
1

الجلسة االفتتاحية

 روال دشتي
روال دشتي هي األمينة التنفيذية لإلسكوا وخبيرة اقتصادية كويتية ورائدة في مجال حقوق 

المرأة واإلصالح الديمقراطي. عملت كعضو في المجلس األعلى للتخطيط في الكويت. شغلت 
السيدة دشتي من العام 2012 إلى العام 2014 منصب وزيرة التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة 
لشؤون مجلس األمة ولعبت دوًرا محورًيا في الدعوة إلى إصدار مرسوم يسمح للمرأة الكويتية 

بالتصويت والترشح لالنتخابات النيابية. في أيار/مايو 2009، كانت، مع ثالث نساء أخريات، من أول 
النساء اللواتي يتم انتخابهن في مجلس األمة الكويتي. تبوأت السيدة دشتي مناصب رفيعة في 

مؤسسات للبحث والتطوير، مثل معهد الكويت لألبحاث العلمية، وعملت في مؤسسات مالية 
وإنمائية وطنية ودولية كبرى، مثل بنك الكويت الوطني والبنك الدولي. هي مساهمة دائمة في 

منتديات السياسات اإلقليمية والدولية حول الحكم العالمي، والتنمية والتكامل االقتصادي، وإرساء 
الديموقراطية، وتمكين المرأة. فازت السيدة دشتي بجائزة North-South Prize الممنوحة من 

 Clinton مجلس أوروبا لعام 2010 مناصفة مع السيد ميخائيل غورباتشوف. كما حصلت على جائزة
Global Citizens Award لعام 2009، وجائزة Vital Voices Global Leadership Award لعام 

2006، وجائزة الملك حسين للتنمية اإلنسانية لعام 2005. اسمها مدرج ضمن قائمة أفضل 150 
سيدة قيادية في مجلة Business Week، ومن بين الشخصيات العربية المائة األكثر نفوذًا في مجلة 

Arabian Business تحمل السيدة دشتي شهادة الدكتوراه في الديناميات السكانية من جامعة 
جونز هوبكنز في بالتيمور، وشهادة الماجستير في العلوم االقتصادية والمالية من جامعة والية 

كاليفورنيا، وبكالوريوس علوم في اقتصاديات الزراعة من جامعة والية كاليفورنيا.

عمر الرزاز
عمر الرزاز هو رئيس وزراء األردن األسبق. تبوأ عدة مناصب رفيعة في القطاع العام والقطاع الخاص 

والمنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر والمنظمات الدولية واألوساط األكاديمية. شغل عدة مناصب 
في الحكومة ومؤسسات السياسات في األردن كوزير التربية والتعليم، والمدير العام لمؤسسة 

الضمان االجتماعي األردنية، ورئيس مجلس إدارة منتدى اإلستراتيجية األردني ورئيس البنك األهلي 
األردني. خارج المملكة األردنية الهاشمية، عمل في البنك الدولي ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. 

وهو حاصل على درجة الماجستير في التخطيط الحضري واإلقليمي ودكتوراه في التخطيط. وهو حالًيا 
زميل أول في كلية هارفارد كينيدي لإلدارة الحكومية.

 الئحة السير الذاتية
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مهريناز العوضي
مهريناز العوضي هي مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة في اإلسكوا. 

شغلت سابقًا منصب مديرة مركز المرأة في اإلسكوا والمنسقة األولى لإلسكوا )تعميم مراعاة 
المنظور الجنساني(. عملت أيًضا كموظفة مدنية دولية في منظمة Save the Children وعملت 

في العديد من منظمات التنمية الدولية مثل مركز تطوير التعليم، ومركز التنمية واألنشطة السكانية، 
ومنظمة Care International. حصلت على بكالوريوس في االقتصاد من جامعة القاهرة، وماجستير 

في التنمية الدولية من الجامعة األمريكية في القاهرة، ودكتوراه في السياسة والدراسات الدولية من 
جامعة ليدز بالمملكة المتحدة.

 الجلسة األولى: مناقشة مع خبراء عالميين وعرب: 
ما هي مالمح عدم المساواة؟

بول الد
بول الد هو مدير معهد األمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. عمل 
كمدير للفريق الداعم للمشاورات والمدخالت الفنية لخطة التنمية لعام 2030. قاد سابًقا فريق السياسات 

التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن “العولمة الشاملة” بما في ذلك التجارة وتمويل التنمية 
والهجرة “. قدم الدعم لمكتب األمين العام لألمم المتحدة بشأن األزمة المالية واالقتصادية، والمشاركة 
مع مجموعة العشرين. عمل في عدة مناصب منها مستشار السياسات لخزانة المملكة المتحدة، وكبير 

االقتصاديين، ورئيس السياسات باإلنابة مع مؤسسة كريستيان إيد الخيرية البريطانية، والمستشار 
االقتصادي لوزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، ومستشار مالي في بنك غيانا المركزي.

صبا المبسلط
تولت صبا المبسلط منصب مديرة إقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمؤسسة فورد في 

نيسان/أبريل 2022. قامت بتوفير القيادة الشاملة الستراتيجية المؤسسة وبرامج صنع المنح في المنطقة، 
وتعزيز العدالة االجتماعية والحد من عدم المساواة بالتعاون مع أصحاب المصلحة في النظام البيئي. قبل 
ذلك، كانت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة األصفري والمديرة التنفيذية ألكاديمية القيادة اإلنسانية، حيث 
ركزت على مفهوم إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى المعرفة اإلنسانية والتعلم وإنتاجها. 

خالل 25 عاًما من الخبرة، قادت وشاركت في 16 استجابة إنسانية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

إبراهيم البدوي
إبراهيم البدوي هو المدير التنفيذي لمنتدى لبحوث االقتصادية منذ عام 2017. وفي وقت سابق، 

شغل منصب مدير األبحاث في مجلس دبي االقتصادي، الذي انضم إليه في مارس 2009. وقبل ذلك، 
كان اقتصادًيا رئيسًيا في مجموعة بحوث التنمية التابعة للبنك الدولي، انضم في عام 1989. وقد 

نشر على نطاق واسع على سياسات االقتصاد الكلي والتنمية، والتحوالت الديمقراطية واقتصاديات 
الحروب األهلية والتحوالت في مرحلة ما بعد الصراع. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد 

واإلحصاء من جامعة نورث كاروالينا وجامعات نورث وسترن. وهو محرر مشارك في: “فهم وتجنب 
لعنة النفط في االقتصادات العربية الغنية بالموارد”. مطبعة جامعة كامبريدج: 2016.
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فايزة شاهين
فايزة شاهين هي مديرة برنامج عدم المساواة واإلقصاء لمنظمة رواد المجتمعات السلمية والعادلة 

والشاملة. خبيرة اقتصادية وكاتبة وناشطة ومعّلقة ، وقد نشرت مقاالت حول عدم المساواة 
والتقشف والهجرة وبطالة الشباب والحراك االجتماعي. عملت مديرة لمركز العمل والدراسات 

االجتماعية ، ورئيسة عدم المساواة والتنمية المستدامة في Save the Children UK ، وباحثة أولى 
في عدم المساواة االقتصادية في New Economics Foundation. في عام 2017 ، حصلت فايزة 

على جائزة Observer Rising Star للحمالت االنتخابية ، وتم ترشيحها لجائزة أفضل امرأة آسيوية لهذا 
العام وأدرجت في قائمة أفضل 100 شخصية مؤثرة في قائمة اليسار في المملكة المتحدة.

هانيا شلقامي
هانيا شلقامي هي عالمة أنثروبولوجيا مصرية. ركزت في عملها على النوع االجتماعي والصحة 

والحماية االجتماعية في مصر. صممت وقادت برامج التحويالت النقدية للحكومة المصرية وهي من 
دعاة الحماية االجتماعية النسوية. لقد ضغطت من أجل حق المرأة. عملت كمنسق إقليمي لـاتحاد 
أبحاث مسارات تمكين المرأة مع معهد دراسات التنمية في ساسكس. وهي حالًيا عضو في لجنة 

اليونسكو إلدارة التحوالت االجتماعية وأستاذة أبحاث مشاركة في مركز البحوث االجتماعية بالجامعة 
األمريكية بالقاهرة. حاصلة على دكتوراه في االقتصاد والعلوم السياسية.

الجلسة الثانية: أشكال عدم المساواة في المنطقة العربية

أحمد مجدالني
أحمد مجدالني هو وزير التنمية االجتماعية بدولة فلسطين. شغل العديد من المناصب، وكان أميًنا عاًما 

لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وعضًوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيًسا 
لدائرة التخطيط والعمل الفلسطينية. حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية ودكتوراه في الفلسفة 
االقتصادية. له العديد من الدراسات والبحوث. أشرف على العديد من المشاريع في رام اهلل مثل الدعم 

المؤسسي للزراعة الفلسطينية، والمؤتمر األول لتعزيز المساءلة والنزاهة والشفافية في فلسطين 
)عمان(، ودراسة حول االستثمار في البنية التحتية في فلسطين، إلخ.

أمال بلحاج
أمال بلحاج هي وزيرة األسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس. وهي شاعرة وأستاذة جامعّية 

)علم االجتماع( في جامعة منوبة بتونس. حائزة على شهادة الدكتوراه في علم االجتماع الديني 
والسياسي وشهادة الّدراسات المعمقة في علم االجتماع وشهادتي الدراسات العليا في علم اجتماع 
المغرب العربي وعلم االجتماع الثقافي وشهادة األستاذية في الصحافة وعلوم اإلخبار. قامت بكتابة 
خمسة كتب ولديها العديد من األنشطة البحثية. عضو فعال في عدة لجان وألقت عدة محاضرات في 
ندوات علمّية وثقافّية داخل تونس وخارجها. وقامت بالمشاركة في األنشطة الثقافية الفكرّية ولجان 

التفكير. شاركت في عدة مهرجانات شعرية تونسية وعربية وأجنبية وحازت على ثالثة جوائز إحداهن 
من منظمة المرأة العربية ألحسن إنتاج عربي حول قضايا المرأة.



4

محمد الزغروري
محمد الزغروري هو وزير الشؤون االجتماعية والعمل في الجمهورية اليمنية. 

برق الضمور
برق الضمور هو أمين عام وزارة التنمية االجتماعية في المملكة األردنية الهاشمية ومدير عام صندوق 

المعونة الوطنية بالوكالة. شغل سابقًا مناصب مختلفة في صندوق المعونة الوطنية وترأس اللجنة 
التوجيهية لصندوق المرأة واألمن والسالم واإلنسانية )WPHF(، في شراكة مع هيئة األمم المتحدة 
للمرأة واللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز الحماية االجتماعية الممول من االتحاد األوروبي. كما عمل 

كمدير لمشروع “تعزيز بناء القدرات ألنظمة الحماية االجتماعية الوطنية” باليونيسيف. حاصل على 
بكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية، ودبلوم في العلوم السياسية، وماجستير في العلوم 

السياسية، ودكتوراه في العلوم السياسية.

طاهر أبو الحسن
طاهر أبو الحسن هو المدير العام لمعهد التخطيط في وزارة التخطيط الليبية ورئيس لجنة التنمية 

المستدامة الليبية. تولى منصب رئيس دائرة المساحة الليبية والمدير العام للشؤون الفنية وجدوى 
المشاريع بوزارة التخطيط، حيث عمل أيًضا مستشاًرا لوزير التخطيط. كما أنه تولى منصب مدير مكتب 

التخطيط والدراسات بوزارة الطاقة ومدير إدارة المشاريع بوزارة البحث العلمي. قاد وشارك في 
العديد من المؤتمرات والندوات المحلية والدولية. هو حاصل على درجة الماجستير في هندسة المسح 

وأنظمة المعلومات المكانية، ودكتوراه في إدارة المشاريع الهندسية.

لمياء المبيض
س  لمياء مبيض باحثة زائرة في إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي ومستشارة دولية. ُتدرِّ

مادة الحوكمة واإلدارة العامة في معهد العلوم السياسّية في جامعة القديس يوسف في بيروت، 
ومادة الحوكمة وقضايا البعد الجندري في الجامعة االميركية في بيروت. عينت مرتين من قبل األمين 

العام لألمم المتحدة للعمل في لجنة خبراء األمم المتحدة حول اإلدارة العامة وانتخبت نائبة للرئيس. 
لديها عشرون عاًما من الخبرة متعددة التخصصات في دول المنطقة العربية وأفريقيا. السيدة مبيض 
حاصلة على ماجستير من الجامعة األمريكية في بيروت وشهادات مهنية في التخطيط االستراتيجي 

واإلدارة من المملكة المتحدة.
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الجلسة الثالثة: حوار مع صانعي القرار: سياسات للحد من عدم المساواة

نيفين القباج
25 عاًما في مجال التعاون الدولي واإلدارة اإلستراتيجية  تتمتع نيفين القباج بخبرة تزيد عن 
التقييم.  السياسات االجتماعية وفي  أنها تتمتع بخبرة كبيرة في   والتطوير المؤسسي. كما 

 وهي تشغل حاليًا منصب وزيرة التضامن االجتماعي في جمهورية مصر العربية وقد وسعت 
نطاق سياستها في العمل من أجل التخفيف من حدة الفقر، وتحقيق العدالة في التمكين 

االقتصادي، فضاًل عن اإلعاقة. وهي تدير حالًيا أمانة اللجنة الوزارية للعدالة االجتماعية بقيادة 
رئيس الوزراء. وقد عملت في اليونيسف ومؤسسة التنمية األمريكية في مصر وفي المجلس 

الزنوج. للنساء  القومي 

أيمن المفلح
التنمية االجتماعية في المملكة األردنية الهاشمية. وقبل ذلك  يشغل أيمن المفلح منصب وزير 

35 عاًما،  كان أمين عام الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية. طوال مسيرته المهنية التي امتدت 
شغل مناصب قيادية مختلفة في كل من القطاعين الحكومي والخاص: مدير الشؤون المحلية 

والعالقات البرلمانية في الديوان الملكي الهاشمي األردني، ومدير إدارة األحوال المدنية 
والجوازات، ومستشار صاحب السمو الملكي الفريق العام األمير فيصل بن الحسين. حاصل على 
لقب مدير محافظ وتولى قيادة دائرة التدقيق الداخلي. حاصل على جائزتين ودرجة علمية في 

العامة. السياسة 

وفاء أبو بكر الكيالني
وفاء أبو بكر الكيالني هي وزيرة الشؤون االجتماعية في ليبيا. 

كوثر كريكو
كوثر كريكو هي وزيرة التضامن الوطني واألسرة والمرأة في الجزائر. قبل ذلك، شغلت منصب وزيرة 

العمل والتوظيف والضمان االجتماعي، وعضو المجلس االستشاري للجنة الحوار، وعضو الهيئة الوطنية 
المستقلة لالنتخابات. وهي حاصلة على ماجستير في القانون التجاري، ودراسات عليا في قانون 

األعمال، وشهادة الكفاءة المهنية للمحامي، ودرجة البكالوريوس في القانون.  
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سلطان الجريس
سلطان الجريس هو وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية للضمان االجتماعي والتمكين 

في المملكة العربية السعودية منذ عام 2021. شغل منصب أمين عام للهيئة السعودية للمقيمين 
المعتمدين لمدة خمسة سنوات منذ عام 2016. يحمل درجة الماجستير في ادارة األعمال ودرجة 

البكالوريس في هندسة الحاسبات.

لينا الخطيب
لينا الخطيب هي مديرة برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس.  كانت سابًقا 

مديرة مركز كارنيغي للشرقاألوسط في بيروت، وأدارت وشاركت في تأسيس برنامج اإلصالح العربي 
والديمقراطية في مركز الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون في جامعة ستانفورد.  تركز أبحاثها على 

العالقات الدولية في الشرق األوسط والتحوالت السياسية والسياسة الخارجية.

 الجلسة الرابعة: بطالة الشباب: وجه من أوجه عدم المساواة 
في المنطقة العربية

جانينا دينارتي
جانينا دينارتي هي عالمة سياسية حاصلة على درجة الماجستير في إدارة مشاريع التنمية، وقد تولت 

األدوار ذات الصلة في اإلدارة العامة في كوستاريكا لمدة 15 عاًما. بدأت حياتها المهنية كمستشارة 
في المجلس التشريعي وشغلت بعد ذلك منصب وزيرة في وزارات مختلفة. عملت من وزارة االقتصاد 
والصناعة والتجارة على خلق ظروف مواتية لريادة األعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. في وزارة 

العمل والضمان االجتماعي، كانت مسؤولة عن البرامج الرائدة التي تعالج آثار كوفيد على األفراد 
والشركات. وكان آخر منصب لها وزيرة للرئاسة.

أحمد مساعدة
أحمد مساعدة هو أول أمين عام منتخب لالتحاد من أجل المتوسط وسفير األردن لدى االتحاد 

األوروبي وحلف شمال األطلسي وبلجيكا ولوكسمبورغ والنرويج، ووزير أسبق إلصالح القطاع 
العام. كان أستاًذا مساعًدا في القانون التجاري الدولي في كلية الحقوق في الجامعة األردنية، 

وتولى عدة مناصب في مجالس اإلدارة أو المجالس االستشارية أو مجالس العديد من الشركات / 
التجاري العالمي في لندن والخطوط الجوية الملكية  المؤسسات بما فيها مجلس رابطة القانون 

الدولي،  للبنك  التابع  الدولي لتسوية منازعات االستثمار  المركز  األردنية ولجنة المحكمين من 
ومؤسسة كلية الدفاع التابعة لحلف الناتو في روما. اليوم هو الشريك اإلداري لشركة خلف 

محامون.  مساعدة 
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نور حياتي السقاف
نور حياتي السقاف هي أستاذ مشارك في جامعة حاجي بيرم فيلي بأنقرة. وهي رئيسة مجلس 

التنمية  العالمية ألهداف  الدولية والتنمية وعضو مجلس اإلدارة والسفيرة  جنيف للشؤون 
الجمعية  إلى جانب كونها أستاذة محاضرة ورئيسة  النسائية،  السياسية  المستدامة والقيادات 

العالمية،  التجارة  التوجيهية لمنظمة  اللجنة  برلمانات مختلفة، وعضو في  الدولية. وهي عضوة في 
البرلمانية  الشبكة  والتنمية، وفي  االقتصادي  التعاون  لمنظمة  العالمية  البرلمانية  الشبكة  وفي 

للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. هي حاصلة على دكتوراه في العلوم االجتماعية والسياسة، 
 وماجستير في الدراسات األمريكية، وبكالوريوس في إدارة الموارد البشرية، وبكالوريوس 

في الطب. 

شارلوتا سباري
شارلوتا سباري هي مديرة معهد الحوار السويدي للشرق األوسط وشمال إفريقيا. عملت سابًقا سفيرًة 
للسويد في مصر واألردن وتقلدت مناصب أخرى في السلك الدبلوماسي السويدي في قضايا الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا. وهي عضوة في شبكة الوساطة النسائية السويدية وعضوة في مجلس إدارة 
مركز دراسات الشرق األوسط وفي المجلس االستشاري لألمين العام لمنظمة األديان من أجل السالم. 
وهي مشاركة نشطة في اجتماعات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ال سيما حول قضايا األمن 

اإلقليمي، والتنمية الديمقراطية، وحقوق اإلنسان، والمساواة بين الجنسين. شاركت في تحرير كتاب 
“إعادة بناء الشرق األوسط” ومقاالت أخرى.

رانيا أيمن
رانيا أيمن هي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة )ريادة األعمال( Entreprenelle. من منطلق 

اهتمامها بالحقوق االجتماعية واالقتصادية بين الجنسين، بدأت مبادرتها في القاهرة منذ 7 
سنوات. تم اختيارها لتمثيل مصر والتحدث في العديد من المؤتمرات الدولية مثل القمة العالمية 

لريادة األعمال في الهند، والمنتدى العالمي للمشاريع االجتماعية في المملكة المتحدة، والقمة 
الحكومية العالمية في اإلمارات العربية المتحدة ومؤتمر الشباب األفريقي في كينيا، وما إلى ذلك، 

وبرزت كواحد من أكثر الشخصيات المؤثرة. وهي عضو في نادي الروتاري منذ أكثر من 10 سنوات. 
ولديها خبرة واسعة في مجال التنمية االجتماعية مع شهادة في إدارة األعمال ودراسات أخرى في 

النوع االجتماعي.

ريم أبو حسان
ريم أبو حسان محامية أردنية وناشطة حقوقية تركز على التشريعات والسياسة العامة حول حماية 
األسرة وتمكين المرأة. تولت سابقًا منصب وزيرة التنمية االجتماعية في األردن. وهي تعمل حالًيا 

كمديرة لمجلس إدارة المنتدى النسائي الدولي )IWF(. عملت سابًقا كرئيسة لمؤسسة القيادة، 
وهي الذراع التعليمية لـ IWF المكرسة لتدريب القيادات النسائية الناشئة. وهي واحدة من األعضاء 

المؤسسين لـ IWF األردن وكان لها دور فعال في إنشاء منتديات IWF في المغرب وتركيا ومصر 
ولبنان. ترأست صندوق اإلغاثة الطارئة األردني الخاص بفيروس كوفيد-19 لدعم األفراد واألسر 

المتضررة من الوباء. 
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الجلسة الخامسة: إطالق مبادرات وأدوات عملية للتصدي لعدم المساواة، مع التركيز 
على بطالة الشباب

إليسا
إليسا فنانة لبنانية انطلقت عام 1998 وحققت نجاحات فنية بأكثر من 12 ألبوما فنيا وأغنيات منفردة، 

حصلت من خاللها على 3 جوائز للموسيقى العالمية ألفضل مبيعات في الشرق األوسط. هي أول 
فنانة عربية تتخطى معدل 3 مليار مشاهدة على يوتيوب، والفنانة العربية الوحيدة التي تحتل باستمرار 

قائمة أكثر 100 فنان استماعًا على الموقع. باعت ماليين النسخ من ألبوماتها التي جعلتها تعرف بلونها 
الرومنسي، وساهمت من خالل فنها برسم طريق استثنائي على الساحة الفنية. إليسا من أكثر الفنانات 
المعنيات بالشأن العام والقضايا االجتماعية أيضا. هي من مناصرات حقوق اإلنسان، وقد ساهمت من 
خالل أعمالها بنشر التوعية حول العديد من القضايا مثل العنف ضد المرأة، واالنتحار وغيرها. كما أن لها 
مواقف سياسية ووطنية مختلفة، جعلتها “صاحبة رأي” على مر مسيرتها بكل جرأة وإرادة. بعد مرحلة 

عالج من مرض سرطان الثدي عام 2018، تحّولت إلى سفيرة لهذه القضية، وساهمت في نشر التوعية 
حول الوقاية والتشخيص المبكر، وكرست العديد من إطالالتها من أجل هذا الموضوع.

خالد حنفي
خالد حنفي هو األمين العام التحاد الغرف العربية وأستاذ االقتصاد واألعمال الدولية. شغل العديد 

من المناصب الحكومية واألكاديمية والتجارية واالستشارية منها وزير التموين والتجارة الداخلية في 
مصر، ورئيس هيئة تنمية التجارة الداخلية وعميد كلية النقل الدولي واللوجستيات في األكاديمية 
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. حصل على جائزة “أفضل وزير” لمدة عامين متتاليين. 

وهو حاصل على درجة الدكتوراه في التجارة الدولية ودرجة الماجستير في التنمية اإلقليمية. كما 
أنه حاصل على العديد من الدبلومات في التجارة الدولية وإدارة األعمال من أفضل الجامعات 

األمريكية.

علي عودة
علي عودة هو خبير اقتصادي وأكاديمي وباحث أول. رئيس قسم البحوث االقتصادية باتحاد المصارف 

العربية. حاصل على درجة الدكتوراه في المالية من كلية كاس لألعمال في لندن عام 2005. باإلضافة 
إلى ذلك، هو أستاذ جامعي يتمتع بسجل حافل من البحث األكاديمي في مجال البنوك والسياسة 

النقدية والتمويل المستدام والتمويل من أجل التنمية.

شيرين حلمي
شيرين حلمي لديه 40 عاما من الخبرة المهنية في صناعة األدوية. على مر السنين، تم تعيينه كرئيس 
تنفيذي لشركة فاركو وفاركو الصيدالنية الدولية وعضو مجلس إدارة بترجي لألدوية ومستشار سيج 

فارم وبريسيديو لألدوية في الواليات المتحدة األمريكية والتي اكتشفت عقاًرا جديًدا لفيروس التهاب 
الكبد. وهو الرئيس التنفيذي التقني لشركة سيركل في أفريقيا و توران االستثمارية وكليو لألدوية 

وسارة فارم لالستيراد والتصدير وشركة فييد العالمية للصناعة والتجارة وشركة الثروة وتعدين الموارد 
وعضو مجلس إدارة ساي لألجهزة الطبية وبيو جينيريك فارما وميكرز وايتيكو فارما في لبنان. حاصل 

على بكالوريوس من كلية الصيدلة.
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سارة الحارثي
سارة الحارثي هي مديرة تطوير األعمال في شركة أكوا باور. وهي حاصلة على درجة البكالوريوس 

في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات وماجستير في هندسة الطاقة المتجددة. سارة هي 
مناصرة قضايا تغير المناخ والشباب والمساواة بين الجنسين. 

سليم عراجي
سليم عراجي هو خبير اقتصادي في اإلسكوا.  يركز جدول أعماله البحثي على خلق فرص العمل، 

مطابقة المهارات والتنويع االقتصادي. يترأس حالًيا فريق مشروع مستقبل العمل في اإلسكوا ومراقب 
مهارات اإلسكوا لمعرفة العالقة بين المهارات والوظائف العربية وعالقتها بالثورة الصناعية الرابعة 

باستخدام أحدث تقنيات التعلم اآللي. لديه العديد من المنشورات األكاديمية حول النمو االقتصادي، 
االقتصاد الكلي وتأثير االقتصاد الكلي إليرادات الموارد الطبيعية. وهو زميل باحث مشارك في منتدى 
البحوث االقتصادية )ERF(. حاصل على الدكتوراه في االقتصاد. كما أنه حاصل على ماجستير في إدارة 

األعمال في التمويل ودرجة البكالوريوس في التمويل. 

روال دشتي
 روال دشتي هي األمينة التنفيذية لإلسكوا 

)أنظر ص. 1 للسيرة الذاتية الكاملة(.

ميسون عزام
ميسون عزام هي من أبرز الشخصيات اإلعالمية في العالم العربي. تعمل في قناة العربية 

اإلخبارية التي تتخذ من دبي مقرًا لها كمقدمة أخبار ومقدمة برامج ومحاورة ومحاضرة. قابلت 
شخصيات بارزة وصناع القرار. كونها خبيرة إعالمية على درجة عالية من االحتراف تأهلت للعمل 

كمدربة في الجامعة األمريكية في دبي. تركز في عملها على القضايا اإلنسانية وهي المقدمة 
الرئيسية لنشرة إخبارية يومية خاصة مدتها ساعة واحدة تركز على القصص اإلقليمية التي تهم 

اإلنسان. شاركت ميسون في العديد من المؤتمرات كوسيط وكتبت مقاالت سياسية واجتماعية 
منشورة على موقع العربية نت.

الرا طماش
الرا طماش هي معدة ومقدمة برامج تلفزيونية وكاتبة، عملت في عدد من المناصب منذ 

1991 من أبرزها مدربة إعالمية، ومدربة في برنامج الجندر بالعربي، معدة ومقدمة برامج  العام 
في مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردني، وأمينة سر مركز اإلعالميات العربيات وعضو هيئة 

ادارية واستشارية. قامت بكتابة كتاب “امرأة بذاكرتين” وكانت كاتبة مقال أسبوعي في جريدة 
“الدستور” األردنية اليومية. حائزة على ماجستير في اإلعالم وبكالوريوس في علم االجتماع. 

العربية والعالمية منها جائزة مهرجان االفالم  المحلية  الجوائز والتكريمات  الكثير من  حاصلة على 
الوثائقية لقناة الجزيرة والجائزة الذهبية من مهرجان القاهرة، وتكريم من الكلية الدولية في لندن 

كواحدة من ضمن 45 شخصية مؤثرة في االردن.
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الجلسة الختامية 

الرا طماش
الرا طماش هي معدة ومقدمة برامج تلفزيونية وكاتبة )انظر السيرة الذاتية الكاملة أعاله(. 
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