
ابراهيم البدوي
المدير العام لمنتدى البحوث االقتصادية وأستاذ فخري في جامعة الخرطوم .شغل منصب وزير المالية والتخطيط االقتصادي للسودان
بين أيلول/سبتمبر  2019وتموز/يوليو  .2020كان مديرا ً لمركز السياسات والبحوث االقتصادية ،وخبيرا ً اقتصاديا ً رئيسيا ً في مجموعة بحوث
التنمية التابعة للبنك الدولي ،وأستاذا ً في االقتصاد في جامعة الجزيرة في السودان .قام بتحرير كتب وإصدارات خاصة من المجالت المرجعية ،ونشر
أكثر من  90مقالة حول االقتصاد الكلي وسياسة النمو والتنمية وعمليات االنتقال الديمقراطي واقتصاديات الحروب األهلية والمراحل االنتقالية لما
بعد النزاع.

نيفين القباج
لديها خبرة تزيد عن  25عاما ً في مجال التعاون الدولي واإلدارة االستراتيجية والتطوير المؤسسي والسياسات االجتماعية .تشغل حاليا ً منصب نائب
وزير التضامن االجتماعي في مصر .عملت مع اليونيسف ألكثر من  10سنوات .والسيدة القباج مؤسسة أول شبكة مصرية للبحث والتقييم ورئيسة
سابقة لها .حائزة على درجة الماجستير في االقتصاد السياسي الدولي والعالقات الدولية.

رنا جواد
أستاذة مشاركة في السياسة االجتماعية في جامعة باث في المملكة المتحدة ،ومؤسسة شبكة الشرق األوسط وشمال إفريقيا للسياسات االجتماعية.
كرست مسيرتها المهنية األكاديمية لدراسة السياسات االجتماعية ونتائج الرعاية االجتماعية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،مع التركيز
على التكوين المؤسسي والسياسي ألنظمة الرعاية االجتماعية .هي مؤلفة مجموعة من التقارير األكاديمية والسياساتية .تدير حاليا ً منحة رئيسية من
مجلس بحوث الفنون والعلوم اإلنسانية لصندوق أبحاث التحديات العالمية ( )GCRF-AHRCالستكشاف الروابط بين الحماية االجتماعية ومنع
النزاعات في البلدان العربية في منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط.
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التهامي عبد الخالق
أستاذ في التعليم العالي في المعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي في الرباط .عمل كمستشار للعديد من المنظمات الوطنية والدولية ،بما فيها
المرصد الوطني لحقوق اإلنسان والبنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيسف في العديد من البلدان في أفريقيا والشرق األوسط .يعمل
حاليا ً على الجوانب الكمية واإلحصائية واالقتصادية القياسية لقضايا التنمية .في تموز/يوليو  ،2017نال السيد عبد الخالق وساما ً من درجة "فارس"
باسم جاللة ملك المغرب.

زياد عبد الصمد
يشغل منذ عام  1999منصب المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ،التي تضم  30منظمة غير حكومية و 9شبكات وطنية
من  10دول عربية .تهدف الشبكة إلى تعزيز دور المجتمع المدني واإلصالحات االجتماعية واالقتصادية الفعالة في المنطقة .السيد عبد الصمد هو
أيضا ً رئيس المنبر األورو -متوسطي للمنظمات غير الحكومية ،ويعمل مع المؤسسات البحثية ،وينشط في اإلصالحات االنتخابية والمراقبة على
المستويين الوطني واإلقليمي.

السير الذاتية للجلسة العامة حول استعراض الهدف  2من أهداف التنمية المستدامة
أسمهان الوافي
رئيسة العلماء لدى منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) .منذ عام  2012وحتى توليها منصبها الحالي ،شغلت منصب المديرة العامة
للمركز الدولي للزراعة الملحية ومقره اإلمارات العربية المتحدة .تدعو السيدة الوافي بقوة إلى التنويع في المحاصيل المهملة وغير المستغلة وإلى
إعادة النظر في النظم الغذائية ككل .معروفة عالميا ً بعملها على تشجيع استخدام المياه غير العذبة في الزراعة وتمكين المرأة في مجال العلوم .حائزة
درجة الدكتوراه في علم الوراثة من جامعة قرطبة.

ليندا شاكر برباري
خبيرة في الصحة العامة والتغذية المجتمعية ،مع أكثر من  18عاما ً من الخبرة في لبنان والشرق األوسط .حائزة درجة الدكتوراه من جامعة دندي
( ،) University of Dundeeمع التركيز على سياسة التغذية الصحية العامة وتغذية الرضع وصغار األطفال في حاالت الطوارئ .عملت مع
عدد من المنظمات الدولية ووكاالت األمم المتحدة والمؤسسات األكاديمية ،وشاركت في تخطيط برامج التغذية المجتمعية وتطويرها ورصدها
وتقييمها .السيدة برباري هي حاليا ً مستشارة مستقلة تعمل مع شبكة التغذية في حاالت الطوارئ واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

مريم بدر العيسى
مؤسسة شركة "ريفود" الكويتية غير الربحية المكرسة للتقليل من هدر الفائض من الطعام وتقديمه إلى األسر المحلية المحرومة .تعمل ريفود على
تغيير طريقة تعامل الكويت مع مخلفات الطعام في نموذج مستدام مصمم إلشراك المجتمع بأكمله من خالل إتاحة فرص التطوع .السيدة العيسى
حائزة درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة  IESEفي برشلونة ،كرست مسيرتها لحل واحدة من أبرز المشاكل البيئية في الكويت.

سعدي المصري
وزير الزراعة األردني األسبق .يعمل حاليا ً على استحداث مشاريع لتحلية المياه باستخدام النباتات إلنتاج المياه العذبة وأعالف الحيوانات واألسماك
والخضروات الطازجة باستخدام أحدث التقنيات الصديقة للبيئة التي تالئم أهداف التنمية المستدامة في األردن .وهو أيضا ً عضو في مجلس إدارة
مؤسسة األميرة عالية لرعاية الحيوانات.
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وفاء الضيقة حمزة
متخصصة في الزراعة والتنمية الريفية .تشغل حاليا ً منصب كبيرة مستشاري التعاون الدولي وتطوير السياسات في وزارة الزراعة اللبنانية .بين
عيّنت وزيرة لشؤون مجلس النواب لتصبح أول وزيرة في لبنان .عملت كمستشارة مستقلة في التنمية الريفية والمستدامة
عامي  2004وُ ،2005
مع هيئة األمم المتحدة للمرأة وجامعة الدول العربية ،وشغلت منصب المستشارة اإلقليمية للمساواة بين الجنسين في اإلسكوا .والسيدة حمزة حائزة
درجة الماجستير في إنتاج المحاصيل والتنمية الريفية من الجامعة األمريكية في بيروت.

الجلسة العامة حول استعراض الهدف  3من أهداف التنمية المستدامة
أحمد المنظري
متخصص في طب األسرة والطب المجتمعي .تخرج من كلية ليفربول للطب االستوائي حائزا ً درجة الدكتوراه في إدارة الجودة في الرعاية الصحية.
بين عامي  2005و ،2006شغل منصب رئيس إدارة الجودة والتطوير في مستشفى جامعة السلطان قابوس ،حيث عُين مديرا ً عاما ً في عام .2013
السيد المنظري يشغل اآلن منصب المدير العام لمركز ضمان الجودة في وزارة الصحة العُمانية.

أحمد السعيدي
وزير الصحة في سلطنة عمان .في عام  ،2020انتُخب نائبا ً أول لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية .وهو أيضا ً رئيس الهيئة العليا
للمجلس العربي لالختصاصات الصحية.

فادي جردلي
مدير مركز المعرفة والسياسات في الجامعة األميركية في بيروت ،لبنان.

هيفاء أبو غزالة
األمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون االجتماعية لدى جامعة الدول العربية .على مدى أكثر من  30عاماً ،شاركت بنشاط كبير على
المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية في مجاالت إصالح السياسات والتشريعات ،وتعميم مراعاة المنظور الجنساني ،والتخطيط االستراتيجي،
وحقوق اإلنسان ،والسالم واألمن ،ووسائط اإلعالم والتواصل ،واإلنذار المبكر .وهي حائزة شهادتي الدكتوراه في التربية وعلم النفس ،ولها منشورات
ور ّ
شحت لجائزة نوبل للسالم في عام .2005
وفيرة ،وفازت بجوائز متعددةُ ،

كامل مهنا
رئيس مؤسسة عامل الدولية والمنسق العام لشبكتي المنظمات غير الحكومية اللبنانية والعربية .طبيب أطفال ،وأستاذ في الجامعة اللبنانية ،وممثل
المنظمات غير الحكومية لدى المجلس األعلى للصحة في لبنان .قبل ذلك ،ساهم في العديد من العمليات الدولية مع منظمة الصحة العالمية وشارك
بنشاط في مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني لعام  2016كخبير دولي في مجال الصحة والشؤون اإلنسانية .وهو حائز دبلوم في طب األطفال من
جامعة غرونوبل ،فرنسا.

مها الرباط
عيّنت مبعوثة خاصة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد 19-لمنطقة شرق المتوسط في آذار/مارس  .2020قبل ذلك ،شغلت مناصب
ُ
مختلفة ،منها منصب وزيرة الصحة والسكان في مصر ،وأستاذة الصحة العامة في جامعة القاهرة ،والمديرة التنفيذية لمنتدى سياسات الصحة في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .لديها أكثر من  30عاما ً من الخبرة في القيادة االستراتيجية ،والسياسات ،واألوساط األكاديمية ،والمناصرة،
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والمجال التنفيذي ،بعد أن عملت عن كثب مع المنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية.

الجلسة العامة حول استعراض الهدف  5من أهداف التنمية المستدامة
جينيفير سليمان
عُينت رئيسة االستدامة في مجموعة زين في أيار/مايو  .2018تقود حاليا ً استراتيجية االستدامة وتشرف عليها ،وتدعم عمليات مجموعة زين الثماني
في إطار أنشطة االستدامة الخاصة بالمجموعة .تؤكد السيدة سليمان التزام الشركة الراسخ بعقدها االجتماعي للتعامل بفعالية مع التأثيرات االجتماعية
واالقتصادية والبيئية المختلفة.

خالد مهدي
ا ألمين العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية والمدير الوطني لخطة عمل البرنامج القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الكويت .هو عضو
في العديد من المجالس الحكومية الرفيعة المستوى ،ورئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ خطة عام  .2030يرأس حاليا ً أول مصنع إلعادة تدوير مخلفات
البناء في المنطقة مع حكومة الكويت .وهو حائز درجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة نورث ويسترن وفاز بالعديد من الجوائز.

لينا أبو حبيب
المديرة المؤقتة لمعهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة األمريكية في بيروت ،حيث تقدم أيضا ً دورات تعليمية لتوعية طالب
البكالوريوس والدراسات العليا بقضايا الجنسين .عملت على نطاق واسع مع العديد من المنظمات الدولية واإلقليمية في تصميم وإدارة البرامج في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حول القضايا المتعلقة بالجنسين والمواطنة واالقتصاد والتجارة والقيادة .والسيدة أبو حبيب مرشحة لنيل درجة
الدكتوراه في جامعة أوكالند للتكنولوجيا.

ماجد عثمان
أحد كبار الممثلين ووزير سابق في الحكومة المصرية .يرأس حاليا ً مرصد المرأة المصرية .وهو خبير إحصائي ،وقد شاركت منظمته غير الحكومية
في البحوث الوطنية الرئيسية المتعلقة بالشؤون الجنسانية التي أجريت في مصر في السنوات األخيرة.

مارتين نجم
خبيرة في مجال الصحة العامة والتنمية ،لديها أكثر من  20عاما ً من الخبرة في التخطيط االستراتيجي وإدارة وتنسيق البرامج وتنمية القدرات
والتدريب وتغيير السياسات والمناصرة والتواصل .سجلها حافل في بناء شراكات متينة مع القطاعين العام والخاص واألمم المتحدة والمجتمع المدني
في لبنان والمنطقة العربية .عينت عضوا ً في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وانتخبت كعضو في المكتب التنفيذي للهيئة في عام  ،2017وأعيد
تعيينها لوالية جديدة لثالث سنوات في عام  .2020والسيدة نجم حائزة درجة الماجستير في الصحة العامة.

الجلسة العامة حول استعراض الهدف  8من أهداف التنمية المستدامة
عبدهللا أبوثنين
نائب وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية لقطاع العمل في المملكة العربية السعودية .شغل عدة مناصب ،منها وكيل الوزارة للتخطيط وتطوير
المعلومات ووكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل .ترأس المجلس التنفيذي لحماية األجور .له دور محوري في تشجيع انخراط النساء السعوديات
في سوق العمل ،وتحسين أوضاع العمال المهاجرين تماشيا ً مع رؤية المملكة  .2030تولى عدة مناصب تعليمية في معهد اإلدارة العامة وجامعة
أولد دومينيون ( ) Old Dominion Universityفي الواليات المتحدة .السيد أبوثنين عضو في مجلس إدارة عدد من شركات االستثمار في
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المملكة العربية السعودية.

فايز علي المطيري
مدير عام منظمة العمل العربية .دأب منذ توليه المنصب في عام  2015على تعزيز آفاق الشراكة بين أطراف اإلنتاج في الوطن العربي ،لمكافحة
البطالة وزيادة فرص العمل .ركز السيد المطيري في عمله على تنشيط التعاون العربي في قضايا العمل والتنمية المستدامة ،ومواكبة قضايا التطور
التكنولوجي وتأثيره على سوق العمل واالقتصاد االخضر والتدريب المهني.

كريستين حدادين
المديرة التنفيذية لصندوق النمو والتأثير األردني التابع لمؤسسة صناديق مساعدة المشاريع الصغيرة ( .)SEAFلديها  20سنة من الخبرة في مجال
االستشارات المالية وتمويل الشركات وإدارة الثروات .قبل انضمامها إلى الصندوق ،ترأست الذراع االستثماري وقسم إدارة الثروات في البنك
االستثماري في األردن وقد بدأت مسيرتها المهنية في مجال تدقيق الحسابات مع ارنست ويونغ في األردن ودبي ،وشغلت عدة مناصب في بنوك
استثمارية محلية في األردن .تتركز خبرتها في االستشارات المالية وهيكلة وتسويق األدوات االستثمارية.

نعيمة الهمامي
أستاذة متقاعدة من قطاع التعليم الثانوي ،ونقابية رائدة منخرطة في قلب االتحاد العام التونسي منذ الثمانينات .ناصرت المرأة وترشحت لعضوية
توج بانتخابها أول امرأة تشغل هذا
المكتب التنفيذي لالتحاد في األعوام  2002و 2006و ،2011وصوالً إلى مؤتمر تونس عام  2017الذي ّ
المنصب منذ  68سنة ،وثاني امرأة تشارك في قيادة أهم منظمة نقابية تونسية على مر تاريخ البلد .تشغل السيدة همامي حاليا ً منصب األمينة العامة
المساعدة المكلّفة بالعالقات العربية والخارجية والهجرة في المكتب الجديد لالتحاد.

رغدة اإلبراشي
سِّسة ورئيسة جمعية "علشانك يا بلدي"،
أستاذة مشاركة في اإلدارة االستراتيجية ورئيسة قسم اإلدارة والتنظيم في الجامعة األلمانية في القاهرة .مؤ ّ
عي األغذية
أكبر المنظمات غير الحكومية في مصر ،حيث تتولّى قيادة المهام االستشارية الدولية والمحلية التي تركز على تطوير سالسل القيمة لقطا َ
والزراعة .السيدة اإلبراشي نشرت مقاالت أساسية في عدد من أهم المجالت األكاديمية الدولية.

الجلسة العامة حول استعراض الهدف  10من أهداف التنمية المستدامة
علي حميد مخلف الدليمي
وزير التربية العراقي .قبل ذلك ،شارك في العديد من اللجان وورش العمل المتعلقة بالعمليات التعليمية مع هيئة المستشارين في األمانة العامة لمجلس
الوزراء .وهو حائز درجة الماجستير في الدراسات االستراتيجية.

اسحق ديوان
يدرس حاليا ً في
أستاذ في علم االقتصاد في جامعة باريس لألبحاث في العلوم واآلداب ،حيث يشغل منصب رئيس قسم اقتصاد العالم العربيّ .
المدرسة العليا لألساتذة في باريس .شغل مناصب تدريسية في كلية الشؤون العامة والدولية في جامعة كولومبيا وكلية كينيدي في جامعة هارفارد.
تشمل آخر األعمال التي شارك السيد ديوان في تأليفها كتاب "االقتصاد السياسي للشرق األوسط" (مطبعة ويستفيو )2015 ،و"الرأسمالية القائمة
على المحسوبية في الشرق األوسط" (مطبعة جامعة أكسفورد.)2019 ،
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جهدة أبو خليل
المديرة العامة للمنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة والجمعية الوطنية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في لبنان .ناشطة في حركة حقوق المعوقين
على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي ،و باحثة في مسائل متعلقة بالمرأة واإلعاقة واإلعالم .من منشوراتها :كتاب :نساء تخطين الحواجز ،الذي
يتضمن  21سيرة ذاتية لنساء تحدين اإلعاقة في  7بلدان عربية.

الال أرابيان
المديرة التنفيذية لمؤسسة إنسان ،وممثلة المركز العبر اإلقليمي لالجئين والمهاجرين .هي محامية في لبنان تعمل منذ عقدين للدفاع عن حقوق اإلنسان
بشكل عام وحقوق الالجئين والمهاجرين بشكل خاص في المنطقة العربية.

لمى الناطور
رئيسة وحدة التنسيق التنموي في وزارة التربية والتعليم في األردن .لديها خبرة تتجاوز العشرين عاما ً في مجال إدارة البرامج والمشاريع ،وإدارة
المنح والعقود ،والتمويل ،والتدريب والتقييم ،واإلدارة التشغيلية ،مع عدد كبير من المؤسسات الحكومية والدولية والوزارات والمنظمات الدولية مثل
وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية ،ومؤسسة التصدي لتحديات األلفية ،والمنظمة الدولية للهجرة ،ومركز مكافحة األمراض والوقاية منها.

محمد العجاتي
باحث ومدير منتدى البدائل العربي للدراسات .أجرى أبحاثًا مكثفة حول المجتمع المدني والحركات االجتماعية واإلصالح السياسي في المنطقة العربية،
وأعد بحوثا ً تحليلية حول السياسات العامة .نشر أعماله في كتب ومنشورات دورية وصحف وقدم بحوثا ً في مؤتمرات مختلفة .له خبرة واسعة في
العمل مع منظمات المجتمع المدني وإدارتها وتنسيق المشاريع والفعاليات وورش العمل وفرق البحث .السيد األجاتي حائز لماجستير في التنمية
السياسية من جامعة القاهرة.

الجلسة العامة حول استعراض الهدف  12من أهداف التنمية المستدامة
مها المعايطة
لديها  18عاما ً من الخبرة في العمل البيئي .خبيرة في التخطيط االستراتيجي ووضع السياسات البيئة ،ومسؤولة عن التنسيق في الشؤون البيئية بين
برنامج األمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية وبرنامج  .SWITCH MEDتقود حاليا ً الفريق األردني الوطني إلعداد الوثيقة الوطنية األولى
في األردن تحت مسمى "بيئة األردن  ."2030والسيدة المعايطة حائزة درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية وشهادات دولية في قيادة التميز من
المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة.

ّ
معز الشحدي
لديه خبرة تزيد عن  40عاما ً في إدارة الفنادق واألعمال ،و 16عاما ً في العمل التطوعي المهني اإلنساني .يترأس العديد من الشركات وهو المؤسس
والرئيس التنفيذي الحالي للشبكة اإلقليمية لبنوك الطعام .منذ عام  ،2011نجح في تأسيس وتطوير  39بنك طعام في  37بلدا ً في المنطقة العربية
لخدمة المحتاجين والحد من هدر الطعام .والسيد الشحدي حائز درجة الدكتوراه في إدارة األعمال والفنادق.

سميرة الكندري
نائبة المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة في الكويت ،وخبيرة في مجاالت التنسيق مع المنظمات العالمية في مسائل التنمية
المستدامة .شاركت في تطوير استراتيجيات البيئة في الكويت .وهي حائزة درجة الماجستير في العلوم البيئية من جامعة الكويت ،وقد نشرت عدة
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دراسات علمية.

سمية يوسف
مؤسسة ومنسقة الشهادة المهنية لبرنامج إدارة المخلفات .طوال مسيرتها المهنية ،ساهمت في الكثير من المشاريع البيئية اإلقليمية ،ونشرت بحوثا ً
علمية وفصوالً حول إدارة المخلفات ،وتقنيات تحويل المخلفات إلى طاقة ،والطاقة األحيائية ،والتوعية العامة ،والتحليل االجتماعي االقتصادي.
حائزة درجة الدكتوراه في الهندسة من جامعة وارويك.

زيد الشبانات
مدير عام إدارة األسعار واإلعانات في المؤسسة العامة للحبوب في المملكة العربية السعودية منذ عام  ،2017ومدير مكلف للبرنامج الوطني للحد
التحول الوطني .حائز درجة البكالوريوس ،تخصص اقتصاد زراعي.
من الفقد والهدر في الغذاء وهو أحد مبادرات برنامج
ّ

الجلسة العامة حول استعراض الهدف  13من أهداف التنمية المستدامة
أحمد أبو ظاهر
مدير عام المشاريع والعالقات الدولية في سلطة جودة البيئة في دولة فلسطين .هو أيضا ً عضو في الفريق الوطني إلدارة مخاطر الكوارث ،وجهة
الوصل الوطنية لفريق خبراء البيئة التابع لالتحاد من أجل المتوسط ،وعضو اللجنة الفلسطينية األوروبية المشتركة ،وجهة الوصل الوطنية لمشروع
دعم المياه والبيئة .وهو حائز درجة الماجستير في الهندسة الصحية.

أحمد القباني
مدير قسم تغيّر المناخ في البنك اإلسالمي للتنمية .منذ انضمامه إلى البنك في عام  ،2012شارك في تقييم العديد من مشاريع البنية األساسية وتنفيذها
في العديد من البلدان األعضاء ،وكان جزءا ً من الفريق العامل على تعزيز استدامة مشاريع البنك أثناء عمله في إدارة البنية األساسية .عمل سابقا ً
في مجال االستشارات البيئية وتغيّر المناخ ،والبحث العلمي في مصر والمملكة المتحدة .وهو حائز درجة الدكتوراه من جامعة كامبريدج في المملكة
المتحدة.

جمال صغير
خبير في التمويل الدولي والتنمية االقتصادية .لديه خبرة تزيد عن  25عاما ً في مجموعة البنك الدولي ،ويشغل حاليا ً منصب مستشار أول وعضو
مجلس إدارة في المركز العالمي للتك ّيف ومقره هولندا .أستاذ ممارسات في جامعة ماكجيل ،وزميل أقدم في جامعة كولورادو للمناجم ،وزميل متميز
في االقتصاد والتنمية في الجامعة األمريكية في بيروت .السيد صغير عضو في اللجنة االستشارية آللية مقايضة الديون مقابل العمل المناخي/أهداف
التنمية المستدامة في اإلسكوا وفي مجالس إدارة العديد من الشركات.

نورا المنصوري
زميلة أبحاث في مركز الملك عبد هللا للدراسات والبحوث البترولية وباحثة منتسبة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،وخبيرة في مجلس الطاقة
العالمي .تشغل حاليا ً منصب الرئيسة المشاركة لفريق العمل الثاني المعني بتغ ّير المناخ والطاقة المستدامة والبيئة في إطار برنامج .Think 20
تحول في مجال الطاقة ،وفائزة بالعديد من الجوائز.
والسيدة المنصوري حائزة درجة الدكتوراه في االستدامة وال ّ
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ياسمين فؤاد
عُينت وزيرة للبيئة في مصر في حزيران/يونيو  .2018شغلت سابقا ً منصب مساعدة وزير البيئة منذ عام  .2014لديها أكثر من  20عاما ً من
الخبرة في العمل في مجال البيئة والتعاون الدولي والعمل الحكومي والعمل مع منظمات األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية واألوساط األكاديمية.
حائزة درجة الدكتوراه في العلوم السياسية مع تركيز على الدراسات األوروبية المتوسطية.

الجلسة العامة حول استعراض الهدف  16من أهداف التنمية المستدامة
داوود الديك
وكيل وزارة التنمية االجتماعية في دولة فلسطين ،ورئيس الفريق الوطني لمكافحة الفقر ،ورئيس اللجنة األوروبية الفلسطينية للشؤون االجتماعية
والصحة .حائز درجة الماجستير في الديمقراطية وحقوق اإلنسان.

كندة المحمدية
مستشارة قانونية وباحثة أولى في شبكة العالم الثالث في جنيف .عملت سابقا ً كباحثة أولى في مركز الجنوب في جنيف ،وهو منظمة حكومية دولية ،ومع
شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية في بيروت .حائزة ماجستير في القانون االقتصادي الدولي من جامعة لوزان وماجستير في الشؤون العامة
من جامعة كاليفورنيا .السيدة محمدية هي حاليا ً طالبة دكتوراه في قسم القانون الدولي في معهد الدراسات العليا في جنيف.

لمياء المبيّض بساط
لديها أكثر من  20عاما ً من الخبرة في تخصصات متعددة داخل المؤسسات الوطنية والدولية في التنمية المستدامة وجودة الحكومة .في كانون
الثاني/يناير  ،2018رشحها األمين العام لألمم المتحدة للعمل في لجنة خبراء اإلدارة العامة التابعة لألمم المتحدة.

محمد مفتاح
طبيب عام ومدير عام وحدة الحوكمة في وزارة الصحة ،خبير لدى المكتب االقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ومهتم بقضايا الحكومة الرشيدة
ومكافحة الفساد .درس القانون ومتحصل على األستاذية في القانون العام من كلية الحقوق في مدينة سوسة ودرجة الماجستير في البحث في القانون
العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة المنار ،تونس .يعمل على إعداد أطروحة الدكتوراه في القانون العام حول "نجاعة المنظومة
القانونية الصحية بتونس ،مكافحة الفساد بقطاع الصحة" ،كلية الحقوق والعلوم السياسية واالجتماعية في أريانة ،جامعة قرطاج ،تونس.

عمر مشاقبة
مدير عام صندوق المعونة الوطنية في األردن ،خبير متخصص في مجال تصميم وبناء أنظمة االستهداف الخاصة ببرامج الدعم ومكافحة الفقر
ووضع السياسات العامة لشبكات األمان االجتماعي .عضو اللجنة الوزارية لشبكة األمان االجتماعي في األردن ورئيس فريق محور كرامة/
االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر (.)PRS

يسرا صيداني
عضو منتخب ومحاسب عام معتمد في بلدية بيروت ،لبنان.
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الجلسة العامة حول استعراض الهدف  17من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبيانات
أيمن زهري
متخصص في الدراسات السكانية ودراسات الهجرة والرئيس المؤسس للجمعية المصرية لدراسات الهجرة .أستاذ مساعد في الجامعة األمريكية في
القاهرة .تشمل اهتماماته البحثية الحالية الهجرة الداخلية والتوسع العمراني ،وهجرة اليد العاملة ،والهجرة غير النظامية ،وإدارة الهجرة ،وسياسات
الهجرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا .يعمل حاليا ً كعضو في هيئة تحرير مجلة .International Migration Review
والسيد زهري حائز درجة الدكتوراه من جامعة ساسكس.

ليو جينمين
عيّن وكيالً لألمين العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية في تموز/يوليو  .2017قبل تعيينه ،شغل منصب نائب وزير الخارجية في الصين .تولى
ُ
عدة مهام دبلوماسية ،فشغل منصب سفير وممثل دائم للبعثة الدائمة لجمهورية الصين الشعبية لدى مكتب األمم المتحدة في جنيف .أثرى هذا المنصب
بأكثر من  30عاما ً من الخبرة في السلك الدبلوماسي ،مع تركيز قوي على النهوض بالقضايا الثنائية واإلقليمية والعالمية .خالل السنوات الماضية،
حرص باستمرار على التشديد على مسائل التنمية المستدامة والدعوة إلى مناصرتها .والسيد زنمين حائز درجة الماجستير في القانون من كلية
الحقوق في جامعة بكين.

عال عوض
لديها خبرة تزيد عن  20عاما ً في العمل على تحديث اإلحصاءات ،والتنمية المستدامة ،والمساواة بين الجنسين ،واالقتصاد الفلسطيني ،والحكم
الرشيد ،واإلدارة ،والتواصل .تشغل منصب رئيسة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني منذ عام  .2009والسيدة عوض هي أيضا ً الرئيسة
المشاركة للفريق الرفيع المستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال اإلحصاءات لرصد خطة التنمية المستدامة لعام  .2030حائزة درجة
الدكتوراه في إدارة األعمال من جامعة ليفربول.

سهام زراري
رئيسة قسم البحوث لدى األسر في المندوبية السامية للتخطيط .تشمل المهام الرئيسية لهذا القسم تصميم نتائج المسوح االجتماعية واالقتصادية المنجزة
لدى األسر باستثناء مسح التشغيل وجمعها واالستفادة منها وتحليلها ونشرها ،وتصميم العينة الرئيسية وتتبعها ،وتصميم عينات البحوث لدى األسر،
ورصد المؤشرات االجتماعية وتحليلها ،وإجراء دراسات ذات طابع اجتماعي وتصميم التصنيفات المستخدمة في المسوح لدى األسر وتحديثها،
باستثناء تصنيفات األنشطة والمنتجات االقتصادية.

يوسف الريامي
المدير العام لإلحصاءات االقتصادية في المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات في سلطنة عمان ،حيث شغل سابقا ً منصب المدير العام لإلحصاءات
السكانية واالجتماعية .حائز درجة الماجستير في بحوث العمليات واإلحصاء التطبيقي من جامعة كارديف.

زياد عبد هللا
حائز درجة الدكتوراه في تكنولوجيا المعلومات من المدرسة العليا لإلحصاء وتحليل المعلومات ( )ENSAIفي فرنسا .هو إحصائي وخبير في
التعدادات والبيانات الضخمة .يشغل حاليا ً منصب رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في اإلدارة المركزية لإلحصاء في لبنان .والسيد عبدهللا هو أيضا ً
محاضر في كليات اإلعالم وإدارة األعمال والصحة والتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية وفي المعهد الوطني لإلدارة ( )ENAفي لبنان.
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الجلسة العامة حول استعراض الهدف  17من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتمويل التنمية
داليا جريبوسكايتي
شغلت منصب أول رئيسة لليتوانيا في الفترة من  2009إلى  ،2019وهي الرئيسة الوحيدة في تاريخ ما بعد االتحاد السوفيتي التي خدمت واليتين
متتاليتين .في عام  ،2005انتُخبت مفوضة االتحاد األوروبي للبرمجة المالية والميزانيات .شغلت منصب وزيرة المالية بين عامي  2001و.2004
في وزارة الخارجية ،كانت مديرة إدارة العالقات االقتصادية ،والمسؤولة عن الدبلوماسية االقتصادية والمساعدة اإلنمائية .السيدة غريبوسكايتوكانت
رئيسة المفاوضين بشأن اتفاق التجارة الحرة بين بلدها واالتحاد األوروبي.

محمود محي الدين
خبير اقتصادي .يتمتع بخبرة تزيد عن  30عاما ً في مجال التمويل والتنمية الدوليين .يشغل حاليا ً منصب المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي.
منذ شباط/فبراير  ،2020شغل منصب المبعوث الخاص لألمم المتحدة لتمويل أجندة  .2030هو أيضا ً أستاذ في االقتصاد والتمويل في كلية االقتصاد
والعلوم السياسية في جامعة القاهرة ،وألف العديد من المنشورات في مجاالت االقتصاد والتمويل والتنمية .السيد محيي الدين حائز درجة الدكتوراه
في االقتصاد من جامعة وارويك في المملكة المتحدة.

سابين عويس
كاتبة صحافية ومحررة في شؤون األعمال في جريدة النهار ألكثر من  25عاماً .من األدوار األخرى التي تضطلع بها العمل كمستشارة في مجال
التواصل والعالقات العامة لشركات ومصارف رائدة مقرها في لبنان ،والتدريس في العديد من المؤسسات اإلعالمية مثل أكاديمية النهار ،واستضافة
البرامج الحوارية .ألّفت العديد من الكتب حول ديناميات القطاع المصرفي والصناعي المحلي ،وساهمت في اإلصدارات العربية لوسائل إعالم عالمية
من ضمنها صحيفة إندبندنت عربية (.)Independent Arabia

صالح الخرابشة
انضم إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي األردنية في عام  2005كمدير إلدارة المشاريع حيث يشغل حاليا ً منصب األمين العام .هو أيضا ً وزير
الطاقة والثروة المعدنية األردني األسبق .وهو حائز دكتوراه في الهندسة من جامعة فلوريدا.

سيرجي كيسلتسيا
سفير فوق العادة ،ومفوض وممثل دائم ألوكرانيا لدى األمم المتحدة .خالل مسيرته المهنية ،شغل مناصب مختلفة في المجال الدبلوماسي ،بما فيها
نائب وزير الخارجية ،ورئيس اللجنة الوطنية األوكرانية لليونسكو ،ونائب رئيس لجنة المساواة بين الجنسين التابعة لمجلس أوروبا .حائز درجة
الماجستير في القانون الدولي.

الجلسة العامة حول استعراض الهدف  17من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتكنولوجيا
عماد الصابوني
عيّن وزيرا ً لالتصاالت والتقانة في الجمهورية العربية السورية في الفترة -2008
رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي في سوريا بدرجة وزيرُ .
 .2014والسيد الصابوني عضو ورئيس سابق في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية .حائز درجة الدكتوراه من المعهد الوطني للفنون التطبيقية
في غرونوبل.
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محمد موسى حسن
مدرب معتمد في ريادة األعمال وإدارة األعمال ،مع أكثر من  10سنوات من الخبرة في قطاع التعليم .يقود حاليا ً برامج االبتكار وريادة األعمال في
المعهد الصومالي للتنمية اإلدارية ( )SIMADحيث يشغل منصب المدير المؤسس لمعهد االبتكار والتكنولوجيا وريادة األعمال .والسيد حسن مرشد
لمبادرة أشيناغا أفريقيا للقادة الشباب ألفريقيا في طوكيو ،ومدير االبتكار في ،Kakehashi Africaوهي جمعية تضم أكثر من  1,200باحث
أفريقي درسوا في اليابان .حائز درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ريتسوميكان آسيا باسيفيك ،اليابان.

سعيد علي
مدير إدارة تقنية المعلومات في المركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء في اإلمارات العربية المتحدة.

سناء غنيمة
المديرة التنفيذية لشركة  Sanabil Medفي تونس.

الحوار الرفيع المستوى بين أصحاب المصلحة المتعددين
عدنان األمين
مؤسس مشارك للجمعية اللبنانية للدراسات التربوية وشبكة المعلومات العربية التربوية (شمعة) .كان أستاذا ً في العلوم التربوية في الجامعة اللبنانية
ومحاضرا ً في الجامعة األميركية في بيروت .عمل مع اليونسكو كمستشار في التعليم العالي .خالل مسيرته المهنية ،نشر العديد من الكتب والمقاالت.
والسيد األمين حائز درجة الدكتوراه في علم االجتماع التربوي من جامعة السوربون.

أمينة محمد
السيدة أمينة محمد ،نائبة األمين العام لألمم المتحدة (اضغط هنا لقراءة السيرة الذاتية)

هانيا شلقامي
عالمة أنثروبولوجيا مصرية وأستاذة أبحاث مشاركة في مركز البحوث االجتماعية في الجامعة األمريكية في القاهرة .تركز اهتماماتها البحثية
ومنشوراتها بشكل أساسي على الفقر ،والصحة ،وخاصة الصحة اإلنجابية ،والنوع االجتماعي ،والسكان ،واألساليب النوعية .وهي حائزة درجة
دكتوراه من كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية في جامعة لندن.

هبة غندور
زميلة باحثة في قسم جراحة الصدر والقلب واألوعية الدموية في مستشفى كليفالند كلينك .اهتماماتها البحثية الرئيسية هي تطعيم الشريان التاجي
الملتف ،والهندسة البيولوجية للقلب االصطناعي ،وزيادة إمكانية الوصول إلى جراحة القلب العالية الجودة في الوقت المناسب وبأسعار معقولة .مع
أكثر من  15طالبا ً متدربا ً في كلية الطب ،تأمل في جذب االهتمام بالبحوث الطبية العالية الجودة في المنطقة العربية ،ورفع مستوى الخدمات الطبية
على المدى الطويل.
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إبراهيم الزعبي
الرئيس التنفيذي لالستدامة لدى شركة ماجد الفطيم القابضة ،حيث يشرف على استراتيجية االستدامة للمجموعة .وهو حاليا ً نائب رئيس المجلس
االستشاري المؤسسي للمجلس العالمي للمباني الخضراء ،وعضو في مجلس المستقبل العالمي بشأن االنتقال إلى الصافي الصفري وفي مجلس
االقتصاد الدائري التابعين للمنتدى االقتصادي العالمي .هو أيضا ً مساعد أقدم في معهد كامبريدج لقيادة االستدامة ونائب رئيس شبكة االتفاق العالمي
لألمم المتحدة في اإلمارات العربية المتحدة.

ميساء يوسف
مسؤولة في التنمية المستدامة في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا التابعة لألمم المتحدة حيث تعمل على القضايا المتعلقة بخطة عام
 2030وتنسيق أهداف التنمية المستدامة .المؤلفة الرئيسية للتقرير العربي للتنمية المستدامة  .2020عملت سابقا ً على مواضيع عدة شملت اإلقصاء
االجتماعي ،والتخطيط االستراتيجي ،والشراكات .حائزة درجة الدكتوراه في اإلنجليزية والدراسات السينمائية مع تخصص في الفكر السياسي
وحقوق اإلنسان.

محمد الميتمي
أستاذ جامعي ووزير التخطيط والتعاون الدولي سابقا ً لليمن.

روال دشتي
السيدة روال دشتي ،األمينة التنفيذية لإلسكوا (اضغط هنا لقراءة السيرة الذاتية)

الزهرة لنقي
مؤسسة ورئيسة منبر المرأة الليبية من أجل السالم ،وهي حركة اجتماعية وسياسية تركز على بناء السالم وشمول الجميع وتحقيق المساواة بين
الجنسين .عضو في اللجنة القانونية في منتدى الحوار السياسي الليبي ودبلوماسية سابقة في األمم المتحدة .والسيدة لنقي خبيرة استراتيجية ،مناضلة
من أجل السالم ،خبيرة في الشؤون الجنسانية ،أكاديمية ،وباحثة .تركز أبحاثها على الشؤون الجنسانية والوساطة وإحالل السالم وبناء الدول وحل
النزاعات والمصالحة واألديان.

حدث خاص  -الحوار اإلقليمي العربي حول النُ ُ
ظم الغذائية
دافيد نبارو
الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة المعني باألمن الغذائي والتغذية ومنسق حركة تعزيز التغذية .يشغل منصب كبير منسقي منظومة األمم
المتحدة المعنية بإنفلونزا الطيور واإلنفلونزا الوبائية .كان منسق فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بالتصدي ألزمة األمن الغذائي في العالم .عمل
في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية حيث شغل منصب مدير إدارة الصحة والعمل في حالة األزمات ومدير قسم مكافحة المالريا التابع لمنظمة
الصحة العالمية .والسيد نبارو حائز ماجستير في طب الغدد الصماء التناسلية والصحة العامة.

الدي ولد الزين
وزير التنمية الريفية في موريتانيا ،ورئيس الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية .حائز درجة الماجستير في التسيير المالي من المدرسة
الوطنية لإلدارة في باريس.
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فاطمة الطاهر الحسن
تشغل حاليا ً منصب األمينة العامة لألمانة الفنية لألمن الغذائي .لديها أكثر من  10سنوات من الخبرة في مجاالت الغذاء والتغذية والمغذيات الدقيقة
وسوء التغذية وتحليل تغ ّير المناخ والتعرض للمخاطر وبناء المنعة .عملت بالتنسيق مع األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الفنية
والمؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية .والسيدة الطاهر حائزة درجة الماجستير في االقتصاد الزراعي وتتابع دراسات الدكتوراه في أكاديمية
السودان للعلوم.

إبراهيم الدخيري
مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية .شغل سابقا ً مناصب عدة شملت الوزير االتحادي للزراعة والغابات ،والمدير العام لهيئة البحوث الزراعية،
ووزير الزراعة والغابات في السودان .والسيد الدخيري حائز درجة الدكتوراه في االقتصاد الزراعي من جامعة ميونخ التقنية.

جهاد عبد هللا الفاضل
عضو مجلس الشورى في البحرين بأمر ملكي منذ عام  .2012رئيسة لجنة الخدمات في مجلس الشورى منذ عام  ،2014ونائبة رئيس المكتب
التنفيذي للشبكة البرلمانية لألمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي منذ تشرين األول/أكتوبر  .2019حائزة دبلوم عالي في تطوير الممارسة
األكاديمية ،جامعة البحرين بالتعاون مع جامعة سانت يورك في بريطانيا ،ودرجة الدكتوراه في اإلعالم ،تخصص صحافة ،جامعة بيدفوردشاير
البريطانية.

مارتن فريك
نائب المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة إلى مؤتمر قمة الن ُ
ظم الغذائية لعام  .2021شغل سابقا ً منصب كبير مديري السياسيات في اتفاقية
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغ ّير المناخ حيث أشرف على تنفيذ اتفاق باريس والعمل المناخي لألمانة .طور السرد التأسيسي للعدالة المناخية بصفته
مدير برنامج مؤسسة األمين العام السابق كوفي عنان .شغل السيد فريك سابقا ً منصب مدير مسائل تغ ّير المناخ في منظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة ،والممثل األلماني لحقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية في الجمعية العامة لألمم المتحدة ،والمفاوض الرئيسي لالتحاد األوروبي في إنشاء
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة .حائز درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة ريغنسبورغ.

نوال الحمد
عُينت نائبا ً للمدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في أيار/مايو  ،2015حيث تترأس أيضا ً قطاع شؤون تغذية المجتمع الذي يهدف إلى تطوير
وتحسين الوضع الصحي والغذائي للسكان من خالل تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية وتطوير برامج التدخل الوطنية القابلة للتطبيق .في
آب/أغسطس  ،2018عُينت عضوا ً في المجموعة الفرعية المعنية بالنظام الغذائي والصحة لمجموعة الخبراء االستشارية المعنية بالتوجيهات التغذوية
التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

رامي زريق
أستاذ في كلية الزراعة والعلوم الغذائية في الجامعة األمريكية في بيروت .بين عامي  2015و ،2019كان عضوا ً في اللجنة التوجيهية لفريق
الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية والتابع للجنة األمن الغذائي العالمي ،ومفوضا ً في لجنة  EAT-Lancetحول األنظمة
الغذائية الصحية لنُظم الغذاء المستدامة .والسيد زريق عضو مؤسس في الشبكة العربية للسيادة على الغذاء ،وله كتابات كثيرة عن المنطقة العربية.
حائز درجة الدكتوراه في علوم التربة من جامعة أكسفورد.
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روال دشتي
السيدة روال دشتي ،األمينة التنفيذية لإلسكوا (اضغط هنا لقراءة السيرة الذاتية).

طارق حسن
الرئيس الحالي لشبكة الشباب العربي للتنمية المستدامة .عمل سابقا ً كمستشار لعدد من المنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية حول سياسة
التنمية المستدامة ومشاريع التنمية .في كانون األول/ديسمبر  ،2020عيّنته الشبكة الدولية للعمل المناخي مديرا ً للعالقات واالتصاالت في المنطقة
العربية .والسيد حسان حائز درجة الماجستير في إدارة أهداف التنمية المستدامة من جامعة .LUMSA

حدث خاص  -الطاولة المستديرة للشباب
حاتم أزناك
نقطة االتصال اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مجموعة األمم المتحدة الرئيسية المعنية باألطفال والشباب ،المغرب .شارك في
برلمان الطفل واكتسب خبرة من خالل التدريب ،وأيضا ً في نموذج األمم المتحدة الدولي للشباب ،وفي لجنة وضع المرأة ،باإلضافة إلى مشاركته في
عملية االستعراض الدوري الشامل ( .)UPRشارك أيضًا في منتدى المجلس االقتصادي واالجتماعي حول تمويل التنمية .حائز العديد من شهادات
التدريب والتقدير في مجال حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة ،ولديه خبرة في تمكين الشباب واتخاذ القرارات والدعوة.

صدام سياله
المدير التنفيذي ومؤسس مبادرة "أنا اتعلم" .وهو ريادي اجتماعي أردني وعضو مجلس إدارة مؤسسة جيال بال حدود (اليونيسيف) .حائز على جائزة
بادر لرواد األعمال األردنيين الشباب .هو أيضا ً ع ضو في مجتمع المؤثرين العالميين التابع للمنتدى االقتصادي العالمي ،وخريج من المعهد السويدي
في برنامج القيادة الشابة ،وهو كذلك زميل مع يونيسكو الشباب.

وسام الصغير
ناشط سياسي وخبير في قضايا الشباب والحركات الشبابية في المرصد الوطني للشباب في تونس .وهو أستاذ أول فوق الرتبة متخصص في الشباب
والطفولة ومكلف بالعالقة مع الجمعيات والمنظمات الشبابية .حاصل على الماجستير في الدراسات العليا في الطفولة .لديه عدة مسؤوليات في االتحاد
العام لطلبة تونس وهو عضو مكلف باإلعالم بالجمعية التونسية لمقاومة التعذيب ومتحدث باسم الحملة الشبابية "مانيش مسامح" في .2015

يارا أبو الوفا
أخصائية صحية عالمية ،لديها خبرة في تقديم وإدارة مشاريع الرعاية الصحية مع التركيز على تحسين خدمات الرعاية الصحية .تعمل حاليًا مستشارة
فنية للرعاية الصحية في موت ماكدونالد وتركز على استخدام التقنيات الرائدة إلعادة تصميم األنظمة الصحية .هي أيضًا عضو مؤسس في Health
 ،2.0 Egyptوهي منظمة تركز على دعم رواد األعمال الشباب في مجال الصحة الرقمية .حاصلة على درجة الماجستير في الخدمات الصحية
والوقاية من جامعة كوبنهاغن ،الدنمارك ،وماجستير في الصحة العامة من جامعة شيفيلد بالمملكة المتحدة.
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حدث خاص  -تعزيز التعاون اإلقليمي في المنطقة العربية
منير ثابت
نائب األمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) وممثالً لألمانة المشتركة للمنصة اإلقليمية للتعاون.
(اضغط هنا لقراءة السيرة الذاتية)

الجلسة المتخصصة رقم  - 1إعادة التفكير في التنمية المستدامة في ظل الهشاشة والصراع
أحمد محمود
كاتب صحافي ومستشار رئيس مؤسسة األهرام للصحافة .شارك في العديد من المؤتمرات في العالم في مجاالت الديمقراطية ومكافحة العنف القائم
على النوع االجتماعي وتمكين المرأة .خالل مسيرته المهنية ،نشر مقاالت وتقارير ومقابالت حول قضايا مثل التنمية وحرية الرأي وسيادة القانون
والتراث والثقافة والسياسة العامة والحوكمة ومكافحة الفساد.

فؤاد البسام
المدير العام المساعد إلدارة عمليات القطاع العام في صندوق األوبك للتنمية الدولية .لديه خبرة تزيد عن  35عاما ً في مجال تمويل التنمية .والسيدة
البسام شخصية ناشطة في فريق التنسيق لمؤسسات التنمية العربية ،وحائز ماجستير في اإلدارة الهندسية من جامعة جورج واشنطن.

خالد بتال نجم عبدلل
وزير التخطيط في العراق.

محمد حسان قطنا
وزير الزراعة واإلصالح الزراعي الحالي في الجمهورية العربية السورية .خبير في قطاع الزراعة والتنمية الريفية والمجتمعية .تولى السيد قطنا
سابقا ً عدة مناصب شملت مدير اإلحصاء والتخطيط ،ومدير التخطيط والتعاون الدولي ،ومدير صندوق دعم اإلنتاج الزراعي.

نجاة رشدي
نائبة المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون اإلنسانية في لبنان .لديها أكثر من  20عاما ً من الخبرة في التنمية
والمساعدات اإلنسانية والتنسيق الدولي في مناطق النزاع وما بعد النزاع .قبل ذلك ،شغلت منصب نائبة الممثل الخاص لألمين العام والمنسقة المقيمة
ومنسقة الشؤون اإلنسانية في بعثة األمم المتحدة لحفظ السالم في جمهورية أفريقيا الوسطى .والسيدة رشدي حائزة درجة الدكتوراه في الرياضيات
التطبيقية من المعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي في المغرب.

واعد عبدلل باذيب
وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن.
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الجلسة المتخصصة رقم  - 2التدقيق في حالة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية
عبد الحكيم بن األزرق
مدير أول في مبادرة اإلنتوساي للتنمية ( ،)IDIومسؤول عن األنشطة المتعلقة بتنمية القدرات التي تنفذها المبادرة بالتعاون مع منطقة األرابوساي،
بما في ذلك التدقيق في تحقيق المقصد -3د من أهداف التنمية المستدامة.

أرشانا شﻴﺮسات
نائبة المدير العام لمبادرة اإلنتوساي للتنمية ( ،)IDIومقرها أوسلو ،النرويج .والمبادرة هي هيئة تابعة لإلنتوساي ،وتعمل من أجل أجهزة تدقيق عليا
فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة .تعمل السيدة شيرسات وفريقها مع عدد من األطراف المعنية لخلق الوعي وتعزيز الرقابة الخارجية المستقلة من
قبل األجهزة العليا للتدقيق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كرم كرم
مستشار إقليمي لشؤون الحوكمة وبناء السالم والعمليات االنتقالية في اإلسكوا .شغل سابقا ً منصب رئيس للبحوث في مبادرة المساحة المشتركة لتبادل
المعرفة وبناء التوافق .عمل أستاذا ً مشاركا ً في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية ،ومديرا ً للبرامج في المركز اللبناني للدراسات.
خدم في لجان إصالحية متعددة ،وهو عضو مؤسس في العديد من منظمات حقوق اإلنسان .السيد كرم حائز لدرجة الدكتوراه في العلوم السياسية من
معهد الدراسات السياسية ،آكس أون بروفانس ،فرنسا.

كريمة القري
ملف السكان والتنمية في اإلسكوا،
تعمل في مجال التنمية منذ أكثر من  20عاماً ،وترأس حاليا ً وحدة خطة عام  2030في اإلسكوا .أدارت سابقا ً ّ
مع التركيز على الهجرة الدولية وشيخوخة السكان وتمكين الشباب .قبل انضمامها إلى اإلسكوا في عام  ،2012عملت كمنسقة مشاريع لدى برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ،وتر َّكز عملها على البرمجة اإلقليمية في مجال الحوكمة ،وتعزيز القدرات البرلمانية ،والمشاركة ،وتمكين المرأة.

مجدولين أحمد سمور
رئيسة قسم تدقيق األداء في ديوان الرقابة المالية واإلدارية في دولة فلسطين ،ومرشدة في مبادرة التدقيق في تحقيق المقصد -3د من أهداف التنمية
المستدامة التي أجرتها مبادرة اإلنتوساي للتنمية ( )IDIبالتعاون مع منطقة األرابوساي .انضمت إلى الديوان في تشرين الثاني/نوفمبر  .2009في
عام  ، 2014بدأت العمل في مجال التدقيق في األداء .السيدة سمور حائزة درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية ،وتلقت العديد من التدريبات
المهنية في التدقيق في األداء أثناء مسيرتها المهنية.

محمد بن حمدان بن سعيد الجابري
عمل في جهاز الرقابة المالية واإلدارية لدولة عُمان منذ عام  2006خبيرا ً رقابيا ً في المكتب الفني لنائب رئيس الجهاز .عضو في لجنة الرقابة على
أهداف التنمية المستدامة التابعة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أرابوساي) .يعمل حاليا ً على مراجعة التقارير الرقابية
والدراسات المعَدة من الوحدات الرقابية في الجهاز .السيد الجابري حاصل على شهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة سنترال كوينزالند في
أستراليا.

محمد عبد المحسن حنين
رئيس فرع الغرفة الرابعة في المجلس األعلى للحسابات في المغرب ،حيث التحق عام  .1999هو مقرر لمهمة مراقبة مدى جاهزية المغرب لتنفيذ
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أهداف التنمية المستدامة .السيد حنين مهندس في علوم البيئة وتدبير الموارد الطبيعية ،وحاصل على درجة ماجستير في التدبير اإلداري وماجستير
في قانون البيئة.

نجيب القطاري
الرئيس األول لمحكمة المحاسبات التونسية ،واألمين العام للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ،ورئيس مجلس القضاء المالي
في المجلس األعلى للقضاء في تونس .شغل مناصب عدة في محكمة المحاسبات منذ التحاقه بها في عام  ،1988وتضمنت مهامه األعمال الرقابية
والقضائية للمحكمة من تحقيق ورقابة وتأطير وضمان جودة في مختلف لجان وتشكيالت المحكمة .ساهم في تدريب وتأطير قضاة من المحكمة
وإطارات عليا في اإلدارة التونسية في مجاالت عدة أهمها الشراءات العمومية.

سعد البورقادي
مكلف بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لدى رئاسة الحكومة في المغرب.

الجلسة المتخصصة رقم  - 3الصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي في سياق الجائحة
أحمد المنظري
متخصص في طب األسرة والطب المجتمعي .تخرج من كلية ليفربول للطب االستوائي حائزا ً درجة الدكتوراه في إدارة الجودة في الرعاية الصحية.
بين عامي  2005و ،2006شغل منصب رئيس إدارة الجودة والتطوير في مستشفى جامعة السلطان قابوس ،حيث عُين مديرا ً عاما ً في عام .2013
السيد المنظري يشغل اآلن منصب المدير العام لمركز ضمان الجودة في وزارة الصحة العُمانية.

نجاة معال مجيد
طبيبة أطفال .حائزة لجوائز عدة ومدافعة عالمية ومستقلة رفيعة المستوى وناشطة ضد إساءة معاملة األطفال .هي الممثلة الخاصة لألمين العام
لشؤون العنف ضد األطفال ،منذ أيار/مايو  .2019كرست  30عاما ً من حياتها لتعزيز وحماية حقوق األطفال في جميع البيئات .السيدة مجيد حصلت
على العديد من الجوائز واألوسمة لتفانيها في حماية األطفال ،وهي حائزة لدكتوراه في الطب العام من جامعة الرباط.

ربيع الشماعي
المؤسس والمدير الحالي للبرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة اللبنانية .يشرف على تنفيذ استراتيجية الصحة النفسية واستخدام المواد
المسببة لإلدمان ( ،)2020-2015وهدفها إصالح نظام الصحة النفسية في لبنان من أجل خدمات صحة نفسية مجتمعية تتماشى مع حقوق اإلنسان.
عمل في مجال الصحة العقلية العامة والصحة العقلية لالجئين وتعزيز النظم الصحية ألكثر من  14عاماً ،بالتعاون مع وكاالت مختلفة منها منظمة
الصحة العالمية والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين واليونيسف والهيئة الطبية الدولية ومنظمات غير حكومية أخرى.

شيخار ساكسينا
أستاذ ممارسة الصحة النفسية العالمية في قسم الصحة العالمية والسكان في كلية تي أتش تشان للصحة العامة في جامعة هارفارد وطبيب نفسي
بالتدريب .شغل منصب مدير إدارة الصحة العقلية وتعاطي المخدرات في منظمة الصحة العالمية .تحت قيادته ،اعتمدت المنظمة خطة العمل الخاصة
بالصحة النفسية ،بما في ذلك الصحة والرفاه في أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة .ساهم السيد ساكسينا كمحرر في لجنة النسيت للصحة النفسية
العالمية والتنمية المستدامة في عام  .2018عمله الحالي يتضمن التقييم وتقديم المشورة بشأن تأثير كوفيد 19-على الصحة العقلية.
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تيد شيبان
مسؤول عن برامج الطوارئ منذ توليه منصب مدير لليونيسف عن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في تشرين األول/أكتوبر  .2019عمل ممثّالً
لليونيسف في بلدان أفريقية واآلسيوية .كان مستشارا ً إقليميا ً للطوارئ للمكتب اإلقليمي لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي ،ونائبا ً لرئيس مجموعة
عملية "شريان الحياة" في السودان ومقرها نيروبي .شغل منصب الممثل القطري لخدمات اإلغاثة الكاثوليكية في هايتي وكينيا وأوغندا والسودان.
السيد شيبان حائز درجة الماجستير في التنمية والدراسات العربية من جامعة جورج تاون ،الواليات المتحدة األمريكية.

الجلسة المتخصصة رقم  - 4توطين وإقامة الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين
أحمد عوض
مؤسس ومدير مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية في عمان .كرس معظم مسيرته المهنية لحقوق اإلنسان االجتماعية واالقتصادية.
كرمته
عمل السيد عوض منسقا ً للعديد من الشبكات والتحالفات المدنية المعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان على المستوى المحلي .في عام ّ ،2018
المفوضية السامية لحقوق اإلنسان كمدافع استثنائي عن حقوق اإلنسان .في تشرين الثاني/نوفمبر  ،2020انتُخب رئيسا ً لمجلس إدارة تحالف آراب
واتش.

بثينة محمود عباس
رئيسة منظمة حواء لإلغاثة والتنمية ،رئيسة شبكة التنمية المستدامة ،عضو في المجموعة االستشارية النسائية للمصالحة والعمل السياسي في العراق
( ،)WAGعضو في غرفة إدارة األزمات من منظور النوع االجتماعي في العراق .عملت من أجل المرأة في مخيمات النزوح وكانت من أوائل
من عمل مع النساء العائدات في ديالى بعد عمليات التحرير من داعش .ساهمت بتوطين القرار  1325على المستوى المحلي من خالل إعداد خطة
لتنفيذ القرار في محافظة ديالى وافقت عليها الحكومة المحلية وعممتها على الدوائر الحكومية .السيدة عباس حائزة درجة الدكتوراه في فلسفة التربية،
وقد أصدرت كتابين وعددا ً من البحوث العلمية.

كارميال جودو
المديرة اإلقليمية للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .شغلت سابقا ً منصب المديرة اإلقليمية لغرب ووسط أفريقيا ،والمسؤولة
عن البرنامج اإلقليمي/نائبة الممثل اإلقليمي في روما ،ورئيسة بعثة في الجمهورية العربية السورية .بدأت مسيرتها المهنية مع المنظمة الدولية للهجرة
في القاهرة عام  1994كرئيسة للبعثة .بين عامي  1989و ،1992عملت مع األونروا في قطاع غزة .السيدة جودو حائزة لدرجة الماجستير في
اللغات الشرقية من المعهد الجامعي الشرقي في نابولي ،إيطاليا.

حسام زكي
األمين العام المساعد ورئيس ديوان األمين العام لجامعة الدول العربية منذ تموز/يوليو  .2016شغل سابقا ً منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون
األوروبية .بين عامي  2012و ،2015كان سفيرا ً لمصر في البرازيل .بين عامي  2007و ،2012شغل منصب المستشار األول للشرق األوسط
لوزير الخارجية المصري .يملك السيد زكي معرفة واسعة في قضايا السياسة الخارجية المصرية ،وال سيما الصراع العربي اإلسرائيلي ،والمصالحة
الفلسطينية ،والعالقات المصرية اإلسرائيلية ،وسائر القضايا العربية.

كرم كرم
مستشار إقليمي لشؤون الحوكمة وبناء السالم والعمليات االنتقالية في اإلسكوا .شغل سابقا ً منصب رئيس للبحوث في مبادرة المساحة المشتركة لتبادل
المعرفة وبناء التوافق .عمل أستاذا ً مشاركا ً في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية ،ومديرا ً للبرامج في المركز اللبناني للدراسات.
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خدم في لجان إصالحية متعددة ،وهو عضو مؤسس في العديد من منظمات حقوق اإلنسان .السيد كرم حائز لدرجة الدكتوراه في العلوم السياسية من
معهد الدراسات السياسية ،آكس أون بروفانس ،فرنسا.

عال صيداني
خبيرة في التنمية المستدامة والسياسات العامة .عملت ألكثر من عشر سنوات في مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مكتب رئيس الوزراء
في لبنان .تتولّى موقع القيادة في الملف الوطني ألهداف التنمية المستدامة ،وتمثل رئاسة مجلس الوزراء في اللجنة الوطنية ألهداف التنمية المستدامة.
في عام  ،2018كانت عضوا ً في الوفد اللبناني الرسمي إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة .في عام  ،2019عيّنها معهد
األمم المتحدة للتدريب والبحث للمشاركة في استعراض نظراء لبلدين جديدين يعتزمان إجراء استعراضات وطنية طوعية .والسيدة صيداني تمثّل
لبنان في منتديات األمم المتحدة ،وهي ضيف متحدث في العديد من المؤتمرات اإلقليمية والعالمية.

طاهر أبو الحسن
رئيس لجنة التنمية المستدامة في وزارة التخطيط في ليبيا.

الجلسة المتخصصة رقم  - 5حوكمة الهجرة في المنطقة العربية
أميرة احمد
أستاذة في علم األنثروبولوجيا االجتماعية والتنمية المجتمعية في الجامعة األمريكية في القاهرة .شغلت مناصب عدة في جامعة كالرك وجامعة نورث
إيسترن والجامعة األمريكية في القاهرة وجامعة روهامبتون وجامعة شرق لندن .عملت أيضا ً مع العديد من المنظمات بما في ذلك المنظمة الدولية
للهجرة واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر .والسيدة أحمد حائزة درجة الدكتوراه من جامعة شرق لندن مع تركيز على
الترابط بين الهجرة والنوع االجتماعي وتعرض العامالت المنزليات في مصر للمخاطر.

أيمن زهري
متخصص في الدراسات السكانية ودراسات الهجرة والرئيس المؤسس للجمعية المصرية لدراسات الهجرة .أستاذ مساعد في الجامعة األمريكية في
القاهرة .تشمل اهتماماته البحثية الحالية الهجرة الداخلية والتوسع العمراني ،وهجرة اليد العاملة ،والهجرة غير النظامية ،وإدارة الهجرة ،وسياسات
الهجرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا .يعمل حاليا ً كعضو في هيئة تحرير مجلة .International Migration Review
والسيد زهري حائز درجة الدكتوراه من جامعة ساسكس.

إيناس الفرجاني
مديرة إدارة شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة في جامعة الدول العربية .يشمل عملها التواصل مع المغتربين العرب والتنسيق مع الوزارات
والهيئات المعنية بالهجرة في الدول العربية األعضاء .ساهمت في وضع عدد من اآلليات المتعلقة بالسياسات لتيسير عمل جامعة الدول العربية في
مجال الهجرة والنزوح.

ابراهيم عقل
المدير العام لمعهد العناية بصحة األسرة التابع لمؤسسة الملك الحسين وخبير إقليمي في الحماية االجتماعية والسكان والتنمية والصحة العامة والصحة
الجنسية واإلنجابية والعنف القائم على النوع االجتماعي .عمل سابقا ً كأستاذ مساعد في جامعة البترا وكنائب لعميد البرامج والمشاريع الدولية في كلية
لومينوس الجامعية التقنية ،كما عمل مستشارا ً للكثير من المنظمات الدولية ،مثل صندوق األمم المتحدة للسكان ،ومنظمة العمل الدولية ،والمنظمة
الدولية للهجرة.
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جونثان برنتس
شغل منذ انضمامه إلى األمم المتحدة في عام  1994مناصب مختلفة في بغداد وبنوم بنه وجاكرتا وجنيف وديلي ونيويورك .بين عامي 2010
و ،2016عمل في مجموعة األزمات الدولية كمدير للسياسات ،وأشرف على مكتب لندن .شغل منصب رئيس مكتب الممثل الخاص لألمين العام
لشؤون الهجرة الدولية في عامي  2017و .2018ومنذ كانون الثاني/يناير  2019تولى مسؤولية إنشاء وترؤس أمانة شبكة األمم المتحدة الجديدة
للهجرة.

كريم النوري
نائب وزير الهجرة والمهجرين في العراق منذ أيلول/سبتمبر  .2020حائز درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة بغداد.

نورهان عبد العزيز
مستشارة في شؤون المناصرة لشمال أفريقيا في منظمة إنقاذ الطفل الدولية ،حيث تقود ملف الهجرة والنزوح .عملت ألكثر من سبع سنوات كباحثة
في مركز الهجرة ودراسات الالجئين ،حيث قادت العديد من المشاريع البحثية حول المهاجرين والالجئين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وهي حائزة درجة الماجستير في القانون الدولي والمقارن ،والماجستير في دراسات الهجرة والالجئين.

عثمان البلبيسي
عيّن لمهام مختلفة في منطقة الشرق
انضم إلى المكتب الدولي للهجرة في عام  .2003عمل كمنسق أول لألزمات لدى المنظمة الدولية للهجرة و ُ
األوسط وشمال أفريقيا .أتاحت له خبرته فرصا ً في البحث ،وأسهم في صياغة سياسات الهجرة .ومن أعماله منشورات حول المؤشرات االجتماعية
واالقتصادية للسكان المعرضين للمخاطر في لبنان وإطار سياسات حماية العمال األجانب في المنطقة العربية .نشر أيضا ً دراسة ركزت على
احتياجات ووضع العائدين اللبنانيين الذين فروا من األزمة في الجمهورية العربية السورية.

سارة الخطيب
تعمل حاليا ً على موضوع هجرة اليد العاملة في مركز التضامن في الشرق األوسط .تتعاون مع شركاء من جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك النقابات
العمالية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومجتمعات العمال المهاجرين والشبكات الوطنية واإلقليمية لتحسين ظروف عمل العمال
المهاجرين من خالل جهود الدعوة وبناء القدرات والتوعية وبناء القوة والقدرة الجماعية للعمال المهاجرين .والسيدة الخطيب عضو في المركز عبر
اإلقليمي لالجئين والمهاجرين.

سارة سلمان
متخصصة في السياسات العامة ولديها خبرة في شؤون السكان والتنمية البرلمانية والحكم الديمقراطي في المنطقة العربية .تشغل منصب المستشارة
اإلقليمية لشؤون السكان في اإلسكوا ،حيث تدير ملفات الهجرة والسكان .تتمتع بخبرة واسعة في الدعم المؤسسي ،وتطوير السياسات العامة ،وإدارة
المشاريع الدولية .عملت مع عدد من المنظمات الدولية ،بما في ذلك البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي .والسيدة سلمان حائزة درجة
الدكتوراه في العلوم السياسية من الجامعة األمريكية في واشنطن العاصمة.

الجلسة المتخصصة رقم  - 6تحفيز مشاركة القطاع الخاص في عقد العمل
أحمد رياض
رائد فكر إقليمي وعالمي في مرونة األعمال ،والحد من مخاطر الكوارث ،واستمرارية األعمال .يشغل منصب المدير اإلداري لشركة "استمرارية"
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لالستشارات .ألكثر من  16عاماً ،ساعد حكومات ومجتمعات وشركات في التخطيط للكوارث واالستجابة لها والتعافي منها .السيد رياض عضو
في مج لس إدارة تحالف القطاع الخاص من أجل المجتمعات المقاومة للكوارث ،الذي يقوده مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث .وهو
كاتب مساهم في سجل األداء في مجال القدرة على مواجهة الكوارث لألمم المتحدة لمالكي ومشغلي المباني الصناعية والتجارية ،وعضو في لجنة
المسرد الدولي لمصطلحات المرونة منذ عام .2015

أمندا كلير
عضو في فريق اإلدارة العليا في لومينوس للتعليم ،حيث تر ّكز على تصميم وتطوير الحلول بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والجهات المانحة
المختلفة .لديها خبرة تزيد عن  38عاما ً في مجال التعليم وخبرة واسعة في تنمية الموارد البشرية وتصميم وتنفيذ البرامج المهنية والتقنية من خالل
عملها على نطاق واسع مع جهات متعددة مثل  City & Guilds Internationalو Dubai Aluminiumو.Dubai University

ميسا أبو عضل غانم
عضو في مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق الداخلي ورئيسة شؤون االستدامة في هولدال ش.م.ل ،.وهي شركة عائلية من الجيل الثالث في لبنان تعمل
في البيع بالتجزئة والتوزيع والتصنيع والتوريد .السيدة غانم خريجة برنامج إدارة األعمال المتقدمة في جامعة نافارا .تبدي شغفا ً بإدارة التغيير
واالستدامة والتأثير االجتماعي .شاركت في تأليف ( Recettes de Vieأي وصفات الحياة) ،وهو مشروع اجتماعي يساعد النساء واألطفال
في لبنان.

ناديا السعيد
تشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك االتحاد منذ عام  . 2008ساهمت خبرتها وسجلها الحافل بالنجاح المالي في جعل بنك االتحاد أحد أكثر البنوك
تقد ًما في األردن .عملت مستشارة للشؤون االستراتيجية في شركة ماكنزي ،حيث طورت استراتيجيات جديدة للنمو .هي أيضا ً رئيسة منظمة إنديفر
األردن ( ،)Endeavor Jordanوعضو في المجلس االستشاري لمنظمة سيدات أعمال العالم العربي (.)Women in Business Arabia
لثماني سنوات متتالية ،اختارتها فوربس الشرق األوسط واحدة ً من "سيدات األعمال العربيات األكثر نفوذاً" ( .)2021-2014السيدة السعيد حائزة
ماجستير في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية في القاهرة.

نجالء أ .قناوي
مديرة الموارد البشرية الحالية في فودافون مصر .لديها أكثر من  20عاما ً من الخبرة في الموارد البشرية والتطوير التنظيمي .شغلت سابقا ً منصب
نائبة رئيس الموارد البشرية والتواصل الداخلي لدى شنايدر إلكتريك ومديرة عامة للموارد البشرية في البنك األهلي المصري .لديها  15عاما ً من
الخبرة في مجال صناعة األدوية ،حيث شغلت العديد من األدوار القيادية في إدارة الموارد البشرية واألعمال .السيدة قناوي حاصلة على ماجستير
في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية بالقاهرة.

سامي محروم
أستاذ في استراتيجيات االبتكار في مدرسة سولفاي بروكسل لالقتصاد واإلدارة ،ومحاضر أقدم ومدير مبادرة اإلبداع والسياسات في المعهد األوروبي
إلدارة األعمال ( .)INSEADفي عام  ،2018دعم إنشاء مركز المعرفة للبيانات والمجتمعات ( Knowledge Center Data and
 )Societyفي بروكسل .ص ّمم وأشرف على إنشاء مختبرات دبي للمستقبل ،وقاد مشروع إنشاء مركز أبحاث أوروبي للذكاء االصطناعي في
بروكسل .كتب السيد محروم العديد من دراسات الحالة لمجلة هارفارد بزنس ريفيو حول ريادة األعمال .وهو حاصل على درجة الدكتوراه في
األعمال والدراسات االجتماعية من جامعة القوات المسلحة األلمانية في هامبورغ.
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الجلسة المتخصصة رقم  - 7الصلة بين أهداف التنمية المستدامة واألمن المناخي في الدول العربية
أحمد يوسف أحمد
لديه خبرة تزيد عن ثماني سنوات في اإلدارة العامة والحوكمة البيئية والتك ّيف مع تغ ّير المناخ .يشغل حاليا ً منصب المدير العام لمديرية البيئة وتغ ّير
المناخ في مكتب رئيس وزراء الصومال .حقق عدة إنجازات بارزة بما في ذلك وضع السياسات واألنظمة الوطنية الرئيسية ،والشروع في العديد
من برامج البيئة والمناخ .يشغل أيضا ً منصب عميد كلية العلوم االجتماعية في جامعة شرق أفريقيا .حائز درجة الماجستير في اإلدارة العامة.

دستن شين
متخصص في تغ ّير المناخ في المركز اإلقليمي للدول العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومقره ع ّمان ،يعمل على تقديم الدعم للبلدان في
مجال تطوير عمليات تمويل األمن المناخي وتنفيذها .انضم أوالً إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كمتخصص تقني مسؤول عن التصميم وضمان
الجودة لمحفظة التك ّيف مع تغ ّير المناخ في أفريقيا وقيمتها  300مليون دوالر .شغل مناصب عدة في منظمات مختلفة ،منها البنك الدولي ،والصندوق
األخضر للمناخ ،والبعثة الدائمة أللمانيا لدى األمم المتحدة .والسيد شين حائز درجة الماجستير في اإلدارة البيئية من جامعة ييل.

هبة الحريري
لديها خبرة تزيد عن  15عاما ً في العمل على مشاريع في كندا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .تشمل مجاالت خبرتها الهيدرولوجيا ،واإلدارة
المتكاملة للموارد المائية ،واالستشعار عن بعد ،وتغ ّير المناخ ،وتطوير األعمال التجارية ،وإدارة المشاريع .تشغل حاليا ً منصب نائبة مدير البرامج
الفنية في المجلس العربي للمياه ،ورئيسة مشاركة ل فريق العمل المعني بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين التابع لمكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث بالنيابة عن المجلس العربي للمياه وهيئة األمم المتحدة للمرأة .هي أيضا ً المنسقة الرئيسية لشبكة المرأة العربية في المياه التابعة
للمجلس العربي للمياه .والسيدة الحريري حائزة درجة الماجستير في الهندسة البيئية.

خالد عبد الشافي
مدير المركز اإلقليمي للدول العربية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ع ّمان .شغل منصب نائب مدير المكتب اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي للدول العربية بين أيلول/سبتمبر  2020وشباط/فبراير  .2021قبل ذلك ،شغل مناصب مختلفة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في
نيويورك في المكتب اإلقليمي للدول العربية .ترأس مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في غزة في الفترة  ،2008-1995وقاد عمل األمم المتحدة
اإلنمائي في شراكة وثيقة مع السلطة الفلسطينية المنشأة حديثا ً والمجتمع المدني .أدى السيد عبد الشافي دورا ً رائدا ً في جهود األمم المتحدة إلعادة
إعمار قطاع غزة.

محمد خشاشنة
شغل منصب مدير إدارة المواد الخطرة والنفايات في وزارة البيئة في األردن بين عامي  1999و ،2019حيث يشغل حاليا ً منصب األمين العام
باإلنابة .حائز درجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من أكاديمية البترول الحكومية األذربيجانية.

ندى العجيزي
مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية .لديها أكثر من  20عاما ً من الخبرة في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية.
عضو في مجموعة من فرق العمل اإلقليمية والدولية ،ساهمت في التحضير لمؤتمرات القمة العربية التنموية ،وهي ممثلة جامعة الدول العربية في
منتديات التنمية المستدامة .والسيدة العجيزي حائزة درجة الماجستير في إدارة األعمال في مجال اإلدارة المستدامة من جامعة كمبريا.
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نوران عاطف
منسقة مشروع المرفق المناخي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مبادرة تمويل برنامج األمم المتحدة للبيئة .لديها أكثر من سبع سنوات من الخبرة
في التعامل المصرفي المستدام لدى البنك التجاري الدولي في مصر ،حيث عملت قبل انضمامها إلى مبادرة تمويل برنامج األمم المتحدة للبيئة .تشمل
خبرتها إدارة المخاطر االجتماعية والبيئية ،وبناء القدرات ،ووضع االستراتيجيات .والسيدة عاطف حائزة درجة الماجستير في التنمية المستدامة من
الجامعة األمريكية في القاهرة.

سوجاال بانت
متخصصة في التنمية الدولية مقيمة في ع ّمان .لديها أكثر من  15عاما ً من الخبرة في العمل في التنمية المستدامة والحوكمة والتمويل المناخي .قبل
انضمامها إلى المركز اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،عملت مع الصندوق األخضر للمناخ ،وقدمت الدعم لبلدان عدة في أوروبا والمنطقة
العربية لزيادة الفعالية في الحصول على التمويل المناخي .تولت سابقا ً عددا ً من المهام مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ومنها دورها كمستشارة
في مجالي حوكمة والتمويل المناخي ومساعدة خاصة لرئيس إدارة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .والسيدة بانت حائزة ماجستير في العالقات الدولية
من كلية لندن لالقتصاد.

طارق السمان
أستاذ في إدارة الموارد المائية في معهد بحوث صيانة القنوات المائية في مصر ،الذي تولى إدارته بين عامي  2009و .2019ناشط ألكثر من 35
عاما ً في مجال إدارة الموارد المائية من أجل التنمية المستدامة ،وفي مجال تصميم وتشغيل وصيانة القنوات المفتوحة .والسيد السمان حائز درجة
الدكتوراه في الهندسة المدنية من قسم الري والهيدروليكا في جامعة عين شمس ،نشر على مدى السنين الكثير من المقاالت في المجالت العلمية.

ياسمين مصطفى
مخططة حضرية حائزة درجة الماجستير في تخطيط التنمية الحضرية من كلية لندن الجامعية .شغلت منصب مسؤولة برامج في مكتب موئل األمم
المتحدة في مصر بين عامي  2012و 2019لعدة المشاريع ،مع تركيز على التخطيط الحضري االستراتيجي والتصميم الحضري ودعم عملية
اتخاذ القرارات المحلية القائمة على األدلة من خالل المراصد الحضرية .انضمت إلى مكتب موئل األمم المتحدة اإلقليمي للدول العربية في عام
 2019وشغلت منصب المسؤولة اإلقليمية إلدارة المعرفة وإعداد التقارير ،ومنسقة العمل المناخي والمنعة الحضرية والخدمات األساسية الحضرية.

زاهي شاهين
مدير وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء في لبنان ،حيث يشرف على وضع استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث التي
ستوجه خطط العمل الوطنية .والسيد شاهين هو المنسق التقني على الصعيد الوطني إلطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث ،ومكلف باإلشراف
على التنفيذ وتقديم التقارير حول أهداف وغايات إطار سينداي .حائز درجتي الماجستير في الحقوق والماجستير في إدارة األعمال.

الجلسة المتخصصة رقم  - 8العلم المفتوح
عصام خميس
تولى منصب نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر من كانون األول/ديسمبر  2015حتى حزيران/يونيو  .2018يشغل حاليا ً منصب
مستشار رئيس جامعة اإلسكندرية للتصنيف الدولي والبحث العلمي ،وهو أستاذ فخري في الكيمياء الكهربائية وتآكل وحماية المعادن .مؤسس ورئيس
تحرير المجلة الدولية للكيمياء التطبيقية ،حائز جوائز إقليمية ودولية متعددة.
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غيث فريز
مدير مكتب اليونسكو اإلقليمي للعلوم في الدول العربية ومقره القاهرة .مخطط استراتيجي وخبير في السياسات ،مع خبرة دولية في العالم العربي
وآسيا .أعاد وأدار وشارك في تأليف العديد من التقارير اإلقليمية والدولية الرئيسية حول مجموعة متنوعة من قضايا التنمية في المنطقة العربية .لديه
خبرة في الديناميات االجتماعية االقتصادية /ديناميات السكان والبيئة ،والمحاكاة والتعلم باللعب .حائز درجة الدكتوراه في التخطيط من جامعة
ميشيغان.

ليلى الموسوي
مديرة برنامج نشر المعرفة العلمية والتكنولوجية في إدارة الثقافة العلمية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .يدعم البرنامج محو األمية العلمية والثقافة
ويشرك المجتمع في قضايا العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات .والسيدة الموسوي حائزة درجة الدكتوراه في العلوم البيولوجية من جامعة
ألبرت لودفيغ في فرايبورغ في ألمانيا.

محيي الدين طوق
حائز درجة الدكتوراه في علم النفس التربوي .أعد وشارك في تأليف العديد من الكتب .شغل العديد من المناصب األكاديمية كأستاذ في جامعات
مختلفة في العالم العربي وفي الخارج ،ومنصب رئيس جامعة خاصة في األردن .والسيد طوق سفير سابق لألردن في عدة دول أوروبية ،ووزير
سابق لثالث وزارات مختلفة كان آخرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في األردن.

نعمه افرام
سياسي ورجل أعمال لبناني .عضو سابق في مجلس النواب اللبناني ،شغل منصب رئيس لجنة االقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط
النيابية .والسيد افرام هو الرئيس التنفيذي لمجموعة إندفكو الصناعية ( ،)INDEVCO Groupومؤسس ورئيس شركة فينيكس ماشينري
( ،)Phoenix Machineryوالرئيس السابق لجمعية الصناعيين اللبنانيين.

الجلسة المتخصصة رقم  - 9جائحة كوفيد 19 -وآثارها على البيئة
عبد القادر الخراز
أستاذ جامعي يركز في أبحاثه على تقييم تغير المناخ واألثر البيئي .هو أيضا ً الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن .حائز درجة
الدكتوراه في دينامية البيئة والمجتمعات.

عادل بن خليفة الزياني
هو رئيس قطاع شؤون اإلنسان والبيئة في الرياض .يتمتع بخبرة تزيد عن  35عاما ً في التخطيط البيئي ،واإلدارة والتوعية ،واإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلية ،والبيولوجيا البحرية واإليكولوجيا ،والتصحر ،من بين مجاالت أخرى .وهو حائز درجة الدكتوراه في الحفاظ على البيئة البحرية
من جامعة ساوثهامبتون.

أسيل المخيمر
مديرة مشروع في الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية .هي موظفة ذات خبرة في الشؤون اإلنسانية ولها تاريخ من العمل مع المنظمات غير
الربحية والمجتمعات األردنية .أسفر مشروعها األخير عن حل ذكي إلكتروني هو األول من نوعه :تطبيق محمول يسهل الحصول على المعلومات
المتعلقة باالتجار باألنواع المهددة باالنقراض في األردن .السيدة المخيمر حائزة درجة البكالوريوس في التكنولوجيا األحيائية والهندسة الجينية،
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وتدرس حاليا ً لنيل درجة الماجستير في إدارة األعمال.

هشام شناقر
أستاذ مساعد في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الجزائر وعضو باحث في مختبر المياه والبيئة والطاقات المتجددة .حائز دكتوراه في الكيمياء البيئية،
مع التركيز على آثار تغير المناخ على الموارد المائية في شمال الجزائر .ناشط بيئي والرئيس الحالي لـ  ،CEDARوهي جمعية تعمل من أجل
حماية البيئة .السيد شناقر هو أيضا ً عضو في االتحاد الدولي لحماية الطبيعة .شارك في مؤتمرات دولية ونشر مقاالت في مجالت عالمية وفاز
بجوائز متعددة.

نزهة مجاد
حائزة درجة الدكتوراه في الكيمياء الجيولوجية والبيئة من كلية العلوم بن مسيك ،حيث تتابع حاليا ً أبحاثها بعد الدكتوراه .في عام  ،2020أجرت
مشروع بحث قصير المدى في  Deep Blueفي معهد العلوم البحرية في بولونيا ،إيطاليا ،حول تأثير أنشطة التعدين العميق على البيئة البحرية.
لها منشورات كثيرة ،وحصلت على منح دراسية للمشاركة في المؤتمرات العلمية والتدريب في جميع أنحاء العالم .تقديرا ً ألبحاثها وإنجازاتها
الممتازة ،حصلت السيدة مجاد على جائزة أفضل أطروحة دكتوراه في عام .2018

الجلسة المتخصصة رقم  - 10تسريع تحقيق العدالة بين الجنسين في المنطقة العربية
فاديا كيوان
هي المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية ورئيسة اللجنة العلمية االستشارية لدى برنامج األبحاث االجتماعية التابع لبرنامج إدارة التحوالت االجتماعية
في منظمة اليونسكو .حائزة درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة السوربون في باريس .نشرت العديد من البحوث في مجاالت المجتمع
المدني ،والحكم الرشيد ،والحكم الرشيد لألحزاب السياسية ،وقضايا المرأة ،واألنظمة السياسية من منظور مقارن.

فاطمة بركان
مديرة المرأة في وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة في المغرب.

لؤي شبانة
المدير اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية .على مدى السنوات العشرين الماضية ،شغل عددا ً من المناصب البارزة في
الخدمة العامة على الصعيدين الوطني والدولي ،في األمم المتحدة وعلى المستو َيين الحكومي والمتعدد األطراف .عمل في عدد من المجاالت ،منها
اإلحصاءات الرسمية ،والتعدادات السكانية ،والسكان والتنمية ،والرصد والتقييم ،وإدارة البرامج ،والمناصرة .حائز درجة الدكتوراه في اإلحصاءات
االجتماعية التطبيقية من جامعة النكستر.

مهريناز العوضي
مديرة ورئيسة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا).

شمسا صالح
األمين العام لمجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين في اإلمارات العربية المتحدة.
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سوزان ميخائل
المديرة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة للدول العربية.

الجلسة المتخصصة رقم  - 11مراعاة الترابط بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم
أسد يوسف
منسق قسم التعافي وبناء القدرة على الصمود في وزارة التخطيط واالستثمار والتنمية االقتصادية .يقود مشروع التعافي من أزمة الصومال ،وهو
أكبر مشروع تنفذه الحكومة ،ويهدف إلى زيادة منعة البلد واالنتقال من دعم العمل اإلنساني إلى دعم العمل اإلنمائي .شغل السيد يوسف أيضا ً منصب
مدير برنامج خطة التنمية الوطنية للصومال  ،2024-2020وهي أول وثيقة مؤقتة حول استراتيجية الحد من الفقر في الصومال.

إلكه لوبيل
عُينت مفوضة لسياسات الالجئين في الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية ،وترأست قسم الشرق األوسط للوزارة في الفترة -2011
 .2015عملت مسؤولة قطرية في نيبال وسريالنكا ،ومسؤولة سياسات رئيسية في قسم الميزانية والقسم المعني بدعم المجتمع المدني .درست السيدة
لوبيل التعاون الدولي مع البلدان النامية في الجامعة الراينية الفستفالية العليا ( )RWTH Aachen Universityفي آخن ،ألمانيا.

خالد عبد الشافي
مدير المركز اإلقليمي للدول العربية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ع ّمان .شغل منصب نائب مدير المكتب اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي للدول العربية بين أيلول/سبتمبر  2020وشباط/فبراير  .2021قبل ذلك ،شغل مناصب مختلفة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في
نيويورك في المكتب اإلقليمي للدول العربية .ترأس مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في غزة في الفترة  ،2008-1995وقاد عمل األمم المتحدة
اإلنمائي في شراكة وثيقة مع السلطة الفلسطينية المنشأة حديثا ً والمجتمع المدني .أدى السيد عبد الشافي دورا ً رائدا ً في جهود األمم المتحدة إلعادة
إعمار قطاع غزة.

كريستينا مييو
مسؤولة االتصال اإلقليمي والسياسات ونائبة المدير اإلقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ومقرها القاهرة .تُعنى
بسياسات الهجرة وإصالح األمم المتحدة ودعم بعثات المنظمة الدولية للهجرة ووجودها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .عملت ألكثر من
 16عاما ً مع المنظمة الدولية للهجرة في العديد من البلدان ،ومنها بنغالديش وبلجيكا وبوروندي وكولومبيا وتايالند .السيدة ميجو حائزة ماجستير في
العالقات الدولية من جامعة كينت.

لميس اإلرياني
رئيسة وحدة المتابعة والتقييم في الصندوق االجتماعي للتنمية في اليمن .انضمت إلى الصندوق في عام  1998حيث تولّت تقييمات البرامج الرئيسية
وأنشطة المراقبة وعمليات التخطيط االستراتيجي .هي أيضا ً مسؤولة عن التنسيق مع أصحاب المصلحة والجهات المانحة للصندوق .السيدة اإليراني
حائزة ماجستير في اإلدارة العامة والتنمية الدولية ،ودبلوم دراسات عليا في تقييم السياسات والبرامج.

شادن خالف
خبيرة دولية في الشؤون اإلنسانية والتنموية ومناصرة لكرامة اإلنسان وتمكين المرأة .لديها عشرون عاما ً من الخبرة في التخطيط االستراتيجي،
والتنسيق بين أصحاب المصلحة المتعددين ،وحماية الالجئات واألطفال ،والشؤون العامة والمصالحة بعد الصراع ،والشراكات مع القطاع الخاص،
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وبناء السالم .تشغل السيدة خالف حاليا ً منصب كبيرة مستشاري السياسات لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين ،حيث تتولى تحليل وتصميم سياسات الشراكة اإلقليمية.

ياسمين كيالي
مشاركة وعضو مجلس اإلدارة ومسؤولة موظفي االتصاالت في منظمة "بسمة وزيتونة" ،وهي منظمة شعبية تأسست عام  2012لخدمة
مؤسِّسة
ِّ
الالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في لبنان .تنشط المنظمة اليوم في تركيا والجمهورية العربية السورية وكردستان ولبنان ،وهي مسجلة
في المملكة المتحدة والواليات المتحدة وسويسرا .تعمل السيدة كيالي في بناء قدرات األفراد المعرضين للخطر ،وتمكين النساء والشباب من أن
يصبحوا مستقلين ومكتفين ذاتياً .قلّدتها اللجنة النسائية المعنية بالالجئات وسام الشرف في عام .2020
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