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حضرة الضيوف الكرام، 

لقد تان من دواعي سروري أن أرحب بكم في مدينة بيروت، وفي المؤتمر اإلقليمي لمرونة 

المناطق الحضرية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

تشرفت بلدية بيروت باستضافة هذا المؤتمر برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد 

الحريري وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

أثبت المؤتمر أنه حدث واعد تثريه حوارات غنية ومتحدثون متميزون، وحلقات نقاش تفاعلية 

بشأن أحدث األفكار والخبرات فيما يتصل بمرونة المناطق الحضرية.

 و لقد أتاح المؤتمر فرصة ممتازة للتواصل وتبادل اآلراء والحلول، فضال عن تأسيب شراتات 

وسبل للعمل الجماعي.

 ُتَعد بيروت بيئة مثالية للمناقشات بشأن المرونة الحضرية. فقد تجاوزت العديد من 

ي التحديات.  الصدمات والضغوط، ونجحت دوما في تخطِّ

أود أن أشكرتم جميعا على المشارتة وإثراء هذه المبادرة اإلقليمية بتجاربكم وخبراتكم، 

وآمل أن تكون هذه الحلقة األولى من سلسلة لقاءات عديدة لتسليط الضوء على اإلمكانيات 

الهائلة لمنطقتنا لبناء مدن قوية آمنة قادرة على مجابهة الصدمات والمخاطر.

 مع أطيب التمنيات،

 

 جمال عيتاني

رئيس مجلس بلدية بيروت
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مقدمة  6

منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا:

عدد الكوارث، 
حسب نوعيتها،2006-1980

التحدي الحضري في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

تتميز منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بتمّددها الحضري وتثافتها السكانية المرتفعة في 

المدن. فـنسبة سكان المنطقة الذين يقيمون في المدن تصل الى 65% )أتثر من 280 مليون نسمة( 

فيما يترّتز 92% على 3% من األرض. وفي هذا السياق، من المتوقع أن يرتفع عدد سكان المدن 

إلى الضعف تقريباً بحلول العام 2040، ما يعّزز من تعّرضهم للمخاطر الطبيعية واالجتماعية 

غير المسبوقة.

في هذا اإلطار، شهدت المنطقة في اآلونة األخيرة نزاعات أدت إلى وفاة نصف مليون شخص 

ونزوح 15 مليوناً. وغالباً ما لجأ النازحون إلى وجهات حضرية ترزح تحت ضغوط تثيرة في 

البلدان المجاورة وهي أماتن تعاني من بنى تحتية محدودة وخدمات عامة رديئة وتثافات سكانية 

مرتفعة. يقع العديد من مدن المنطقة واالقتصادات الحضرية الكبرى في مناطق ساحلية سريعة 

التأثر وقد توسعت فيها المستوطنات غير الرسمية فأدت إلى تدهور البيئة الحساسة وباتت عرضة 

لخطر الفيضانات. تختلط آثار التمدد الحضري والكثافة السكانية والنزاعات والنزوح مع آثار التبدل 

المناخي والتدهور البيئي مما يزيد من حدة وقعها. 

هذا وأثرت شبكة التداخالت المعقدة هذه في ما يقارب 40 مليون نسمة في بلدان الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا في اآلونة األخيرة وتلفت اقتصاداتها حوالى 20 مليار دوالر أميرتي.

ومع أن العام 2018 شهد ارتفاعاً في بعض المؤشرات االجتماعية واالقتصادية، إال أن نمو 

المدن السريع وعدم االستقرار السياسي والبيئي يؤتدان حاجة المنطقة إلى الدعم للتأقلم مع 

المستجدات. وُيعتبر التخطيط المدرك للمخاطر واالستثمار في مرونة المناطق الحضرية أساسياً 

لتعزيز التنمية المستدامة والحد من الفقر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

٪ ٦٥
من سكان المنطقة 

يقيمون في المدن 

)أتثر من 280 مليون نسمة(
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تقوية مرونة المناطق الحضرية 

في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ما هي مرونة 

المناطق الحضرية؟  

المرونة هي قدرة نظام أو كيان 

أو مجتمع أو شخص على التكيف 

مع مجموعة متنوعة من الظروف 

المتغيرة وتحمل الصدمات 

والحفاظ في الوقت ذاته على 

الوظائف األساسية )البنك الدولي 

2014(. في ظل غياب تعريف 

محّدد مقبول دولياً في الوقت 

الراهن، يمكننا أن نقول بشكل 

عام إن المدينة تشكل الملتقى 

المكاني لألنظمة االجتماعية، 

االقتصادية والتكنولوجية 

المتعددة وبالتالي فإن مرونة 

المدينة تستند إلى قدرة هذه 

األنظمة المتصلة في ما بينها 

على التكيف والتحمل والحفاظ 

على الخدمات األساسية في وجه 

العديد من المخاطر والصدمات. 

على الصعيد العالمي، باتت مرونة المناطق الحضرية تشكل أتثر فأتثر منصة أساسية لتلبية 

أهداف التنمية الوطنية، إال أن الكوارث الطبيعية والتغير المناخي ليست التحديات الوحيدة أمام 

هذه المرونة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على وجه التحديد. فقد تطلبت الضغوط 

االقتصادية والنزاعات العنيفة والنزوح وتدفق الالجئين اعتماد مقاربة أوسع لتقوية مرونة المناطق 

الحضرية ولتحقيق التنمية الحضرية بشكل عام.

وفي مجال مرونة المناطق الحضرية، يسعى البنك الدولي أتثر فأتثر إلى مساعدة المدن على 

االبتعاد عن مسارات التنمية التي ترّتز على األولويات المنعزلة والمتعلقة بقطاعات محددة 

والتحول إلى تلك التي ترّتز على المقاربات المتكاملة والواسعة بحيث تعالج التداخل بين األنظمة 

والديناميكيات المتعددة.

مع أن غالبية بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا قد منحت األولوية منذ الِقدم إلى أنشطة اإلغاثة 

والمساعدة بعد وقوع الكوارث، إال أن الحكومات الوطنية والسلطات البلدية تسعى أتثر اآلن 

إلدارة استباقية للمخاطر والتخفيف من نقاط الضعف ما من شأنه أن يستبق التشابك بين المخاطر 

االجتماعية واالقتصادية والبيئية واالجتماعية في المناطق الحضرية. ونطاق هذه التحديات يعني 

أن تقوية مرونة المناطق الحضرية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا هو جهد ُيقّدر بعدة مليارات 

دوالر ويتطلب شراتات قوية ومصادر جديدة لرأس المال. غير أن التخطيط المدني المدرك 

للمخاطر والمشارتة في عمليات صنع القرار هي حلول منخفضة الكلفة قد تؤدي إلى نتائج بعيدة 

األمد في مجال المرونة. ومن شأن السياسات البلدية التي تعزز سهولة العمل أن تزيد من قدرة 

مدن الشرق األوسط وشمال أفريقيا التنافسية وتساهم في مرونتها االقتصادية الشاملة.

غالباً ما تعجز المدن عن تطبيق السياسات واالستثمارات المعززة للمرونة ألنها تفتقر إلى الخبرة 

التقنية و/أو رأس المال لتمويلها بالتالي فإن البنك الدولي يزيد من ترتيزه على تقوية قدرات 

القطاع العام بما يتوافق مع هذه المقاربة الواسعة وتأمين البيئات الممكنة لتحريك تمويل 

القطاعين العام والخاص )إضافة إلى تمويل التنمية( لتحقيق مشاريع المرونة.

عمد البنك الدولي حديثاً إلى إنشاء برنامج مرونة المدن )CRP( في حزيران/يونيو 2017 وقد أشرك 

أتثر من 45 مدينة في أرجاء العالم )بما في ذلك منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا(، في 

تطوير البرامج االستثمارية التي يمكن دعمها عبر مجموعة من األدوات المالية. في السنة المالية 

2018، دعم الصندوق العالمي للحد من مخاطر الكوارث والتعافي من آثارها )GFDRR( أنشطة 

في أتثر من 9 بلدان في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وساهمت هذه األخيرة في جمع حوالى 

60 مليون دوالر لتمويل التنمية.

فيما يستمر العمل على المستوى اإلقليمي، فإن الصندوق العالمي للحد من مخاطر الكوارث 

والتعافي من آثارها يعمل أتثر فأتثر على مستوى الدولة مع ترتيز أتبر على المدن وفقاً 

لحاجات التنمية والطلبات الحكومية. أما المخاطر األساسية التي تتم مواجهتها فتشمل ارتفاع 

الحرارة الشديد، الفيضان وندرة المياه مع اعتماد مقاربة واسعة النطاق إلدارة المخاطر تشمل 

الرد على االزمات والتعاطي مع الالجئين باإلضافة إلى التنمية في الظروف الدقيقة والعنيفة 

ووسط النزاعات.
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المؤتمر اإلقليمي لمرونة المناطق الحضرية 

 في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

2-4 نيسان/أبريل 2019

تعتبر العاصمة اللبنانية بيروت من المدن األساسية التي تدعم جدول أعمال مرونة المناطق 

الحضرية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وقد بادرت إلى تطبيقها منذ البداية.

برعاية رئيب مجلب الوزراء اللبناني السيد سعد الحريري، نظمت بلدية بيروت المؤتمر اإلقليمي 

لمرونة المناطق الحضرية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا واستضافته في أبريل 2019 بالتعاون 

مع البنك الدولي ودعم من الصندوق العالمي للحد من مخاطر الكوارث والتعافي من آثارها 

وبالشراتة مع 100 مدينة مرنة. 

بلدياً  49 ممثالً  الكبرى للمرونة الحضرية وقد جمع  أتى المؤتمر عقب تطوير خطة بيروت 

ووطنياً من 13 بلد وإقليم من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )جيبوتي، مصر، 

الصومال،  السعودية،  العربية  المملكة  ُعمان،  المغرب،  لبنان،  الكويت،  األردن،  العراق، 

المتقدمة  البلدان  المرونة من  تونب، الضفة الغربية وغزة واليمن( باإلضافة إلى خبراء في 

بنما والواليات  اليابان،  إيطاليا،  الهند،  )فرنسا، جورجيا،  المنطقة  والنامية خارج حدود 

المتحدة األميرتية(. 

وقد لّبى المؤتمر الحاجة إلى تعاون إقليمي وأطر مشترتة الستراتيجيات المرونة في المدن 

وأتاح لبيروت في الوقت ذاته مشارتة تجاربها الخاصة ومبادلة الِعبر مع المدن األخرى.

 أهداف المؤتمر اإلقليمي لمرونة المناطق الحضرية 

في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

تقوية مفهوم مرونة المناطق الحضرية وتطبيقها في منطقة الشرق األوسط 	 

وشمال أفريقيا وفي العالم

مساعدة المدن على فهم النواحي المختلفة لمرونة المناطق الحضرية 	 

)المرونة االجتماعية، المرونة أمام الكوارث الطبيعية والمرونة المالية(

تعزيز المشارتة بين الخبراء التقنيين على المستوى اإلقليمي	 

مناقشة سبل المضي قدماً للتعاون/التنسيق لتقوية المرونة الحضرية في المنطقة.	 

إن هذا المؤتمر هو االول من 
نوعه في المنطقة، وسيصبح 

في نسخاته المتتالية منصة مهمة 
ِلَتباُدِل الخبرات وَعرِض تجارَِب 
دوليٍة ناجحة لبناء مجتمعات 

محصنة ومرنة، قادرة على 
مواجهة تحديات التنمية 

وتغير المناخ.”

معالي الوزيرة ريا الحفار الحسن  –
وزيرة الداخلية وشؤون البلديات، لبنان
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خلفية

اختتمت بلدية بيروت، الى جانب 

السلطات البلدية واإلقليمية والوطنية 

من منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا، ومجموعة البنك الدولي، 

والمرفق العالمي للحّد من الكوارث 

 ،)GFDRR( والتعافي من آثارها

 )100RC( والمدن الَمِرنة المئة

وسائر المشاركين اآلخرين، 

أعمال المؤتمر اإلقليمي الرفيع 

المستوى لمرونة المناطق الحضرية في 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وهو 

األول من نوعه للمناطق الحضرية في 

المنطقة. 

في ختام المؤتمر، وضع المندوبون 

خالصة جماعية حول نطاق المرونة 

في المناطق الحضرية بما أنها تتعلق 

بمدن في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا. لّخص هذا البيان 

التقني فهم المشاركين في المؤتمر 

لتحديات المرونة في المناطق الحضرية 

وتوصياتهم العملية المتفق عليها 

لمتابعة أهداف المرونة. وتشّكل مبادئ 

الممارسة هذه أساساً للترويج لخطة 

عمل مرونة المناطق الحضرية ودفعها 

إلى األمام على الصعيد اإلقليمي وتقييم 

التقدم الذي يتم إحرازه مع نضوج 

المقاربة. ُيقدم البيان هنا وهو يعطي 

لمحة شاملة موجزة عن رسائل المؤتمر 

األساسية.

كما يعرب جميع المشاركين في المؤتمر 

عن تقديرهم لبلدية بيروت الستضافتها 

هذا الحدث في بيروت، لبنان.
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بيان بيروت

1. يعيد المشاركون في المؤتمر التأكيد على األهمية الحاسمة لمرونة المناطق الحضرية بالنسبة 

الى سالمة المدن وشموليتها وقدرتها على العيش في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

ويقوم المشاركون في المؤتمر بـ:

أ( أخذ العلم بعدد التحديات والمخاطر التي تواجهها المراكز الحضرية في المنطقة، بما في 

ذلك الصدمات والضغوط الطبيعية والتكنولوجية والصحية واالجتماعية واالقتصادية؛

ب( اإلقرار بالعالقة بين الديموغرافيا والتوّسع الحضري والنزاع واألمن الغذائي والوصول 

الى المياه ونوعية الحياة وقدرة التكّيف وأسواق رأس المال والبنية التحتية المترّهلة بين 

أمور أخرى، ما يقّوض الجهود الحالية الرامية إلى تحقيق ازدهار المدن وشمولها وسالمتها 

واستدامتها؛

ج( الموافقة على أن التوازن الصحيح بين االستجابة للمخاطر والحّد منها والتأّهب لها على 

المدى الطويل أمر جوهري لضمان سالمة ومرونة المدن في الشرق األوسط وشمال إفريقيا؛

د( اعتبار أن بناء القدرة على مواجهة الصدمات والضغوط هو وسيلة فّعالة لمعالجة 

األسباب الكامنة وراء الهشاشة واألزمات؛

)هـ( التأكيد على الدور الحاسم المتمثل في الوقاية والتأّهب واالبتكار المالي والتقني والتوعية 

والشراكات بين القطاعين العام والخاص كأدوات لمواجهة الكوارث والمناخ؛

و( تسليط الضوء على أهمية اتباع نهج تخطيط وإدارة تشاركي وشامل للجميع، بما في ذلك 

مؤشرات قابلة للقياس تشمل مجموعة متنوعة من الفئات المعنية على كافة مستويات 

المجتمع بما في ذلك النساء، واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة والشباب والمسّنين 

والقطاع الخاص والمجتمع المدني و فئات السكان األولى بالرعاية؛ 

)ز( والتأكيد على أهمية استكشاف مجموعة خيارات التمويل في مجال مرونة المدن 

وإدارة المخاطر.

من أجل تحقيق ما سبق، نحتاج إلى إدراك واستيعاب الفرق بين الجدول الزمني ألعمال المرونة 

وذلك المتعلق بالسياسات والميزانية.

2. يعّبر المشاركون في المؤتمر عن اهتمامهم بالتعاون بين الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة 

على المستوى المحلي والوطني والدولي. ونرّحب بمبادرة الحكومات المحلية في بدء العملية 

ودفعها. ويقّر المشاركون في المؤتمر أيًضا بأهمية التفكير في المستقبل والتخطيط لمرونة 

المناطق الحضرية، مع األخذ في االعتبار سبل المضي قدماً في إدارة المخاطر بشكل فّعال.

3. ويلحظ المشاركون في المؤتمر التأثيرات االجتماعية الواسعة النطاق للصدمات والضغوط، 

ويؤكدون على دعم المرونة االجتماعية ومرونة الشباب في مواجهة الصدمات والضغوط، 

وكذلك دعم إشراك المجتمع والشباب في اإلدارة الفّعالة للمخاطر. كما نؤمن بالحاجة إلى 

االستثمار في بناء المرونة بالترادف مع ضمان أن تأخذ جميع االستثمارات والسياسات الخاصة 

بالتنمية الحضرية بعين االعتبار المخاطر.

4. ندرك الحاجة إلى أن تقوم مدن منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا بمعالجة 

قضايا النزاع والنزوح القسري واالستجابة 

لها، مما يتطّلب التمكين وبناء القدرات 

وتبادل المعرفة والتمويل.

5. كما نؤمن بقيمة إجراء حوارات إقليمية 

في المستقبل من أجل تعزيز وتحسين 

مرونة المدن وتشجيع التواصل والتشبيك 

بين المدن.

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%81
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اليوم األول: الثالثاء 2 أبريل/نيسان 2019

التسجيل8:15 – 8:45 

الجلسة االفتتاحية | أهمية المرونة في نمو وتجّدد المناطق الحضرية9:00 - 11:00 

الكلمات االفتتاحية:
السيد جمال عيتاني، رئيب بلدية بيروت، لبنان

السيد ساروج كومار جاه، المدير اإلقليمي لدائرة المشرق، مجموعة البنك الدولي 
معالي السيدة ريا الحفار الحسن، وزيرة الداخلية، لبنان

الكلمات الرئيسية:
البروفيسور جمال الصغير، أستاذ بجامعة ماك غيل، باحث منتسب بمعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية 

في الجامعة األمريكية في بيروت
الدكتور سامح نجيب وهبة، مدير قطاع  التنمية االجتماعية،الحضرية والريفية والقدرة على التكيف، مجموعة البنك الدولي

المتحدثون:
الدكتور سامح نجيب وهبة، مدير قطاع  التنمية االجتماعية،الحضرية والريفية والقدرة على التكيف، مجموعة البنك الدولي

ب لمواجهة الكوارث، ديوان إدارة الكوارث، مجلب الوزراء، اليابان السيدة كازوكو إيشيجاكي، مديرة شؤون التأُهّ
الدكتور يوسف الشواربة، رئيب بلدية عمان الكبرى، األردن

السيدة إليزابيث يي، نائبة الرئيب لشؤون تمويل المرونة الحضرية، شبكة »المائة مدينة مرنة«

مدير الجلسة:
السيد فيليب كارب، تبير خبراء المعرفة، مجموعة البنك الدولي 

تقديم الحصانة الحضرية في بيروت 11:00 - 11:10 

السيدة ماتيلدا خوري، عضوة مجلب بلدية بيروت، لبنان

استراحة  11:10 - 11:30 

الجلسة الثانية | أطر المرونة لقرارات االستثمار11:30 - 12:45

السيدة إليزابيث يي، نائبة الرئيب لشؤون تمويل المرونة الحضرية، شبكة »المائة مدينة مرنة«
السيد سيباستيان مير، تبير مسؤولي المرونة الحضرية، مدينة باريب، فرنسا

الدكتور أرتورو دومينيتشي أروسيمينا، تبير مسؤولي المرونة الحضرية، مدينة بانما، بانما
السيدة بيلغي شاكر، خبيرة االستثمار، مؤسسة التمويل الدولية، الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مجموعة البنك الدولي

الدكتور نديم المنال، مستشار رئيب مجلب الوزراء اللبناني
الدكتورة وفاء شرف الدين، رئيسة إدارة التمويل في مجلب اإلنماء واإلعمار، لبنان

مدير الجلسة:
الدكتور جوزيف ليتمان، تبير خبراء إدارة مخاطر الكوارث، الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها، 

مجموعة البنك الدولي 

جدول األعمال 
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الغداء12:45 - 13:30 

الجلسة الثالثة | التعاون بين الجهات الفاعلة على المستويات المحلية، الوطنية والدولية 13:30 - 15:00 

السيد سوجيت كومار موهانتي، رئيب المكتب اإلقليمي للدول العربية، مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 
السيدة هارت فورد، مديرة وتالة التعاون التقني والتنمية “ACTED” في لبنان 

الدكتور جوزيف ليتمان، تبير خبراء إدارة مخاطر الكوارث، الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها، 
مجموعة البنك الدولي

مدير الجلسة: 
الدكتور سامح نجيب وهبة، مدير قطاع  التنمية االجتماعية،الحضرية والريفية والقدرة على التكيف، مجموعة البنك الدولي

استراحة 15:00 - 15:15 

الجلسة الرابعة | سبيل المضي قدما15:15 - 16:30 

كلمة رئيسية: 
ب لمواجهة الكوارث، ديوان إدارة الكوارث، مجلب الوزراء، اليابان السيدة كازوكو إيشيجاكي، مديرة شؤون التأُهّ

المتحدثون:
السيد جمال عيتاني، رئيب بلدية بيروت، لبنان

الدكتور سامح نجيب وهبة، مدير قطاع  التنمية االجتماعية،الحضرية والريفية والقدرة على التكيف، مجموعة البنك الدولي
السيد سيباستيان مير، تبير مسؤولي المرونة الحضرية، مدينة باريب، فرنسا

الدكتور سفيان العيسى، المدير اإلقليمي للعمليات، مؤسسة التمويل الدولية، الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
 مجموعة البنك الدولي

السيدة سعاد عبد الرحيم، رئيسة بلدية مدينة تونب، تونب

مديرة الجلسة: 
السيدة دانا عمران، المديرة العامة لمنطقة أفريقيا في شبكة »المائة مدينة مرنة«

المالحظات الختامية:
السيد جمال عيتاني، رئيب بلدية بيروت، لبنان

الدكتور سامح نجيب وهبة، مدير قطاع  التنمية االجتماعية،الحضرية والريفية والقدرة على التكيف، مجموعة البنك الدولي

زيارة ميدانية - وسط مدينة بيروت17:00 - 19:00 
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اليوم الثاني: األربعاء 3 أبريل/نيسان 2019

الجلسة الخامسة | التحديات والمخاطر التي تواجهها المدن9:00 - 10:00

السيدة إيزابيل مارغريتا كانتادا، مسح مرونة المدن، مجموعة البنك الدولي
الدكتور علي الحمود، عالم بحثي، معهد الكويت لألبحاث العلمية 

السيد طوني صفير، تبير مسؤولي المرونة الحضرية، مدينة جبيل، لبنان

مدير الجلسة:
السيد  سليم روحانا، خبير أول التنمية الحضرية، قطاع الممارسات العالمية للتنمية الحضرية والريفية والقدرة على التكيف، 

مجموعة البنك الدولي

الجلسة السادسة | تصميم استراتيجيتك وتحديد أولوياتها وتنفيذها10:00 - 11:00 

السيد سيباستيان مير،  تبير مسؤولي المرونة الحضرية، مدينة باريب، فرنسا
السيدة أنا أرديلين، تبيرة مسؤولي المرونة الحضرية، مدينة تبليسي، جورجيا

السيد أنطون سلمان، رئيب بلدية بيت لحم، فلسطين
السيدة دانا عمران، المديرة العامة لمنطقة أفريقيا في شبكة »المائة مدينة مرنة«

مدير الجلسة:
الدكتور جوزيف ليتمان، تبير خبراء إدارة مخاطر الكوارث، الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها، 

مجموعة البنك الدولي

استراحة 11:00 - 11:15 

الجلسة السادسة )تابع( | كيف تصمم إستراتيجيتك وتحدد أولوياتها وتنفيذها؟11:15 - 12:15 

السيد إيريك ولسون، نائب مدير مكتب المرونة، قسم استخدامات األراضي والمباني، مدينة نيويورك، 
الواليات المتحدة األمريكية

الدكتور أرتورو دومينيتشي أروسيمينا، تبير مسؤولي المرونة الحضرية، مدينة بانما، بانما
السيد نبيل عيتاتي، مشروع اإلرث الثقافي والتنمية المدينّية، مجلب اإلنماء واإلعمار

الدكتور جوزيف ليتمان، تبير خبراء إدارة مخاطر الكوارث، الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها، 
مجموعة البنك الدولي

مدير الجلسة:
السيدة دانا عمران، المديرة العامة لمنطقة أفريقيا في شبكة »المائة مدينة مرنة«

 جلسة فرعية: التبادل والمشاركة 12:15 - 13:15 
النقاش حول التحديات التي تواجهها المدن

مديرة الجلسة:
السيد فيليب كارب، تبير خبراء المعرفة، مجموعة البنك الدولي

الغداء 13:15 - 14:00
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الجلسة السابعة | تمويل مرونة المناطق الحضرية14:00 - 15:30

مدير الجلسة:
السيد ستيفن روبيني، خبير إدارة مخاطر الكوارث، مجموعة البنك الدولي

استراحة 15:15 - 15:50 

الجلسة الثامنة | المرونة االجتماعية والشباب15:50 - 17:30

السيدة نسرين األعرج، رئيسة قسم المرونة في عمان الكبرى، األردن
السيد عبد الله علي وتين، رئيب بلدية بيدوة، الصومال

السيد سعد زواهرة، مجلب شباب مدينة الزرقاء، األردن
السيدة سينثيا بكاليان، المجموعة االستشارية للشباب في البنك الدولي، لبنان

السيد بهزاد علي آدم، نائب محافظ مدينة دهوك، العراق / حكومة إقليم تردستان
السيدة خديجي ناصر، المدير اإلقليمي األول لشبكة المدن القوية 

قو الجلسة: ُمنسِّ
السيدة نائلة أحمد، خبير أول التنمية االجتماعية، مجموعة البنك الدولي
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اليوم الثالث: الخميس 4 أبريل/نيسان 2019

 جلسة فرعية: التبادل والمشاركة 9:00 - 10:00 
النقاش حول التحديات التي تواجهها المدن

مدير الجلسة:
السيد فيليب كارب، تبير خبراء المعرفة، مجموعة البنك الدولي

الجلسة  9-ب | اإلسكانالجلسة 9-أ | المياه والزراعة 10:00 - 11:00

السيدة فاطمة عجالن، أخصائية زراعية، 
مجموعة البنك الدولي

 البروفيسور إزيو توديني، مستشار، مجموعة البنك الدولي

السيدة سارة أنتوس، عالمة بيانات، البرنامج العالمي 
لإلسكان المرن، مجموعة البنك الدولي

السيد إيريك ولسون، نائب مدير مكتب المرونة، 
قسم استخدامات األراضي والمباني، مدينة نيويورك، 

الواليات المتحدة األمريكية
السيد حازم عبد الفتاح، تبير أخصائيي التنمية الحضرية، 

مجموعة البنك الدولي

مدير الجلسة
الدكتور إيدي إيجاس فاسكيز، مدير أول بقطاع 

التنمية االجتماعية والحضرية والريفية والقدرة على 
التكيف،مجموعة البنك الدولي

استراحة 11:00 – 11:15

الجلسة 10-ب | مدن قادرة على التنافس  الجلسة 10-أ | حلول قائمة على الطبيعة 11:15 - 12:00
من أجل مرونة المدن

السيد دينيس غوردي، أخصائي إدارة مخاطر 
الكوارث، مجموعة البنك الدولي

الدكتور أرتورو دومينيتشي أروسيمينا، تبير مسؤولي 
المرونة الحضرية، مدينة بانما، بانما

السيد جاد سلهب، خبير أول بتنمية القطاع الخاص،  
مجموعة البنك الدولي

السيدة زينة بدير دجاني، المؤسسة والرئيسة التنفيذية، 
”Antwork“

 السيدة أميرة الصلح، مستشارة في مجال تخطيط التراث
الحضري والثقافي، لبنان

السيد كريم شايع، الشريك اإلداري، أبي اللمع شعيا 
للتصميم الصناعي، لبنان

إطالق نتائج المناقشات12:00 - 12:20 

مناقشة البيان الفني 12:20 - 13:30 

مدير الجلسة:
الدكتور جوزيف ليتمان، الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها، مجموعة البنك الدولي

عرض البيان الفني واختتام المؤتمر 13:30 - 14:30 

مالحظات ختامية
الدكتور إيدي إيجاس فاسكيز، مدير أول بقطاع التنمية االجتماعية والحضرية والريفية والقدرة على التكيف، مجموعة البنك الدولي

السيد ساروج كومار جاه، المدير اإلقليمي لدائرة المشرق، مجموعة البنك الدولي
السيد جمال عيتاني، رئيب بلدية بيروت، لبنان
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اليوم األول: الثالثاء 2 نيسان/أبريل 2019

االفتتاح والجلسة األولى

أهمية المرونة في النمو والتجدد في المناطق الحضرية

اعتبرت المرونة الحضرية عنصراً أساسياً عند التخطيط للنمو والتجدد الحضريين، مع إشارة 

واضحة إلى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، نظراً إلى معدل التوسع الحضري المرتفع 

فيها. يعّرض هذا الوضع سكان المدن للمخاطر الطبيعية التي تتفاقم بفعل التغير المناخي 

والتدهور البيئي. تم أشار المتحدثون إلى أن مدن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ترزح 

تحت ضغوط إضافية بسبب الكثافة السكانية وندرة المياه والهجرة وعدم االستقرار السياسي 

وهي بحاجة ماسة إلى بناء المرونة وتقوية اإلدارة الحضرية.

اقترح المتحدث الرئيسي السيد جمال صغير المسارات التالية لتحقيق هذه الغاية:

فهرسة عملية فهم المرونة الحضرية وتوحيد معاييرها	 

جعل مرونة السوق معياراً استثمارياً لجذب التمويل	 

توجيه قرارات االستثمار واإلدارة وفقاً لمؤشرات المرونة	 

دعم المخططات المتعلقة بالمكان والبنية التحتية للتخفيف من المخاطر والحفاظ 	 

على خدمات المدينة

السعي وراء سياسات وموازنات خاضعة للمساءلة على المستوى المحلي	 

وقد جرى وصف حلول المرونة في المناطق الحضرية بأنها عملية تحتاج إلى إطار وتعاون وتكرار 

وتتطلب مقاربة متكاملة وما برز بوضوح في األوضاع المختلفة هو عدم قدرة الحكومات على 

تحقيق المرونة بمفردها وحاجتها إلى مساهمة من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

كلمات الترحيب:

السيد جمال عيتاني، رئيب المجلب البلدي 
لمدينة بيروت، لبنان.

الدكتور سامح نجيب وهبة، مدير قطاع 
الممارسات العالمية للتنمية االجتماعية 
والحضرية والريفية والقدرة على التكّيف 
)SURR GP(، مجموعة البنك الدولي.

معالي الوزيرة ريا الحفار الحسن،
وزيرة الداخلية اللبنانية.

الكلمات الرئيسة:

البروفيسور جمال الصغير، بروفسور في 
جامعة ماغيل، باحث منتسب في معهد 
عصام فارس للسياسات العامة والشؤون 
الدولية في الجامعة األميرتية في بيروت.

الدكتور سامح نجيب وهبة، مدير قطاع 
الممارسات العالمية للتنمية االجتماعية 
والحضرية والريفية والقدرة على التكّيف 
)SURR GP(، مجموعة البنك الدولي.

المتحدثون:

الدكتور سامح نجيب وهبة، مدير قطاع 
الممارسات العالمية للتنمية االجتماعية 
والحضرية والريفية والقدرة على التكّيف 
)SURR GP(، مجموعة البنك الدولي.

السيدة كازوكو إيشيجاكي مديرة شؤون 
التأهب لمواجهة الكوارث، مكتب إدارة 

الكوارث، مجلب الوزراء، اليابان.

الدكتور يوسف الشواربة، أمين عمان 
الكبرى، األردن.

السيدة إليزابيت يي، نائبة الرئيب لشؤون 
تمويل المرونة، شبكة "المائة مدينة مرنة".

مدير الجلسة:

السيد فيل كارب، تبير خبراء المعرفة، 
مجموعة البنك الدولي.

مقّدم الجلسة:

السيدة ماتيلدا خوري، عضوة مجلب 
بلدية بيروت، لبنان
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 الجلسة 2

أطر المرونة لقرارات االستثمار

تشفت مساهمة شبكة "المائة مدينة مرنة" الدور الذي تؤديه "طبقات" المرونة تالسياسة 

والبيئة الممكنة والتأمين ووضع الميزانية فهي تشكل العناصر األساسية التي تقود عملية 

صنع القرار نحو تحقيق نتائج المرونة. تما هناك حاجة إلى ضم المرونة إلى بنى إعادة الدفع 

وتفصيل المنافع بوضوح لجذب المستثمرين. وتم إطالق توصيات لجهة مشارتة الخبرات 

ووضع الميزانيات المدرتة للمخاطر لتحسين مرونة الميزانيات البلدية أمام الصدمات والضغوط 

الخارجية. وجرى تشجيع المشارتين على إيجاد السبل المبتكرة لتحسين البنى التحتية القائمة 

بدالً من إعطاء األولوية إلى البناء الجديد. وتناول النقاش موضوع التمويل ال سيما الحاجة إلى 

مصادر تمويل متنوعة الستثمارات المرونة، بما يشمل القطاعين العام والخاص والمؤسسات 

ومصارف التنمية المتعددة األطراف تما أثيرت مسألة الحاجة إلى دراسة االستثمارات البلدية 

لتحقيق نتائج المرونة.

واستعرضت المناقشة الختامية مقاربة لبنان حيال الالجئين السوريين وقد شملت تطوير 

السياسات واالستثمارات برؤوس األموال على أساس المرونة، بدعم تقني ومالي من 

األسرة الدولية. تما ُسلط الضوء على مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص في البنك 

الدولي، بسبب معرفة هذه المؤسسة في القطاع الخاص والتمويل الذي تقدمه لمواجهة تحديات 

المرونة في المدن.

المتحدثون:

السيدة إليزابيت يي، نائبة الرئيب لشؤون 
تمويل المرونة، شبكة "المائة مدينة مرنة".

السيد سيباستيان مير، تبير مسؤولي 
المرونة الحضرية، باريب، فرنسا.

الدكتور أرتورو دومينيتشي أروسيمينا، تبير 
مسؤولي المرونة الحضرية، مدينة بنما، بنما.

السيدة بيلغي شاكر، خبيرة االستثمار، 
مؤسسة التمويل الدولية، 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
مجموعة البنك الدولي.

الدكتور نديم المنال، مستشار رئيب 
مجلب الوزراء اللبناني

الدكتورة وفاء شرف الدين، رئيسة إدارة 
التمويل في مجلب اإلنماء واإلعمار، لبنان

مدير الجلسة:

الدكتور جوزيف ليتمان، تبير خبراء إدارة 
مخاطر الكوارث، الصندوق العالمي للحد 
من مخاطر الكوارث والتعافي من آثارها، 

مجموعة البنك الدولي.

المرونة الحضرية هي قدرة المدينة 
على التكيف مع مجموعة متنوعة 

من الضغوط والصدمات والمخاطر 
التي تتراوح بين الكوارث الطبيعية 

والتغيرات االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية والثقافية.”

السيد جمال عيتاني  –
رئيس بلدية بيروت، لبنان
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 الجلسة 3

التعاون بين الجهات الفاعلة على 

المستويات المحلية، الوطنية والدولية

المتحدثون:

السيد سوجيت كومار موهانتي، رئيب 
المكتب اإلقليمي للدول العربية، مكتب األمم 

المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

السيدة هارت فورد، مديرة وتالة التعاون 
التقني والتنمية في لبنان.

الدكتور جوزيف ليتمان، تبير خبراء 
إدارة مخاطر الكوارث، الصندوق العالمي 

للحد من مخاطر الكوارث والتعافي 
من آثارها، مجموعة البنك الدولي.

مدير الجلسة:

الدكتور سامح نجيب وهبة، مدير قطاع 
الممارسات العالمية للتنمية االجتماعية 
والحضرية والريفية والقدرة على التكّيف 

)SURR GP(، في مجموعة البنك الدولي.

سّلطت الجلسة الثالثة الضوء على التعاون على مختلف األصعدة المحلية، الوطنية والدولية 

تحجز الزاوية لتحقيق المرونة، بالتزامن مع التزام المجتمع والفهم المشترك إلدارة المخاطر. 

أعيد التأتيد على هذا المنظور في إطار سنداي الذي يستخدم منظور الحد من المخاطر االستباقي 

لتصوير المرونة تمسألة تنمية تتطلب المشارتة من الحكومة والمجتمع تكل. ترتز هذه 

التوجهات على بناء القدرات لدى المجتمع المدني مع تقديم مستويات من المشارتة مع إمكانية 

إحداث تغييرات نموذجية في تطوير سياسة المرونة. وتطّرق المتحدثون مجدداً إلى مسألة التمويل 

مشيرين إلى حشد البنك الدولي للتمويل عبر تسهيل تصاميم مساهمين متعددين  للمشاريع 

القابلة للتمويل.

طّور البنك الدولي وطّبق 
تكنولوجيات حديثة مبتكرة لمسح 

المخاطر الموجودة بطريقة 
سريعة وغير مكلفة داخل مدينة 
تاملة، ما قد يساهم في تحديد 

السياسات الحكومية وتأمين 
الحوافز للمواطنين لالستثمار في 
المرونة، بحيث تنخفض الخسائر 
البشرية والمادية إلى أدنى الحدود 

عندما تقع تارثة ما.”

الدكتور سامح نجيب وهبة  –
مدير قطاع الممارسات العالمية للتنمية 
االجتماعية والحضرية والريفية والمرونة 

)SURR GP(، مجموعة البنك الدولي
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سياسة مرنة

تعاون جميع اإلدارات )إدارة  الطوارئ، 
التخطيط الحضري، اإلسكان، 

الرعاية الصحية، التعليم ، الخ،(

شخص مرن،

أعمال مرنة

المدينة المرنةمجتمع مرن

 الجلسة 4 
سبيل المضي قدماً

كلمة رئيسة:

السيدة كازوكو إيشيجاكي مديرة شؤون 
التأهب لمواجهة الكوارث، مكتب إدارة 

الكوارث، مجلب الوزراء، اليابان.

المتحدثون:

السيد جمال عيتاني، رئيب المجلب 
البلدي لمدينة بيروت.

الدكتور سامح نجيب وهبة، مدير قطاع 
الممارسات العالمية للتنمية االجتماعية 
والحضرية والريفية والقدرة على التكّيف 
)SURR GP(، مجموعة البنك الدولي.

السيد سيباستيان مير، تبير مسؤولي 
المرونة الحضرية، باريب، فرنسا.

الدكتور سفيان العيسى، مدير 
العمليات اإلقليمي، مؤسسة التمويل 

الدولية، الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
مجموعة البنك الدولي.

السيدة سعاد عبد الرحيم، رئيسة بلدية 
مدينة تونب، تونب.

مديرة الجلسة:

السيدة دانا عمران، المديرة العامة 
لمنطقة أفريقيا في شبكة 

"المائة مدينة مرنة".

تطّرقت الجلسة إلى برامج تحسين المرونة وشمل عرض للمقاربات في طوتيو في اليابان 

التعاون الوثيق مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وفائدة خطط إدارة الكوارث المستندة 

إلى مجتمع محدد على نطاق الحي ودعم الحكومة لـ"خطط ضمان سالمة التجدد الحضري" 

بدعم من الشرتات الخاصة. أما االستراتيجيات في العاصمة التونسية تونب فتشمل المشارتة 

عبر القطاعات والتمويل من القطاعين العام والخاص والتعاون الحكومي على المستويات المحلية 

والوطنية لتحسين سبل الرد بعد وقوع الكارثة.

شّددت مؤسسة التمويل الدولية على الحاجات والمخاوف المتعلقة بتمويل القطاع الخاص، 

نظراً إلى النمو االقتصادي غير المتساوي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وحال 

سوق العمل فيها والدين العام المرتفع. وشملت المقترحات األخرى لمشارتة القطاع الخاص 

اإلصالحات السياسية المتعلقة بالشراتات بين القطاعين العام والخاص ومبادرات التمويل العام 

المبتكرة. أثيرت أيضاً عدم مالءمة مبادرات القطاع العام المنفردة في إطار العاصمة الفرنسية 

باريب حيث اعُتبرت حوافز القطاع الخاص للمشارتة صعبة على األرجح بسبب اهتمامه األساسي 

باألرباح على المدى القصير.

قبل إعادة اإلعمار، ُتعتبر 
الوقاية عنصراً حاسماً للغاية 

في مجال إدارة الكوارث.”

السيدة سعاد عبد الرحيم  –
رئيسة بلدية مدينة تونس، تونس
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اليوم الثاني، األربعاء 3 نيسان/أبريل 2019

 الجلسة 5

التحديات والمخاطر التي تواجهها المدن

المتحدثون:

السيدة إيزابيل مارغريتا كانتادا، 
مسح مرونة المدن، مجموعة البنك الدولي.

الدكتور علي الحمود، عالم أبحاث، 
معهد الكويت لألبحاث العلمية.

السيد طوني صفير، تبير المسؤولين 
عن شؤون المرونة، جبيل، لبنان.

مدير الجلسة:

السيد سليم روحانا، خبير أول في مجال 
التنمية الحضرية، قطاع الممارسات العالمية 

للتنمية االجتماعية والحضرية والريفية 
والقدرة على التكّيف، مجموعة البنك الدولي.

ناقش المجتمعون دراسات حول حاالت معينة من الكويت وجبيل في لبنان، وصفاقب في 

تونب، وهي مدن ذات سياسات ملحوظة في مجال إدارة المخاطر وتقييمها ووضع النماذج 

وذات استثمارات على أساس الكلفة والفائدة وشملت العروض حماية خطوط النفط في الكويت 

وتطور استراتيجية مرونة من 5 دعائم في جبيل واستعمال التكنولوجيا إلشراك مسؤولي المدينة 

والبنك الدولي في صفاقب. قدم برنامج مرونة المدن أداته لمسح مرونة المدن وهذه أداة 

تستخدم التكنولوجيا لتحويل المرونة من المنظور القطاعي إلى المنظور المكاني وقد عرضت 

عملها مع برامج االستثمار في زنزبار في تنزانيا وأبيدجان في ساحل العاج.
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 الجلسة 6

تصميم االستراتيجية وتحديد أولوياتها وتنفيذها

المتحدثون:

السيد سيباستيان مير، تبير مسؤولي 
المرونة الحضرية، باريب، فرنسا.

السيدة آنا أرديليان، تبيرة مسؤولي 
المرونة الحضرية، تبيليسي، جورجيا.

السيد أنطون سلمان، رئيب بلدية 
بيت لحم، فلسطين.

السيدة دانا عمران، المديرة العامة لمنطقة 
أفريقيا في شبكة "المائة مدينة مرنة".

السيد إريك ويلسون، نائب المدير، دائرة 
استخدام األراضي والمباني، مدينة نيويورك، 

الواليات المتحدة األميرتية.

الدكتور أرتورو دومينيتشي أروسيمينا، تبير 
مسؤولي المرونة الحضرية، مدينة بنما، بنما.

السيد نبيل س. عيتاني، مدير مشروع 
اإلرث الثقافي والتنمية الحضرية، 

مجلب اإلنماء واإلعمار.

الدكتور جوزيف ليتمان، تبير خبراء إدارة 
مخاطر الكوارث، الصندوق العالمي للحد 
من مخاطر الكوارث والتعافي من آثارها، 

مجموعة البنك الدولي.

مدراء الجلسة:

الدكتور جوزيف ليتمان، تبير خبراء إدارة 
مخاطر الكوارث، الصندوق العالمي للحد 
من مخاطر الكوارث والتعافي من آثارها، 

مجموعة البنك الدولي.

السيدة دانا عمران، المديرة العامة لمنطقة 
أفريقيا في شبكة "المائة مدينة مرنة".

السيد فيليب كارب، تبير خبراء المعرفة، 
قطاع الممارسات العالمية للتنمية االجتماعية 

والحضرية والريفية والقدرة على التكّيف 
)SURR GP(، مجموعة البنك الدولي.

عالجت الجلسة مسألة تصميم االستراتيجية وتحديد أولوياتها وتنفيذها. وقد سمع المشارتون 

تيف طورت مدينة تبيليسي في جورجيا استراتيجيتها باستخدام إطار "المائة مدينة مرنة"، 

وانتقلت من تحديد جدول األعمال إلى تقييم المرونة التمهيدي. باإلضافة إلى ذلك، طّورت المدينة 

خطة اللتزام المساهمين تشمل محادثات ومقابالت وورش عمل ضمن مجموعة الترتيز. وشرح 

رئيب بلدية بيت لحم تيف يؤدي التفكك البلدي والصعوبات القانونية في فلسطين إلى عرقلة 

خدمات التوصيل إلى ما وراء الحدود البلدية.

وتشفت النقاشات التي تلت أنه يمكن تحديد حاجات المرونة بشكل موثوق أتثر عبر األساليب 

القائمة على البراهين وأن التقييمات التقنية وحدها لم تكن تافية لتطوير االستراتيجية وأنه ينبغي 

أن تتوافق خطوات العمل المختارة مع جداول أعمال البلديات السياسية. في النهاية شددت 

المشارتون على أن استراتيجيات المرونة مستمرة ومتكّيفة ولّينة من الناحية المثالية وتتطلب 

إعادة التقييم المنتظمة وفقاً لألدلة التي تظهر.

ونقل الشّق الثاني من النقاش المشارتين إلى نيويورك في الواليات المتحدة األميرتية، 

حيث تتضمن مدّونة المدينة القانونية استراتيجية مرونة تمطلب إلزامي يجعل عملية تطوير 

االستراتيجية مؤسساتية بشكل فاعل. ومن مدينة بنما في بنما حيث تسيطر المخاوف حيال تصدي 

البنى التحتية لخطر الفيضانات والسعي إلى تحسين الفسحات العامة المفتوحة، برزت الحاجة 

إلى التشاور مع المجتمعات والمساهمين قبل التنفيذ وقد قّدم لبنان لمحة عن هذا الوضع حيث 

اقتضى التدخل في المستوطنات غير الرسمية تنسيقاً بين مختلف الطبقات الحكومية المحلية 

والمرتزية ومع األطراف المساهمة. وشدد المشارتون على استخدام المراقبة المشددة والتقييم 

تأداة لتعقب االستراتيجيات وتعديلها.
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 الجلسة 7

تمويل مرونة المناطق الحضرية

مقّدم الجلسة:

السيد ستيفن روبينيي، خبير إدارة مخاطر 
الكوارث، مجموعة البنك الدولي.

تضمنت هذه الجلسة عرضاً وأسئلة وأجوبة حول أطر تمويل المدن وأليات جمع األموال وأدوات 

االقتراض وتقييم رأس المال السريع وتحريك رأس المال وبنى المبادالت التجارية والتزام برنامج 

المرونة في المناطق الحضرية. وجرى تذتير المشارتين بأن أطر التمويل يجب أن تميز بين 

التمويل وحشد الموارد وأن سبيالً مختلفة للحصول على التمويل أدت إلى نتائج مختلفة بالنسبة 

إلى تمويل المدن والعائدات، تما تانت الحال بالنسبة إلى القرون مقابل االقتراض على أساس 

السندات. أما العوائق األساسية أمام تمويل مرونة المناطق الحضرية فهي التالية:

نقص األموال لدى سلطات المدن لالستثمار في البنى التحتية المرنة	 

نقص مشاريع واالستثمارات التي تجذب التمويل الخاص	 

آليات السوق المحدودة التي تتيح تدفق األموال من المستثمرين الخاصين إلى المدن.	 

أما الجزء المتبقي من الجلسة فقد رّتز على تحسين قيمة االعتمادات وخيارات االقتراض المختلفة 

وأشار إلى أن البرنامج قدم تحوالً نوعياً في تمويل البنية التحتية وسد الفجوات فيها.
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 الجلسة 8

المرونة االجتماعية والشباب

مقّدم الجلسة:

السيدة نسرين األعرج، تبيرة مسؤولي 
المرونة الحضرية في عمان الكبرى، األردن

السيد عبد الله علي وتين، رئيب بلدية 
بايدوا، الصومال

السيد سعد ظواهرة، مجلب شباب مدينة 
الزرقاء، األردن

السيدة سينتيا بقاليان، المجموعة 
االستشارية للشباب في البنك الدولي، لبنان

السيد بهزاد علي آدم، نائب المحافظ، 
محافظة دهوك، العراق / حكومة 

إقليم تردستان

السيدة خديجة ناصر، المدير اإلقليمي األول 
لشبكة المدن القوية

مديرة الجلسة:

السيدة نايلة أحمد، خبيرة أولى في التنمية 
االجتماعية، مجموعة البنك الدولي.

صّورت هذا الجلسة الرفاه البشري والتماسك االجتماعي تناحيتين حيويتين لدى المجتمعات 

القابلة للتكّيف وتقدرتين حاسمتين في أوقات عدم االستقرار. اهتّز العقد االجتماعي في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا بفعل الصدمات والضغوط، ما سّلط الضوء على الحاجة إلى ضم سرعة 

التأثر االجتماعية تأحد عناصر التخطيط على المرونة. باإلضافة إلى الكوارث الطبيعية، تعاني 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من االقتصادات الضعيفة والنزاع والجريمة والعنف ونزوح 

واسع النطاق للسكان، وتساهم هذه العوامل تلها في تفاقم سرعة التأثر. تؤثر هذه الضغوط 

بعمق في التنمية والرفاه البشريين. وقد سمع المشارتون من شبكة المدن القوية عن مبادرة 

المدن القوية، وهي عبارة عن إطار شامل لبناء مرونة المجتمع أمام التطرف العنيف ويعمل هذا 

اإلطار بين المدن والبلديات على الصعيد العالمي. في العام 2016 أطلقت شبكة المدن القوية 6 

شبكات لحماية المجتمع في أرجاء لبنان واألردن حصد الثقة بين الشباب والبلديات.

 تحدث آخرون عن الحاجات الخاصة لألطفال والنساء والتحديات التي يفرضها تدفق الالجئين إلى 

المدن غير المستعدة تما ينبغي.

نريد التأتد من أننا نحدث تغييراً 
في مجتمعاتنا عبر المشاريع 

الشعبية االجتماعية ومن إيصال 
صوت تل شاب وإسماعه.”

السيدة سينتيا بقاليان  –
المجموعة االستشارية للشباب 

في البنك الدولي، لبنان
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اليوم الثالث: الخميس 4 نيسان/أبريل 2019

الجلسة 9 أ

المياه والزراعة

مقّدم الجلسة:

السيدة فاطمة عجالن، خبيرة زراعية، 
مجموعة البنك الدولي

البروفيسور إزيو توديني، مستشار، 
مجموعة البنك الدولي.

عالجت هذه الجلسة مواضيع أساسية لجهة تأمين الغذاء للمناطق الحضرية. سمع المشارتون أن 

االستثمارات في البيانات وتحليل البيانات والتحديثات الخلوية والرقمية والقائمة على تكنولوجيا 

االتصاالت والمعلومات تبرز إلى الواجهة، لكن على الرغم من ذلك، ال بد من أن تكون متوازنة 

عبر دعم القدرة البشرية والمؤسساتية. باإلضافة إلى ذلك، ُتعتبر الشراتات والتحالفات والخبرات 

والمعارف المحلية حاسمة لتأمين الغذاء اآلمن والمغذي بكلفة مقبولة. تما تطرقت الجلسة 

مجدداً إلى موضوع ورشة عمل مشترك وهو أن تمويل المرونة، في هذه الحالة إمدادات الغذاء 

الحضرية يتطلب سياسات وحوافز لجذب رأس المال االستثماري الخاص.

أشارت النقاشات حول ندرة المياه إلى الحاجة إلى توجيه األفكار نحو سبل التفكير اإلبداعي 

المدرك للمرونة واعتماد األساليب األتثر شمولية واندماجاً. تانت مبادرة المدن النادرة المياه التي 

طرحها البنك الدولي رائدة بين المقاربات المماثلة في أرجاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

وهي تستحق االهتمام اإلضافي تما هي الحال في أمثلة إدارة مرونة المياه في جنوب تاليفورنيا 

ومالطا وناميبيا وقد تانت موضع نقاش.

وادي داديس، المغرب
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 الجلسة 9 ب

اإلسكان

مقّدم الجلسة:

السيدة ساره أنتوس، عالمة بيانات، 
البرنامج العالمي لإلسكان المرن، 

مجموعة البنك الدولي

السيد إريك ويلسون، نائب المدير، 
دائرة استخدام األراضي والمباني، 

مدينة نيويورك، الواليات المتحدة األميرتية.

السيد حازم عبد الفتاح، خبير في التنمية 
الحضرية، مجموعة البنك الدولي.

مدير الجلسة:

الدكتور إيدي خورجي إيجاز فاسكيز، 
مدير أول، قطاع الممارسات العالمية للتنمية 

االجتماعية والحضرية والريفية والقدرة على 
التكّيف، مجموعة البنك الدولي.

تطّرقت هذه الجلسة إلى سرعة تأثر المساتن الحضرية، ال سيما الحاجة إلى تقييم المخاطر 

المتعلقة بأسهم اإلسكان وتحديد المنازل المهدد بالخطر والتعديل واستعادة المساتن 

وإعادة إعمارها. وتناولت النقاشات المساعدة التي قدمتها نيويورك لألحياء المنكوبة التي غمرتها 

الفيضانات خالل إعصار ساندي حين نشأت شراتة بين القطاعين العام والخاص لالستعانة بمطّور 

عقاري خاص لتشييد المساتن ذات المرونة المناخية والكلفة المقبولة على أرض عامة.

وُسّلط الضوء على أهمية تقنيات الطائرات من دون طيار وتكنولوجيا رؤية الشارع تأدوات 

تساهم في تقييم سرعة التأثر بالمخاطر الطبيعية وحاجات تعديل المساتن والسرعة المطلوبة، 

حين تتطلب المساتن عمليات تعديل استباقية. ويقتضي دور الدولة في تعزيز المرونة تنظيم 

قوانين البناء وحماية المستهلك واإلشراف المالي وإدارة المستوطنات غير الرسمية.

اختتمت الجلسة بنقاش حول استعادة المساتن وإعادة إعمارها مشيرة إلى الحاجة إلى اختيار 

النماذج المالية )الهبات أو القروض( التي تتالءم مع الحاجات والقدرات المحلية والقادرة 

على تحديد المستفيدين وتوضيح المخاوف القانونية. عندما يبدأ إصالح المنازل وتشييدها، 

حينها تصبح مهارات التأمين والمراقبة هامة.
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الجلسة 10 أ

حلول قائمة على الطبيعة من أجل مرونة المدن

مقّدم الجلسة:

السيد دنيس جوردي، خبير أول في إدارة 
مخاطر الكوارث، مجموعة البنك الدولي.

الدكتور أرتورو دومينيتشي أروسيمينا، تبير 
مسؤولي المرونة الحضرية، مدينة بنما، بنما.

ُطرحت الحلول القائمة على الطبيعة تسبيل لمواجهة المخاطر الطبيعية في المناطق الحضرية. 

وتمت مشارتة أمثلة عن الممارسات الفضلى من بنما والكويت وسريالنكا والسنغال وُوضعت 

الموارد في متناول اليد من أجل التصميم والتطبيق. يرتكز المبدأ األساسي على أن حلول المخاطر 

الحضرية القائمة على النظام الطبيعي تبرر االستثمارات بسبب فاعليتها ومنافعها المشترتة 

تتحسين نوعية الهواء واألثر الجمالي وقيم التقدمات. إال أن العوائق أمام التنفيذ تتضمن الحاجة 

إلى إشراك المجتمعات باالهتمام بالبنية التحتية الخضراء وأثر البنية التحتية الكبيرة ومسائل 

ملكية األرض والبيئات المؤسساتية والقانونية المانعة والنقص في القدرات وفي المواد الترويجية 

والتوضيحية.

في مدينة بنما على سبيل المثال، شملت المنافع المتوقعة من الحلول القائمة على الطبيعة 

التخفيف من مخاطر الفيضانات، الحد من التلوث، تعزيز الفسحات المفتوحة والرفاه البشري، 

التواصل مع النظام البيئي والحفاظ عليه، التخفيف من الحرارة وحماية أماتن صيد األسماك 

عبر الحفاظ على األراضي الرطبة الساحلية. إال أن هذه الفوائد واجهت العراقيل في مدينة بنما، 

ال سيما بفعل مشاريع التطوير العقاري القائمة، النقص في القوانين الواضحة، النقص في تحديد 

أولويات الموارد الطبيعية وعمليات االنتقال السياسي. في الختام، تمت اإلشارة إلى صلة البنية 

التحتية القائمة على النظام البيئي وقلة استخدامها تذلك إلى ارتباط هذه الحلول بخائص تل حالة 

والحاجة إلى إشراك المجتمعات في قضايا ملكية األراضي وصيانتها وضرورة توسيع حدود الحلول 

القائمة على الطبيعة.

بحيرات اللقلوق، جبل لبنان، لبنانبحيرات اللقلوق، جبل لبنان، لبنان
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 الجلسة 10 ب

المدن المتنافسة

مقّدم الجلسة:

السيد جاد سلهب، أخصائي أول في مجال 
القطاع الخاص، مجموعة البنك الدولي.

السيدة زينا بدير دجاني، المؤِسسة 
والرئيسة التنفيذية لـ"أنتورك".

السيدة أميرة الصلح، مستشارة في 
مجال التخطيط الحضري واإلرث الثقافي.

السيد كريم شعيا، الشريك المدير، 
أبي اللمع شعيا للتصميم الصناعي

مدير الجلسة:

الدكتور جوزيف ليتمان، تبير خبراء إدارة 
مخاطر الكوارث، الصندوق العالمي للحد 
من مخاطر الكوارث والتعافي من آثارها، 

مجموعة البنك الدولي.

كلمات ختامية:

الدكتور إيدي خورجي إيجاز فاسكيز، 
مدير أول، قطاع الممارسات العالمية للتنمية 

االجتماعية والحضرية والريفية والقدرة على 
التكّيف، مجموعة البنك الدولي.

السيد ساروج كومار جاه، المدير اإلقليمي 
لدائرة المشرق، مجموعة البنك الدولي.

السيد جمال عيتاني، رئيب المجلب البلدي 
لمدينة بيروت، لبنان.

سعت الجلسة األخيرة إلى تحديد المدن المتنافسة وتوضيح الصالت بين التنافسية والمرونة 

وأشارت إلى أن االستقرار اإلقليمي مرتبط بقدرة المدينة التنافسية وأعطيت بيروت تمثل على ذلك 

بسبب سهولة تصديراتها وبيئتها الممكنة لألعمال ونوعية الحياة فيها. إال أن هذه النواحي اإليجابية 

قوبلت بتكاليف العمل المرتفعة وصعوبة الحصول على التراخيص والمخاطر على نوعية الحياة 

بسبب الالجئين.

تشّكل المرونة جزءاً ال يتجزأ من القدرة التنافسية بالتالي فإن استثمار 
القطاع الخاص لالستفادة من الموارد العامة إلى أقصى الحدود 

وجعل المدن أتثر مرونة يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية لدى هذه المدن.”

الدكتور إيدي خورجي إيجاز فاسكيز  –
مدير أول، قطاع الممارسات العالمية للتنمية االجتماعية والحضرية والريفية والمرونة، 

مجموعة البنك الدولي



30

السيرة الذاتية 
للمتحدثين



السيرة الذاتية للمتحدثين   31

في يناير/ تانون الثاني 2019، ُعّينت السيدة رّيا الحفار الحسن وزيرًة للداخلية في حكومة 
دولة الرئيب سعد الحريري، رئيب مجلب الوزراء. 

قبل تعيينها، شغلت منصب رئيسة مجلب إدارة- المديرة العامة للمنطقة االقتصادية الخاصة 
في طرابلب. 

منذ العام 2013، معالي السيدة الحسن هي عضو في مجلب إدارة بنك البحر المتوسط لالستثمار 
والبنك السعودي اللبناني. تما أنها عضو في اللجنتين االستشارّيتين لكلية إدارة األعمال بجامعة 

رفيق الحريري وجامعة بيروت العربية، فرع الشمال. 

خالل الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 لغاية يونيو/ حزيران 2011، توّلت مهام وزيرة المالية، 
وتانت بذلك أول امرأة عربية تتبوأ هذا المنصب. وخالل واليتها، تحقق نمو بنسبة 8% في الناتج 

المحلي اإلجمالي. 

في السابق، تانت معالي السيدة الحسن من تبار أعضاء ديوان رئيب الحكومة. تما أنها تانت 
مستشارة لوزير االقتصاد والتجارة، وأخصائية في برامج الحوتمة االقتصادية ومجموعة مشاريع 

لدعم الفقراء لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( في لبنان. 

السيدة الحسن حاصلة على ماجستير في المالية واالستثمارات من جامعة جورج واشنطن 
وبكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة األميرتية في بيروت.

معالي السيدة ريا 
الحفار الحسن

 وزيرة الداخلية 
وشؤون البلديات، لبنان

حصل السيد جمال عيتاني رئيب بلدية بيروت، على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من 
جامعة جورج واشــنطن في العاصمــة األميرتيــة وتابــع دراســاته العليــا، فنــال شــهادة ماجســتير في 

الهندســة المدنيــة مــن جامعــة بنســيلفينيا في أمــيرتا

بدأ حياته المهنية تمهندس استشاري في المملكة العربية السعودية ثم انتقل إلى دبي حيث عمل 
في مجال تطوير األعمال والتجارة مع العديد من الشرتات العربية واألجنبية في منطقة الشرق 

األوسط وأوروبا. ثم تولى منصب رئيب مجلب اإلنماء واإلعمار في لبنان.

عالوة على ذلك ، قام بتطوير وإدارة مشاريع التنمية الحضرية الرئيسية في األردن والمملكة 
العربية السعودية. ثم تولى منصب المدير التنفيذي لسوليدير في لبنان قبل انتخابه رئيب بلدية 

بيروت في عام 2016.

السيد جمال عيتاني
رئيس بلدية بيروت
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ساروج  تومار جا هو مدير دائرة المشرق في البنك الدولي التي تشمل لبنان والعراق واألردن 
وسوريا وإيران، منذ العام 2017. 

قبل تعيينه في منصبه في دائرة منطقة المشرق، شغل السيد جا منصب المدير األول لقطاع 
الممارسات العالمية للهشاشة والصراع والعنف في مجموعة البنك الدولي. وفي ذلك المنصب، 

ي لتحديات الهشاشة والصراع والعنف في مناطق  لعب دوراً قيادياً استراتيجياً في جهود التصدِّ
عمل مجموعة البنك الدولي، وذلك بالتعاون الوثيق مع الشرتاء. وفي منصبه مديراً إقليمياً لدائرة 

آسيا الوسطى بالبنك الدولي ومقره في ألماتي، تولَّى قيادة أنشطة العمل اإلستراتيجي للبنك في 
تازاخستان وجمهورية قرغيز وطاجيكستان وترتمانستان وأوزبكستان، مع الترتيز بوجه خاص 

على اإلدارة التعاونية لموارد المياه والطاقة، والجهود اإلقليمية للتكُيّف مع تغُيّر المناخ والتخفيف 
من آثاره.

وتولَّى السيد جا أيضا منصب مدير قطاع الممارسات العالمية إلدارة مخاطر الكوارث في البنك 
الدولي، وعمل رئيساً للصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها الذي قام بتأسيسه 
في عام 2006. وأصبح هذا الصندوق اآلن أتبر صندوق عالمي للوقاية من الكوارث وعمليات التعافي 

بعد الكوارث.

السيد ساروج كوما رجا
 مدير إقليمي دائرة المشرق، 
مجموعة البنك الدولي

يشغل الدتتور إيدي إيجاس فاسكويز  منصب  مدير أول لقطاع الممارسات العالمية للتنمية 
االجتماعية والحضرية والريفية والقدرة على التكيف في مجموعة البنك الدولي، حيث يرأس 

فريقاً من أتثر من 600 خبير فني منتشرين في أنحاء العالم، يعملون على االستفادة من المعارف 
العالمية، ويتعاونون مع شرتاء لمعالجة أشد التحديات اإلنمائية تعقيداً في العالم في مجاالت 

االحتواء االجتماعي واالستدامة، وتعميم المرونة والقدرة على التكيف في تل أبعاد التنمية، 
وتنمية األقاليم والتنمية الريفية، والتخطيط العمراني، والخدمات والمؤسسات.

وقبل ذلك، تان مديراً للتنمية المستدامة في منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي منذ 
نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ويغطي ذلك مجاالت البنية التحتية، والبيئة وتغُيّر المناخ، والتنمية 
االجتماعية، والزراعة والتنمية الريفية، وإدارة مخاطر الكوارث، والتنمية الحضرية. وفي الفترة 
من 2007 إلى 2011، تان مقر عمله في بكين حيث أدار وحدة التنمية المستدامة للصين ومنغوليا. 
وقبل ذلك في مسيرته المهنية، أدار برنامجين عالميين تمولهما صناديق استئمانية هما برنامج 

المساعدة على إدارة قطاع الطاقة وبرنامج المياه والصرف الصحي. 

الدكتور إيدي 
إيجاس فاسكويز 
مدير أول لقطاع الممارسات 
العالمية للتنمية االجتماعية 
والحضرية والريفية والقدرة على 
التكيف، مجموعة البنك الدولي
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يشغل الدتتور سامح نجيب وهبة منصب مدير قطاع الممارسات العالمية للتنمية االجتماعية 
والريفية والحضرية والقدرة على التكيف في البنك الدولي ومقره في واشنطن العاصمة 

حيث ُيشِرف على صياغة االستراتيجية والتصميم والتنفيذ لكل أنشطة البنك الدولي لإلقراض 
والمساعدات الفنية والخدمات االستشارية بشأن السياسات، والشراتات على المستوى العالمي.

قبل هذا المنصب، تان مديراً لقطاع الممارسات العالمية للتنمية الحضرية وإدارة مخاطر الكوارث 
في منطقة أفريقيا، والوحدة العالمية للتنمية الحضرية والقدرة على التكيف، وشغل أيضا منصب 

القائم بأعمال مدير العمليات واالستراتيجية للقطاع. وتولَّى أيضا منصب مدير قطاع التنمية 
المستدامة للبرازيل ومقره في برازيليا، وعمل خبيراً للتنمية الحضرية مع الترتيز على اإلسكان 

واألراضي والتنمية االقتصادية المحلية، واإلدارة البلدية وتقديم الخدمات في منطقتي أمريكا 
الالتينية والبحر الكاريبي، والشرق األوسط وشمال أفريقيا. قبل التحاقه بالبنك الدولي في عام 

2004، عمل في معهد دراسات اإلسكان والتنمية الحضرية في روتردام وفي مرتز هارفارد لدراسات 
التنمية الحضرية.

والسيد وهبة حاصل على شهادة الدتتوراه ودرجة الماجستير في التخطيط العمراني من جامعة 
هارفارد، وشهادتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة المعمارية من جامعة القاهرة.

الدكتور سامح 
نجيب وهبة   
مدير قطاع الممارسات العالمية 
للتنمية االجتماعية والريفية 
والحضرية والقدرة على التكيف، 
مجموعة البنك الدولي

البروفيسور جمال صغير هو خبير في البنى التحتية والمالية الدولية. هو حالياً أستاذ 
في قطاع الممارسات بمعهد دراسة التنمية الدولية بجامعة ماتغيل في مونتريال، 

وباحث منتسب للجامعة األميرتية في بيروت وزميل أتبر غير مقيم في معهد باين بكلية 
 ،  ، تولورادو للمناجم. هو عضو في مجلب إدارة 

 وS+TANK في سويسرا، وعضو في المجلب االستشاري 
لدى AMEA Power LLC في دبي، وMAN SA في لبنان، وGRV Global Ltd في لندن، 

وعضو في مجلب أهداف التنمية المستدامة 1، القضاء على الفقر، والقمة العالمية للحكومات، 
في دبي. تما أنه مستشار خاص للجنة التنفيذية لشرتة بولوريه للنقل واللوجستيا، فرنسا. 

من عام 2010 إلى عام 2016، شغل منصب مدير التنمية المستدامة والمستشار اإلقليمي لدى البنك 
الدولي. ومن عام 2000 إلى عام 2010، تان مديراً ورئيساً لمجالب مجموعة البنك الدولي للطاقة 

SATRAM-HUILES SA .والنقل والمياه

في عام 2009 تّم تعيين البروفيسور الصغير من قبل أمين عام األمم المتحدة بان تي مون عضواً 
رئيسياً في المجموعة االستشارية للطاقة والتغّير المناخي لدى األمم المتحدة. تما أنه تم تعيينه 

عضواً رئيسياً في تقييم الطاقة العالمية خالل الفترة 2011-2008.

البروفيسور 
جمال الصغير
 أستاد في جامعة ماكغيل

 باحث منتسب، 
 معهد عصام فارس، 
الجامعة األميركية في بيروت
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عملت السيدة تازوتو إيشيجاتي لمدة 20 عاماً في الحكومة اليابانية، وشارتت في التخطيط 
المساحي، وتخطيط إدارة الكوارث على المستوى الوطني، وطائفة واسعة من سياسات التنمية 

الحضرية واإلقليمية. 

وهي تتولَّى حالياً مسؤولية السياسات الوطنية للنهوض في إدارة مخاطر الكوارث على مستوى 
المجتمعات المحلية، وبناء نظام إدارة العمل التطوعي، والتعاون الدولي في الحد من مخاطر 
ب لمواجهة الكوارث في ديوان إدارة  الكوارث العالمية، وذلك في منصبها تمديرة لشؤون التأُهّ

الكوارث بالحكومة اليابانية. 

قبل منصبها الحالي، عملت لثالث سنوات مديرًة للتخطيط الدولي في صناعة اإلنشاءات في 
وزارة األراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في الحكومة اليابانية. وأسهمت إسهاماً تبيراً في 

تعزيز عالقات الوزارة مع البلدان األفريقية بإنشاء اتحاد اليابان وأفريقيا لتطوير البنية التحتية، 
ومع البلدان اآلسيوية بإنشاء اتحاد اليابان ورابطة جنوب شرق آسيا للمدن الذتية. وتولَّت أيضا 

لمدة ثالث سنوات منصب الخبير االقتصادي لمعرفة المخاطر في مكتب األمم المتحدة للحد من 
مخاطر الكوارث.

السيدة تازوتو إيشيجاتي حاصلة على درجة الماجستير في السياسة العامة والتخطيط العمراني 
من تلية تنيدي للدراسات الحكومية بجامعة هارفارد، ودرجة الماجستير في االقتصاد من جامعة 

واسيدا في طوتيو في اليابان. 

السيدة كازوكو 
إيشيجاكي

ب  مديرة شؤون التأُهّ
 لمواجهة الكوارث 
 في ديوان إدارة الكوارث، 
الحكومة اليابانية

ان  الجديد في عام 2017. تم تعيين  الدتتور يوسف الشواربة  رئيب بلدية عمَّ

ر أن يكون جزءاً من الجهود المجتمعية  بدأ مسيرته المهنية محامياً ومستشاراً قانونياً، ثم قرَّ
ان  لخدمة مدينته وبلده. ثم خاض سباق االنتخابات البلدية، وانُتِخب عضواً في مجلب أمانة عمَّ

ان أيضاً نائباً  الكبرى في الفترة من 2003 إلى 2007 ومن 2013 إلى 2015. وانتخبه مجلب أمانة عمَّ
للرئيب خالل الفترة نفسها. وفي العام 2015 تم تعيينه وزيراً للشؤون السياسية والبرلمانية.

 وشغل  الدتتور الشواربة أيضا منصب رئيب مجلب إدارة جريدة الدستور، وشارك في الكثير من 
اللجان على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي للمدن.

 وهو حاصل على شهادة الدتتوراه في القانون الدستوري من جامعة النيلين ودرجة الماجستير 
من الجامعة نفسها، ودرجة البكالوريوس في القانون من جامعة عمان األهلية.

الدكتور يوسف الشواربة
ان، األردن   رئيس بلدية عمَّ

انُتخبت السيدة سعاد عبد الرحيم رئيسة لبلدية تونب العاصمة عام 2018. وهي عضو في حرتة 
النهضة وأول امرأة تشغل منصب رئاسة بلدية تونب العاصمة. هي من مواليد المطوية. انضّمت 

إلى حزب النهضة في عام 2011 وانُتخبت في العام نفسه عضواً في الجمعية التأسيسية للحزب، 
ممثلة عن تونب العاصمة. تما أنها رئيسة اللجنة البرلمانية لحقوق اإلنسان والحريات. 

قبل االلتزام في المسار السياسي، شغلت السيدة سعاد عبد الرحيم منصب مديرة شرتة "بريستا 
فارم" للمستحضرات الصيدلية.

السيدة سعاد عبد الرحيم
 رئيسة بلدية
 تونس العاصمة، تونس
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الدتتور نديم الُمنال هو مستشار لدى دولة الرئيب سعد الحريري، رئيب الحكومة اللبنانية. 

شغل السيد المنال منصب رئيب ومدير عام قناة المستقبل التلفزيونية، ونائب رئيب مجلب 
بورصة بيروت. وبين العامين 1991 و1992، تان أحد تبار المدراء في مجموعة "ميديترانيه". 

تان الدتتور المنال أستاذاً في االقتصاد بالجامعة األميرتية في بيروت. وهو حاصل على شهادة 
دتتوراه من جامعة تاليفورنيا الجنوبية بالواليات المتحدة األميرتية. 

الدكتور نديم الُمنال
 مستشار رئيس 
مجلس الوزراء  اللبناني

تشغل السيدة  إليزابيث يي منصب نائبة الرئيب لشؤون تمويل المرونة في شبكة 100 مدينة مرنة 
)100RC( مع المدن األعضاء في الشبكة وشرتاء خارجيين للتغُلّب على التحديات المالية إلعداد 

وتنفيذ مشروعات تقوية المرونة. ويشمل هذا تقديم الدعم الفني للجوانب المالية لتصميم 
المشروعات، واالستفادة من الشراتات لمساندة جهود المدن األعضاء.

 تتمتَّع السيدة يي بخبرة أتثر من 16 عاماً في مجال المالية العامة، إذ عملت مع طائفة متنوعة 
من المدن، والدول، والهيئات الحكومية، والكيانات غير الهادفة للربح لوضع وتنفيذ استراتيجيات 

لتمويل احتياجات مشروعاتها. وتشمل خبراتها في مجال المعامالت تمويل موجودات 
توزيع وتوليد الطاقة، والطرق، والمياه والصرف الصحي، ومنشآت إدارة النفايات الصلبة، 

والمستشفيات غير الهادفة للربح، ووضع حلول تمويل معاشات التقاعد.

 قبل التحاقها بشبكة 100 مدينة مرنة، اشترتت في رئاسة فريق الكهرباء والمرافق العامة في 
بارتليز حيث فازت هي وفريقها بجائزة اتفاق مشتري السندات للعام، وجائزة اتفاق أقصى الغرب 

للعام عن ابتكارهم في مجال تمويل مشروع ميلفورد لممر الرياح بطاقة 200 ميجاواط لحساب 
هيئة الكهرباء العامة في جنوب تاليفورنيا والوحدات األعضاء فيها )شعبة لوس أنجليب للمياه 

والكهرباء، وبوربنك للمياه والكهرباء، وباسيندا للمياه والكهرباء.

 حصلت السيدة يي على درجة البكالوريوس في العالقات الدولية واللغة األلمانية من 
جامعة بنسلفانيا

السيدة إليزابيت يي    
نائبة الرئيس 
لشؤون تمويل المرونة في 
شبكة  "المائة مدينة مرنة"  

فيليب تارب هو تبير مسؤولي إدارة المعرفة في قطاع الممارسات العالمية للتنمية االجتماعية 
والحضرية والريفية والقدرة على التكيف في مجموعة البنك الدولي، حيث يتولى مسؤولية 

نات األنشطة المتصلة بالمعرفة والتعُلّم واالبتكار في قطاع  إعداد ومساندة تنفيذ مختلف ُمكوِّ
الممارسات، ومنها تبادل المعارف فيما بين بلدان الجنوب، وشبكات الممارسات، وشبكات 
وشراتات المعارف، وما يرتبط بها من تدريب وبناء للقدرات لموظفي البنك الدولي والبلدان 

المتعاملة معه.

 وهو يتمتع بخبرة أتثر من 20 عاماً في مجاالت المعرفة والتعلم والخدمات االستشارية، مع 
الترتيز على تبادل المعارف فيما بين الممارسين وبين بلدان الجنوب. وعلى مدى 4 سنوات، تان 

مقر عمله في مكتب البنك الدولي في بكين حيث قاد عمليات البنك في الصين بشأن التعاون فيما 
بين بلدان الجنوب والسيما مع البلدان األفريقية. 

حصل السيد تارب على شهادات جامعية في االقتصاد والسياسة العامة من جامعة تاليفورنيا 
في بيرتلي.

السيد فيليب كارب   
كبير مسؤولي إدارة المعرفة، 
قطاع الممارسات العالمية 
للتنمية االجتماعية والحضرية 
والريفية والقدرة على التكيف، 
مجموعة البنك الدولي
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السيدة ماتيلدا خوري هي عضو منتَخب في مجلب بيروت البلدي، حيث تشرف على تطوير 
المشاريع والبرامج المتعّلقة بالتنمية الحضرية المستدامة وتذلك بالثقافة والتراث. 

تمّيزت مسيرتها المهنية بالعمل على مشاريع وبرامج ذات طابع عام، سواء على المستوى 
الحضري أو البيئي. وقد عملت بشكل خاص مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تمديرة للعديد 

من المشاريع المتعّلقة بالبيئة والطاقة. عالوًة على ذلك، عملت تمستشارة بيئية في العديد من 
المشاريع الممّولة من قبل البنك الدولي، وتذلك تمحاِضرة في الجامعة األميرتية في بيروت 

وتمهندسة معمارية ضمن القطاع الخاص. وطوال مسيرتها المهنية، أبقت على التزامها لناحية 
الحفاظ على التوازن بين البيئة الطبيعة والبيئة المبنّية من صنع اإلنسان. 

السيدة خوري حاصلة على بكالوريوس في الهندسة المعارية من الجامعة األميرتية في بيروت، 
وعلى ماجستير في دراسات البيئة والطاقة من نقابة الهندسة المعمارية في لندن.

السيدة ماتيلدا خوري
 عضو في مجلس 
بيروت البلدي، لبنان

السيد سيباستيان مير هو خبير في إدارة السلطات المحلية. بين العامين 2001 و2008، انُتخب نائب 
رئيب بلدية مدينة بيزنسون"، مسقط رأسه، حيث تان مكّلفاً بالتعاون الدولي والعالقات مع 

الجامعات. عمل لفترة عشرة أعوام في إقليم "سين-سان-دونيه" بضواحي باريب، تمدير للتنمية 
االقتصادية لمدينة بانتان ثم ترئيب ديوان دومينيك فوانيه، رئيب بلدية مدينة مونتروي حتى العام 

2014، وقد عمل خالل هذه الفترة على إعادة تصميم المشروع الحضري لناحية تحقيق المزيد من 
مراعاة البيئة والتنمية المستدامة. ثم عاد إلى الدراسة الجامعية وحصل على درجة ماجستير في 
 ،Mines Paristech/ESCP( مجال بحوث اإلدارة االبتكارية في المنظمات الدولية والسياسية

جامعة باريب العاشرة(.

من نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 لغاية فبراير/ شباط 2019، تان تبير مسؤولي شؤون المرونة في مدينة 
باريب، وهو منصب فريد وشامل يهدف إلى التحضير بشكل أفضل لمواجهة تحديات القرن المعاصر، 

سواء لناحية الصدمات الكبيرة )هجمات، فيضانات وغيرها(، أو لناحية التوترات المزمنة )التغّير 
المناخي، عدم المساواة، الهجرة، التلوث وغيرها(. وبصفته عضواً في الشبكة العالمية لمائة مدينة 
مرنة، طّور إستراتيجية مرونة طويلة األمد تشمل في آن المشاريع االجتماعية والحضرية والحوتمة، 

وقد تّم اعتمادها باإلجماع من قبل مجلب باريب في سبتمبر/ أيلول 2017، وهي حالياً قيد التنفيذ. 

منذ فبراير/ شباط 2019، يشغل منصب المندوب العام لالنتقال اإليكولوجي والمرونة في مدينة باريب، 
وينّسق من أجل تطبيق السياسات المرتبطة بالمناخ ونوعية الهواء واالقتصاد الدائري والمرونة.

السيد سيباستيان مير  
 كبير مسؤولي شؤون المرونة
باريس، فرنسا
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تقلَّد  الدتتور أرتورو دومينيتشي أروسيمينا منصبه الجديد مديراً للمرونة والتكيف في مدينة بنما 
في مايو/أيار 2017. ومن بين مجاالت خبرته اإلدارة المالية والمشروعات البيئية، وإدارة المؤسسات، 

واإلدارة العامة، والعلوم والبحوث، والتدريب والتواصل العلمي.

ومن خالل خبرته المهنية الواسعة، عمل أرتورو تعالم أحياء في المكتب البحري للتعليم في 
معهد سميسونيان للبحوث االستوائية، وتان نائباً لمدير التنسيق واإلدارة المتكاملة ورئيب 

ق األول لبرنامج الحفاظ على البيئة البحرية  الوحدة البيئية في الهيئة المائية لموارد بنما، والُمنسِّ
في المؤسسة الدولية للتنمية المستدامة في بنما، وأستاذا للعلوم البيئية والنظم البيئية البحرية، 

وحفظ البيئة والتنمية المستدامة في جامعة بنما، والجامعة البحرية الدولية في بنما، والمدير 
التنفيذي لمرتز رامسار اإلقليمي للتدريب والبحوث على األراضي الرطبة لنصف الكرة الغربي.

ومنذ عام 2008 يشغل منصب مسؤول التنسيق الوطني في بنما للجنة المراجعة العلمية والفنية 
التفاقية رامسار.

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في علم األحياء من جامعة بنما، ودرجة الماجستير في علم 
األحياء من جامعة توستا ريكا، وشهادة الدتتوراه في العلوم الطبيعية من مرتز ليبنيتز للبحوث 

البحرية االستوائية، وجامعة بريمن في ألمانيا.

الدكتور أرتورو 
دومينيتشي أروسيمينا   
مدير المرونة والتكيف، 
مدينة بنما، بنما

انضّمت السيدة بيلج تاتير عام 2008 إلى مؤسسة التمويل الدولية )IFC(، وعملت ضمن أقسام 
عديدة، منها التمويل البلدي، البنى التحتية والتصنيع ضمن مناطق أوروبا الشرقية وأميرتا 

الالتينية وأفريقيا الواقعة جنوب الصحراء والشرق األوسط. 

نجحت في تنفيذ تمويل ثالثة مشاريع قطارات أنفاق لبلدية اسطنبول، ومشروع التخّلص من 
مياه الصرف في البرازيل، ومنصة ليكيال لتطوير مشاريع طاقة هوائية وطاقة شمسية في المناطق 
األفريقية الواقعة جنوب الصحراء، أربعة مشاريع )50 ميغاواط( للطاقة الفولتية الضوئية في ظل 
مبادرة الطاقة البديلة المصرية، ومؤخراً مشروع المصدر )200 ميغاواط( للطاقة الفولتية الضوئية 

في األردن. حظيت بعض هذه المشاريع باالعتراف من قبل منظمات دولية مّما أّدى إلى منح 
مؤسـسة التمويل الدولية التقدير من قبل الهيئة الدولية لتمويل المشاريع )PFI(، أفضل صفقة 
عالمية لعام 2017، مجلة البنى التحتية )IJ( العالمية، أفضل مؤسـسة تمويل إنمائي لعام 2018، 

والمؤسـسة المتعددة األطراف لعام 2017 من قبل تل من الهيئة الدولية لتمويل المشاريع ومجلة 
البنى التحتية العالمية. 

السيدة تاتير حاصلة على بكالوريوس تخّصص مزدوج في االقتصاد وإدارة األعمال من جامعة 
"توتش" في إسطنبول وماجستير من تلية إدارة األعمال في جامعة هارفرد. 

السيدة بيلج كاكير 
مسؤولة عن االستثمار، مؤسسة 
التمويل الدولية، منطقة الشرق 
 األوسط وشمال أفريقيا،
مجموعة البنك الدولي
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الدتتور جوزيف ليتمان هو تبير أخصائي إدارة مخاطر الكوارث في مجموعة البنك الدولي، إذ 
يرأس فرق عمل بشأن التعافي القادر على المجابهة ومرونة المناطق الحضرية في الصندوق 

العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها. 

وهو أيضاً مسؤول االتصال لهذا الصندوق في القضايا اإلنسانية والهشاشة/الصراع. وقبل ذلك، 
قضى  الدتتور ليتمان أربع سنوات في إدارة صندوق إعمار هايتي بقيمة 400 مليون دوالر ويساند 

عمليات التعافي بعد الزلزال في شراتة مع الحكومة والمجتمع الدولي. 

وفي الوقت نفسه، ساند إنشاء صناديق لالستجابة لألزمات والتنمية في عدد من الدول الهشة 
والمتأثرة بالصراع )الصومال، وجنوب السودان، والسودان(. وأسهم أيضا في إنشاء وإدارة 

صندوق متعدد المانحين بقيمة 650 مليون دوالر لعمليات إعادة اإلعمار بعد طوفان التسونامي في 
إندونيسيا. ويتمتع  الدتتور ليتمان بخبرة أتثر من 30 عاماً في األنشطة اإلنمائية من خالل عمله في 
البنك الدولي في مجاالت إدارة مخاطر الكوارث، وتغُيّر المناخ، وإدارة الموارد الطبيعية، والتنمية 

الحضرية، والغابات، والطاقة النظيفة. 

حصل  الدتتور ليتمان على شهادة الدتتوراه في تخطيط المدن والتخطيط اإلقليمي من جامعة 
تاليفورنيا في بيرتلي، ودرجة الماجستير من تلية تنيدي في جامعة هارفارد

الدكتور جوزيف ليتمان  
كبير أخصائيي إدارة مخاطر 
الكوارث، الصندوق العالمي للحد 
من الكوارث والتعافي من آثارها، 
مجموعة البنك الدولي

يعمل سوجيت تومار موهانتي رئيساً للمكتب اإلقليمي للدول العربية التابع الستراتيجية 
األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث.

قاً للمنصة اإلقليمية لمكتب آسيا  قبل مجيئه إلى مصر، عمل السيد موهانتي رئيساً وُمنسِّ
والمحيط الهادي التابع إلستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث في بانكوك بتايلند 

)2011-2017(. يتمتع سوجيت بخبرة تزيد على 18 عاما في مجال إدارة مخاطر الكوارث، وتنسيق 
األعمال اإلنسانية، والتنمية، وتغُيّر المناخ، وعمل مع منظمات األمم المتحدة مثل مكتب األمم 

المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومكتب األمم المتحدة للحد 
من أخطار الكوارث.

قاد السيد موهانتي المؤتمرات الوزارية آلسيا والتنسيق اإلقليمي لتنفيذ إطار سنداي للحد من 
مخاطر الكوارث في منطقة آسيا. وعمل في مقر مكتب األمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث 
في جنيف )2006-2011(، وقاد جهود تصميم وتنفيذ "مرصد إطار عمل هيوغو" وهو إطار للمتابعة 

والتقييم للتقدم المحرز على المستوى العالمي للحد من مخاطر الكوارث/تنفيذ إطار عمل هيوغو؛ 
وشبكة الوقاية؛ وشارك في تأليف مطبوعات مثل تقرير التقييم العالمي )2011(، وتقرير مخاطر 

الكوارث في آسيا والمحيط الهادئ )2012(.

قبل التحاقه بمكتب األمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث، عمل في مكتب األمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية في سري النكا في منصب تبير المستشارين الفنيين ألنظمة معلومات 
المخاطر في 2005، ومديراً ألنظمة معلومات الكوارث في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الهند 

.)2005-2000(

السيد موهانتي مواطن هندي حاصل على درجة الماجستير المزدوجة في إدارة األعمال وفي علوم 
الكومبيوتر.

السيد سوجيت 
كومار موهانتي  
رئيس المكتب اإلقليمي 
للدول العربية، استراتيجية 
األمم المتحدة الدولية 
للحد من الكوارث
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عملت السيدة هارت فورد، المتخصصة في دراسات علم اإلنسان االجتماعي والتنمية االقتصادية، 
في مختلف جوانب البرامج اإلنسانية واإلنمائية على مدى السنوات العشر الماضية في هايتي 

والسنغال وجنوب السودان واألردن ولبنان.

ز عملها على ربط البرامج اإلنسانية في حاالت الطوارئ في المناطق الحضرية بجهود بناء   وترتَّ
المرونة والقدرة على التكيف والحوتمة الرشيدة، السيما من خالل تطبيق مبادئ إدارة المخيمات 
لتوسيع نطاق أثر االستجابة لألزمات في هذه البيئات التي تعاني قلة الموارد، واالعتماد في الوقت 

نفسه على الحلول الهيكلية.

 عالوًة على ذلك، شارتت السيدة هارت في اآلونة األخيرة في دراستين أشرف عليهما تل من 
معهد دراسات التنمية ومبادرات إيمباتت تحت عنوان "رفاهة الالجئين في المناطق الحضرية: 

السوريون ومضيفوهم في األردن ولبنان" و "السلطة العامة وإضفاء الشرعية - العالقات بين 
المضيفين والالجئين في المناطق الحضرية باألردن ولبنان". وتشغل هارت حالياً منصب المديرة 

الُقطرية لوتالة التعاون التقني والتنمية ACTED  في لبنان ومقرها في بيروت.

السيدة هارت فورد   
مديرة وكالة التعاون التقني 
والتنمية، لبنان

الدتتور سفيان العيسى هو الرئيب اإلقليمي للعمليات لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
في مؤسسة التمويل الدولية - مجموعة البنك الدولي. وقبل هذا المنصب، شغل منصب مسؤول 

االستثمار الرئيسي ومدير البرامج اإلقليمية في مؤسسة التمويل الدولية، حيث غطى عمله 
االستثمار والخدمات االستشارية، السيما المهارات، والتعليم وريادة األعمال في الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.

 يتمتع  الدتتور العيسى بخبرة دولية تمتد أتثر من 15 عاماً في مجاالت القطاع المالي والقطاع 
الخاص، والسياسات والقضايا االقتصادية التي تربط التمويل بفرص االستثمار وتعبئة األموال. 

وقبل التحاقه بالعمل في مؤسسة التمويل الدولية، عمل مستشاراً أول لعميد مجلب المديرين 
التنفيذيين والمدير التنفيذي للشرق األوسط في مجموعة البنك الدولي.

العيسى محاسب عمومي معتمد يحمل شهادة الدتتوراه في االقتصاد من جامعة لندن. 

الدكتور سفيان العيسى
الرئيس اإلقليمي للعمليات 
لمنطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، مؤسسة التمويل 
الدولية، مجموعة البنك الدولي
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التحقت دانا عمران بشبكة المائة مدينة مرنة بعد أن قضت زهاء 9 سنوات من العمل في البنك 
الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مناصب مختلفة. 

وشارتت دانا في إعداد إحدى المطبوعات الرئيسية لمجموعة البنك الدولي -وهي تقرير ممارسة 
أنشطة األعمال- في واشنطن العاصمة حيث قادت فريق األبحاث العالمية المسؤول عن 

تقييم اللوائح التنظيمية للبناء والتخطيط العمراني في 183 بلداً. والتحقت بشعبة الخدمات 
االستشارية لمناخ االستثمار حيث تانت تقدم المشورة إلى الحكومات على المستوى الوطني 
ومستوى المدن في أنحاء أفريقيا والشرق األوسط بشأن تيفية تصميم وتنفيذ حلول مبتكرة 

تختص بالسياسات والتكنولوجيا لتوسيع نطاق تقديم الخدمات العامة، وزيادة شفافية 
اإلجراءات الحكومية، ومساندة نمو منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة.

وفضال عن خبرتها العالمية في مجال التنمية، عملت دانا في طائفة متنوعة من األدوار المتصلة 
باإلستراتيجية والسياسات، وتانت تقدم المشورة إلى الشرتات الناشئة، والهيئات الحكومية، 

والحمالت السياسية في أمريكا الالتينية والشرق األوسط.

دانة حاصلة على شهادة الماجستير في دراسات األمن الدولية من جامعة جورج تاون. ونالت 
شهادة البكالوريوس في العلوم والتكنولوجيا في تخصص الشؤون الدولية، وشهادة في 

الدراسات العربية المعاصرة من تلية والش للسلك الدبلوماسي في جامعة جورج تاون حيث 
تانت عضوا في جمعية فاي بيتا تابا )Phi Beta Kappa(، وباحثة في جامعة جون تارول. 

دانا تتحدث بالعربية لغتها األم، وتتقن الفرنسية، تما تجيد التحدث باإلسبانية.

السيدة دانا عمران
مديرة لمنطقة أفريقيا، 
شبكة "المائة مدينة مرنة"

إيزابيل مارغريتا تانتادا أخصائية بالتنمية الحضرية واستشارية في قطاع الممارسات العالمية 
للتنمية االجتماعية والحضرية والريفية والقدرة على التكيف في البنك الدولي مع الترتيز على 

المدن في  جنوب الصحراء بأفريقيا ، وعملت من قبل في منطقتي شرق آسيا وجنوبها.

وهي تساند في الوقت الحالي برنامج مرونة المدن حيث تسهم بخبرة عملها في مشروعات في 
إدارة المدن، وتمويل البلديات، والحكومة المحلية والالمرتزية، والتخطيط المكاني واستخدام 

األراضي، والبنية التحتية وتقديم الخدمات البلدية. 

والسيدة تانتادا حاصلة على درجة الماجستير في التخطيط العمراني من تلية الدراسات العليا 
للتصميم في جامعة هارفارد، وشهادة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة ألتينيو دي مانيال في 

الفلبين. 

السيدة إيزابيل 
مارغريتا كانتادا  

 سيتي سكانز،
مجموعة البنك الدولي

الدتتور علي م. الحمود عالم بحثي في معهد الكويت لألبحاث العلمية في مرتز أبحاث البيئة 
والعلوم الحياتية.

وهو أيضاً خبير معتمد في الصحة المهنية، وحاصل على شهادة في السالمة المهنية، وعضو 
في مؤسسة السالمة والصحة المهنية. ونال درجاته العلمية من جامعة سينسيناتي )الدتتوراه(، 

وجامعة والية تليفالند )الماجستير(، وجامعة بيتسبرغ )البكالوريوس( وهي جميعاً في مجال 
الهندسة الصناعية.

وتنصّب اهتماماته البحثية على مجال تقييم المخاطر، والصحة والسالمة البيئية والمهنية، 
والمخاطر الطبيعية، والمرونة والقدرة على التكيف، وتذلك مراجعة المعايير واإلرشادات الدولية 

للصحة والسالمة والبيئة، ووضع معايير جديدة للصحة والسالمة والبيئة للكويت.

الدكتور علي م. الحمود 
عالم بحثي، معهد الكويت 
لألبحاث العلمية، الكويت
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ُعيِّن طوني صفير في عام 2014 في منصب تبير المسؤولين عن شؤون المرونة في مدينة جبيل. 
يتمتَّع السيد صفير بخبرات وتجارب ثرية من شأنها تعزيز هذا المنصب.

 وقد انتخب عضواً في المجلب البلدي للمدينة من 2010 حتى 2016، حيث انضم إلى لجنة السياحة 
قاً للعالقات بين المدينة وبرنامج اإلستراتيجية  والثقافة وتذلك لجنة البيئة. وتم أيضاً تعيينه ُمنسِّ

الدولية للحد من مخاطر الكوارث والتعافي من آثارها التابع لألمم المتحدة. وتان السيد صفير 
ُممثِّال لبلدية جبيل حتى عام 2016 في "لجنة إدارة الكوارث واألزمات" التي أجرت في اآلونة األخيرة 

تدريبات ناجحة في إطار االستجابة للكوارث بعمليات محاتاة لطوفان تسونامي وزالزل.

وتان السيد صفير منذ وقت طويل عضوا في جمعية بیبلوس ايكولوجيا، وهي منظمة أهلية تعني 
بالبيئة وسعت بنجاح للحفاظ على تراث مدينة جبيل. وبعد نضال سياسي طويل، استطاعت 

مجموعة صغيرة من الشخصيات منهم طوني صفير حشد تأييد مواطني جبيل لمقاومة مرسوم 
تان يرمي إلى تحويل الشاطئ الرملي األثري األخير للمدينة إلى مارينا لليخوت. ونجحت جهودهم 

في حماية هذا الموقع األثري المهم.

ومنذ تعيينه، عمل السيد صفير وفريقه على مدى 18 شهراً في اجتماعات ومشاورات مع مختلف 
أصحاب المصلحة والجهات المعنية في المدينة والمؤسسات األتاديمية وممثلي الحكومة 

والقطاع الخاص لوضع إستراتيجية الحصانة الحضرية في جبيل التي أُطِلقت في أبريل/نيسان 2016.

السيد طوني صفير 
كبير المسؤولين عن شؤون 
المرونة في مدينة جبيل، لبنان

سليم روحانا خبير أول للتنمية الحضرية والقدرة على التكيف ورئيب فريق العمل في البنك 
الدولي حيث عمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنطقة شرق آسيا. وفي اآلونة 

األخيرة، تان مقر عمله في العاصمة التونسية حيث انصّب ترتيزه على المجاالت المتصلة 
بحكومة المناطق الحضرية، والمالية العامة، وإسكان محدودي الدخل، ومرونة المناطق 

الحضرية وقدرتها على التكيف.

قبل التحاقه بالعمل في البنك الدولي، عمل روحانا في مؤسسات خاصة وعامة في باريب 
والدوحة وبيروت في مجاالت الهندسة المعمارية وتخطيط وتصميم المدن، وتخطيط التنقل، 

والمشارتة المجتمعية الحضرية.

حصل السيد روحانا على درجة البكالوريوس وشهادة الماجستير في الهندسة المعمارية 
من الجامعة اللبنانية في بيروت، ودرجة الماجستير المزدوجة في العلوم السياسية من 

جامعة الحكمة في بيروت، وجامعة باريب 11، ودرجة الماجستير في تخطيط المدن وإدارتها 
من الكلية الوطنية للجسور والطرق في باريب، وماجستير إدارة األعمال من معهد إمبريسا 

في مدريد، إسبانيا.

السيد سليم روحانا
خبير أول للتنمية الحضرية، 
مجموعة البنك الدولي

انتخب أنطون سلمان رئيساً لبلدية مدينة بيت لحم في مايو/أيار 2017.

وباإلضافة إلى منصبه، يعمل السيد سلمان محامياً منذ عام 1989، وتان محاضراً في القانون 
المدني في جامعة بيت لحم، وعضواً في مجلب بلدية بيت لحم.

شغل السيد سلمان منصب أمين السر والرئيب للجنة العالقات الدولية في االتحاد الفلسطيني 
للهيئات المحلية، باإلضافة إلى العديد من اللجان الفلسطينية األخرى، وحصل على العديد من 

الجوائز، منها المواطنة الفخرية من بلدية روفيانو في إيطاليا عام 2017.

نال السيد سلمان شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة بيروت العربية.

السيد أنطون سلمان
 رئيس بلدية 
مدينة بيت لحم، فلسطين
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في عام 2016، انضمت مدينة تبليسي إلى شبكة المائة مدينة مرنة وفي عام 2017 تّم تعيين السيدة 
أردلين تأول تبيرة مسؤولين عن شؤون المرونة. ومنذ ذلك التاريخ، بالتعاون مع فريق خبراء من 

شبكة المائة مدينة مرنة وشرتة بوروهابولد للهندسة، عملت على إستراتيجية تبيليسي للمرونة 
والتي سيتم نشرها عام 2019. 

عملت السية آنا أردلين في القطاع الخاص لمدة عشر سنوات. في عام 2014، انتقلت إلى العمل 
لحساب الحكومة المحلية. وقد تبوأت عدداً من المناصب المختلفة في مكتب رئيب البلدية بما 

في ذلك رئيسة مكتب نائب رئيب البلدية ورئيسة قسم العالقات الدولية. 

في عام 2015، تعّرضت مدينة تبليسي لفيضان قاتل ُعرف باسم "طوفان 13 يونيو/ حزيران. وقد 
أّثرت هذه المأساة على تل المقيمين في تبليسي. وانطالقاً من دار البلدية، عملت السيدة أردلين 

مع المنظمات المانحة ومختلف األطراف لمساعدة المدينة الستعادة الحياة الطبيعية. عندها، 
قّررت أن تطلب المساعدة من المائة مدينة مرنة، وأدرتت بأّن لدى تبليسي فرصة بأن تصبح جزءاً 

من هذه الشبكة. 

السيدة آنا أردلين حاصلة على بكالوريوس في االقتصاد من جامعة إيفان جافاتيشفيلي الحكومية 
في تبليسي وعلى ماجستير من جامعة ديبول في شيكاغو، الواليات المتحدة. 

السيدة آنا أرديليان
كبيرة مسؤولين عن شؤون 
المرونة،  تبليسي، جورجيا

إيريك ولسون هو نائب مدير في مكتب رئيب البلدية للمرونة والتكيف حيث يدير برامج التكيف مع 
تغُيّر المناخ في استخدامات األراضي والمباني. 

وهو ُيشِرف على فريق من المهندسين المعماريين، وخبراء تخطيط المدن، وخبراء السياسات 
يعملون لتحديد النهج الرشيدة من منظور المالية العامة والمنصفة اجتماعياً للتصدي لتحديات 
المناخ التي تواجهها المباني واألحياء في مدينة نيويورك. يقوم السيد ويلسون وفريقه بالتنسيق 

مع األفراد واألسر والمجتمعات المحلية والمؤسسات المحلية وعلى مستوى الواليات والمستوى 
االتحادي لالستعداد لمجابهة المخاطر المناخية التي تواجهها مدينة نيويورك، ومنها ارتفاع 

منسوب مياه البحر، وموجات الحر الشديد، والعواصف العاتية.   

التحق السيد ويلسون بمكتب رئيب البلدية للمرونة والتكيف من شبكة المائة مدينة مرنة، 
وهو برنامج لمؤسسة روتفيلر، حيث تان يدير العالقات مع 11 مدينة، ومبادرات خاصة مثل 

لجنة ريلماجين بويرتوريكو في أعقاب اإلعصار ماريا. وتشمل مسيرته المهنية التي تمتد عبر أتثر 
من 15 عاماً عدة مؤسسات في مدينة نيويورك، منها إدارة الحفاظ على المساتن والتنمية، 

ومؤسسة التنمية االقتصادية، وإدارة تخطيط المدينة.    

حصل السيد ويلسون على درجة الماجستير في تخطيط المدن والتخطيط اإلقليمي 
من جامعة تورنيل ودرجتي البكالوريوس في الحفاظ على البيئة وبيولوجيا النبات من 

جامعة تولورادو في بولدر. 

السيد إريك ويلسون
نائب مدير، استخدامات األراضي 
والمباني، مدينة نيويورك، 
الواليات المتحدة األميركية
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الدتتور نبيل عيتاني هو مهندس معماري مختص بالحفاظ على المعالم وأخصائي في إدارة التراث. 

حاز على شهادة الهندسة المعمارية من الجامعة اللبنانية )عام 1986( وعلى ماجستير ودتتوراه 
في مجال الحفاظ على معالم المدن التاريخية والمباني من جامعة تاثوليكي لوفن في بلجيكا 

)عام 2001( حيث تمّرس أيضاً في مجال الهندسة المعمارية والترميم. 

لدى عودته إلى لبنان، التحق السيد عيتاني بوزارة الثقافة )2001-2003( حيث تان مكّلفاً بإعداد 
المواقع الرسمية للقمم العربية والفرنكفونية المنعقدة في بيروت. تما أنه حاضر في مجال 

نظريات وتاريخ الحفاظ على اآلثار، والتصميم الحضري وإدارة التراث الثقافي، وشارك في مشاريع 
أبحاث في جامعات مختلفة، بما فيها الجامعة اللبنانية والجامعة األميرتية في بيروت.

الدكتور نبيل عيتاني
مدير برنامج التراث الثقافي 
والتنمية الحضرية، مجلس 
اإلنماء واإلعمار، لبنان

السيد ستيفن روبنيي هو خبير في إدارة مخاطر الكوارث لدى مجموعة البنك الدولي، حيث يرأس 
مبادرة الجدارة االئتمانية للمدن لدى البنك الدولي ويشارك في قيادة برنامج مرونة المدن لدى 

البنك الدولي. 

يعمل السيد روبنيي في البنك الدولي منذ ستة أعوام، بما في ذلك في منطقة آسيا الجنوبية حيث 
ساعد في مجال مشاريع مرونة حضرية وساحلية في بنغالدش وبرنامج إعادة إعمار المساتن 

التابع لحكومة النيبال بعد زلزال عام 2015. 

باإلضافة إلى برنامج عمله المهني، يعّد السيد روبنيي دتتوراه في مجال االقتصاد الفضائي لدى 
جامعة أتسفورد.

السيد ستيفن روبنيي
خبير في إدارة مخاطر الكوارث، 
مجموعة البنك الدولي

تتمتع نسرين األعرج بخبرة عمل تمتد نحو 24 عاماً في مجاالت التنمية المستدامة 
وتخطيط المدن.

ولديها خبرة متنوعة وواسعة في مجاالت شتَّى متصلة بالتنمية، السيما في الحكم المحلي، 
وتمويل المشروعات، وصياغة السياسات واالستراتيجيات العامة، وتغُيّر المناخ ومجابهة آثاره، 

ورصد ومتابعة أهداف التنمية المستدامة على مستوى المدن. وعملت خالل السنوات العشر 
الماضية في أمانة عمان الكبرى في إدارة المشروعات واإلشراف على البرامج، السيما تلك التي 

تمّولها وتاالت دولية أو جهات مانحة ومؤسسات مالية. 

ان، وتشمل  وتشغل حالياً منصب تبير مسؤولي المرونة وبناء القدرة على التكيف في عمَّ
مهامها تنفيذ استراتيجية المرونة باإلضافة إلي دورها تمستشارة ألمين عمان للمشروعات 

والتعاون الدولي.

وهي حاصلة على درجة جامعية في الهندسة من جامعة األردن للعلوم والتكنولوجيا.

السيدة نسرين األعرج
كبيرة مسؤولي المرونة وبناء 
ان، األردن القدرة على التكيف، عمَّ
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عبد الله علي واتين هو رئيب البلدية الحالي لمدينة بايدوا في والية جنوب غرب الصومال. وبحكم 
منصبه رئيساً للبلدية قاد إصالحات شاملة في نظام الحكم المحلي في بايدوا. وعمل بنجاح مع 
األمم المتحدة والبنك الدولي والجهات المانحة من خالل تعزيز دور أجهزة الحكم المحلي في 

جنوب وسط الصومال.

زت على تخطيط التنمية، وتخطيط الحكم  يتمتع السيد واتين بخبرة 12 عاماً في مواقع قيادية ترتَّ
المحلي، وبناء السالم وحل الصراعات.

وأشرف بحكم منصبه رئيساً للبلدية على مشروع )ميدنيمو( للوحدة الوطنية الذي يهدف إلى 
تعزيز قدرات القيادة المحلية من أجل تسهيل العودة الدائمة، والتعافي، واالندماج االجتماعي 

والتعايش السلمي للمتأثرين بالنزوح، والعائدين وغيرهم من الجماعات المهاجرة والمجتمعات 
المضيفة في بايدوا بوالية جنوب غرب الصومال.

وقبل ذلك، عمل في وزارة المالية الصومالية ودائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام

السيد عبد الله علي واتين 
رئيس بلدية 
مدينة بايدوا، الصومال

السيد سعيد ظواهرة هو عضو مؤّســب في مجلب الشباب بمدينة الزرقاء، الذي يضّم ستين 
عضواً من شبان المدينة، باإلضافة إلى 15 عضو من الالجئين السوريين الذين تانوا يعيشون في 
الزرقاء. ويعمل مجلب شباب مدينة الزرقاء تمجلب ظل للبلدية لضمان حسن سير الخدمات 

البلدية واالستجابة للطلبات المتزايدة بعد وصول موجات الالجئين السوريين إلى المدينة. 

تما أّن السيد ظواهرة هو عضو في شبكة الوقاية المحلية الهادفة إلى حماية المجتمع، السيما 
العنصر الشبابي، من االستهداف من قبل مجموعات متطّرفة. 

هو حالياً باحث ومحّلل متدرّب لدى شرتة نماء لالستشارات االستراتيجية، وهي شرتة قائمة على 
التكنولوجيا وُتعّد دراسات وبحوثاً حول مواضيع مختلفة تتعّلق بالمنطقة. ويتم العمل فيها حالياً 

على بعض المشاريع المرتبطة بالالجئين السوريين وبقانون الالمرتزية.

السيد سعد ظواهرة
هيئة الشباب 
في مدينة الزرقاء، األردن

تشغل سينثيا بكاليان في الوقت الحالي منصب مسؤولة المتابعة والتقييم والتعُلّم والتنمية 
في وحدة الحد من مخاطر الكوارث في الصليب األحمر اللبناني. وتهدف وحدة الحد من مخاطر 

الكوارث إلى تحقيق مجتمعات تتمتع باألمان والمرونة واالعتماد على الذات في مواجهة المخاطر 
الطبيعية وتلك التي يصنعها اإلنسان. 

قبل التحاقها بالعمل في الصليب األحمر اللبناني، عملت سينثيا مديرًة للبيانات لدى مؤسسة 
ميرييو، وهي مؤسسة فرنسية لرعاية األسرة تهدف إلى مكافحة األمراض المعدية في البلدان 

النامية بين فئات السكان الضعيفة عن طريق بناء قدرات المجتمعات المحلية. 

وعالوًة على ذلك، هي عضو ناشط في الهيئة الشبابية-سن الفيل، وهي لجنة شبابية معتمدة 
رسمياً من ِقَبل بلدية سن الفيل. وتتمثل رسالة اللجنة في الدفاع عن حقوق األطفال والشباب 

وتمكينهم من أن يصبحوا عناصر فاعلة في اتخاذ القرار وتحقيق التغيير داخل مجتمعاتهم 
المحلية.

وُقِبَلت السيدة بكاليان لالنضمام إلى المجموعة االستشارية للشباب في مجموعة البنك الدولي. 
والمجموعة االستشارية للشباب هي مجموعة طوعية تتألف من 27 شاباً وشابة من خلفيات 

ومناطق مختلفة داخل لبنان. وتهدف المجموعة إلى إتاحة سبيل للشباب للمشارتة في مناقشة 
السياسات والتعبير عن همومهم. وسوف تسهم المجموعة في مشروعات البنك الدولي، وفضال 

ط إلطالق مبادرات جديدة ومبتكرة.  عن ذلك ُتخطِّ

هي من بيروت ، لبنان ، وهي حاصلة على إجازة في الصحة العامة وعلوم التنمية من جامعة 
البلمند.

السيدة سينتيا بكاليان     
المجموعة االستشارية للشباب، 
مجموعة البنك الدولي، لبنان
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تّم تعيين السيد بهزاد آدم نائباً لمحافظ مدينة دهوك في عام 1992.

هو حاصل على بكالوريوس في القانون من جامعة بغداد عام 1078. انضّم إلى نقابة المحامين في 
السنة نفسها ومارس القانون خالل األربع عشرة سنة التالية حتى عام 1992. السيد آدم هو عضو 

سابق في نقابَتي المحامين في العراق وتردستان. 

باإلضافة إلى ذلك، هو ناشط حقوقي وتان عضواً في األمانة العامة لمنظمة الدفاع عن حقوق 
اإلنسان في الدول العربية )OMRAS( ومقرها ألمانيا، منذ عام 2005. تما شغل منصب رئيب 

منظمة الدفاع عن حقوق اإلنسان في العراق )OMRIK( ومقّرها ألمانيا. 

نشر السيد بهزاد عدداً من المقاالت حول حقوق اإلنسان.

السيد بهزاد آدم
 نائب محاِفظ 
مدينة دهوك، العراق

السيدة خديجة ناصر مديرة أولى للمشروعات اإلقليمية وتدير من مقر عملها في بيروت جهود 
تنفيذ مشروع شبكة المدن القوية بالتعاون مع بلديات لبنانية وأردنية سعياً إلى تعزيز دور الجهات 

الفاعلة دون الوطنية في منع التطُرّف العنيف.

وقبل التحاقها بشبكة المدن القوية، عملت السيدة خديجة مديرًة للمشروعات ومستشارًة ثقافيًة 
للسفارة الدانمرتية في بيروت حيث تانت مسؤولًة عن إدارة مشروعاتها وعالقاتها مع المنظمات 
غير الحكومية. وقبل ذلك، عملت مع منظمات وطنية ودولية غير حكومية في المنطقة في إدارة 

مشروعات الوقاية المجتمعية والتنمية والمساعدات اإلنسانية. 

وفي الدانمرك: تانت السيدة خديجة تدير مبادرات الوقاية من الجريمة التي تستهدف الشباب 
المهّمشين في توبنهاغن، ودمج السجناء السابقين في المجتمع. ومن خالل منصبها السابق 

تُمدرِّبة على بناء القدرات وسفيرة حوار لوزارة الالجئين والمهاجرين واإلدماج الدانمرتية، 
اتتسبت خبرات واسعة من العمل في األنشطة المباشرة مع الشباب المعرضين للخطر.

السيدة خديجة حاصلة على شهادة الماجستير في علم اإلنسان من جامعة توبنهاغن.

السيدة خديجة ناصر
مديرة أولى 
 للمشروعات اإلقليمية،
 شبكة المدن القوية

السيدة نايلة أحمد هي خبيرة أولى في التنمية االجتماعية لدى البنك الدولي. 

تعمل حالياً في فرع بيروت حيث تترتز مجاالت عملها حول التشّرد اإلقليمي وإعادة اإلعمار خالل 
فترات ما بعد النزاعات واالندماج االجتماعي. 

لدى السيدة أحمد أتثر من 15 سنة من الخبرة في مجال إعداد وقيادة عمليات وتحاليل ضمن 
البنك الدولي، بهدف تحسين الفرص االقتصادية في المناطق الريفية والحضرية، وتعزيز االلتحام 

االجتماعي وإيصال الخدمات وإعادة اإلعمار خالل فترات ما بعد النزاعات من خالل برامج تنمية 
قائمة على المجتمعات المحلية. خالل هذه الفترة، عملت بالتعاون الوثيق مع الحكومات ووتاالت 

األمم المتحدة والمجتمع المدني وعبر قطاعات مختلفة. وقبل االنضمام إلى فرع بيروت، توّلت 
قيادة برنامج تنمية االستجابة للتشّرد الداخلي واإلقليمي في أفغانستان. 

قبل االلتحاق بالبنك الدولي، عملت ضمن القطاع الخاص في سنغافورة وهونغ تونغ.

السيدة نايلة أحمد
خبيرة أولى 
 في التنمية االجتماعية، 
مجموعة البنك الدولي
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انضّمت السيدة فاطمة الزهراء عجالن إلى البنك الدولي عام 2013، وهيئة الممارسات الزراعية 
والغذائية الدولية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا/ اللجنة االقتصادية ألفريقيا عام 2018. 

باإلضافة إلى ترتيز عملها على التمويل المضيف للقيمة والزراعة الرقمية، هي نقطة ارتكاز الشباب 
ضمن فرع مصر للشرق األوسط وشمال أفريقيا، بإدماج قضايا الشباب ضمن حافظة البنك 

الدولي. وقبل االنضمام بالبنك الدولي، عملت ضمن التجارة في السلع األساسية وإدارة االستثمار 
العقاري، بالتوازي مع تأسيب جمعية الياسين الخيرية لمساعدة األشخاص الحاصلين على 

خدمات غير تافية من خالل تزويدهم بتحويالت مالية مباشرة وخدمات الرعاية الطبية. 

السيدة عجالن حاصلة على ماجستير في الشحن والتجارة والمالية من تلية تاس إلدارة اإلعمال 
في لندن، المملكة المتحدة. 

السيدة فاطمة عجالن
 خبيرة زراعية، 
مجموعة البنك الدولي

البروفيسور إيتزيو توديني هو استشاري لدى مجموعة البنك الدولي.

بعد أن حاز على دتتوراه في الهندسة المائية من جامعة بيزا في عام 1969، انضّم  البروفيسور 
توديني إلى مرتز IBM العلمي في مدينة بيزا عام 1970. وقد جمع بين دوره تباحث علمي في مرتز 

IBM )1970-1979( وبين مهنته تأستاذ جامعي في العلوم الميكانيكية التطبيقية في جامعة بيزا 
)1973-1980( وأستاذ جامعي في تخطيط الموارد المائية في جامعة فلورانسا )1981-1979(. 

منذ العام 1980، توّلى ترسي الهيدرولوجيا في جامعة بولونيا. ولمدة سنوات عديدة، توّلى منصب 
رئيب مجلب إدارة "بروجيا" ProGeaA )الحماية واإلدارة البيئية(، وهي شرتة تابعة 

للجامعة نفسها. 

عمل البروفيسور توديني بنشاط في مجال توقع الوقت الحقيقي للفيضانات. تما أنه طّور أتثر 
من 15 نظام لتوّقع الفيضانات في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا والصين، حيث عمل تمنّسق االتحاد 
األوروبي لمشروع بقيمة حوالى مليوَني يورو لتطوير نظام توقع الوقت الحقيقي للفيضانات في 

نهر فيشون. تما شارك في برنامج تطوير نظام توقع الفيضانات األوروبية )EEFS( وعمل تمنّسق 
لمشروع MUSIC المموَّل من االتحاد األوروبي القائم على الدمج البايزي لمقاييب المطر وأجهزة 

الرادار وتقييم األمطار من خالل األقمار الصناعية وتقييم الشكوك لدى المستخدمين النهائيين. 

تما شارك البروفيسور توديني في مشروع FLOODsite تمشارك وعضو في المجلب العلمي 
واالستشاري الفّني. 

تقديراً لتفانيه في مجال الهيدرولوجيا وإلنجازاته، تّم تعيينه عام 2017 رئيساً فخرياً للجمعية 
الهيدرولوجية اإليطالية. 

البروفيسور إيتزيو توديني
مستشار، مجموعة البنك الدولي

ساره أنتوس هي عالمة في الجغرافيا الحضرية لدى البنك الدولي، وتشارك في قيادة البرنامج 
العالمي لإلسكان المرن. 

يهدف هذا البرنامج االبتكاري إلى ترسيم مقاربات التنمية العالمية لتقديم اإلسكان اآلمن 
والمستدام في المناطق المتعّرضة للضغوطات المناخية والكوارث الطبيعية. وباإلضافة إلى 

اإلسكان، ترّتز عملها أيضاً في مجال التخطيط الحضري والتصوير العالي االستبانة والتعليم 
اإللكتروني من أجل إدارة مخاطر الكوارث. وقبل انضمامها إلى البنك الدولي، عملت لدى منظمة 

الصحة العالمية والمكتب األميرتي للمساعدة الخارجية في حاالت الكوارث، حيث استخدمت 
صور األقمار الصناعية وبيانات المراقبة لتحسين جهود استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث. 

السيدة أنتوس حاصلة على بكالوريوس وماجستير في الجغرافيا من جامعة جورج واشنطن.

السيدة ساره أنتوس 
عاِلمة بيانات، البرنامج العالمي 
للمرونة، مجموعة البنك الدولي
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السيد دنيب جوردي هو تبير أخصائيي إدارة مخاطر الكوارث لدى مجموعة البنك الدولي، ولديه 
أتثر من عشرين عاماً من الخبرة في الشؤون البيئية والزراعية وإدارة مخاطر الكوارث والتأقلم مع 

التغّيرات المناخية. 

لديه خبرة واسعة في مناطق عديدة في أفريقيا وآسيا والشرق األوسط وشمال أفريقيا وأميرتا 
الالتينية وفرنسا والواليات المتحدة األميرتية وقد عمل ضمن قطاعات متنّوعة مثل النقل 

والطاقة والمياه. في مايو 2017، انضّم إلى الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من 
آثارها )GFDRR( لدى البنك الدولي حيث تولى قيادة مبادرة مرونة الدول الجزر الصغيرة ومنصة 

الحلول القائمة على الطبيعة. 

قبل االنضمام إلى الصندوق العالمي للحّد من الكوارث والتعافي من آثارها، عمل على تنسيق 
مجموعة مشاريع في منطقة المحيط الهادئ والسنغال. خالل فترة عمله في البنك الدولي، اهتّم 

السيد جوردي بالحّد من مخاطر الفيضانات الحضرية وإدارة المناطق الساحلية والبنى التحتية 
المرِنة والمرونة المناخية واالستجابة للكوارث وإعادة اإلعمار واإلدارة البيئية. 

وقبل عمله في البنك الدولي، عمل لدى الحكومة الفرنسية في مجال برامج وسياسات البيئة 
ومراقبة التلّوث والزراعة والتنمية الريفية في فرنسا وغرب أفريقيا. 

السيد دنيس جوردي
كبير أخصائيي إدارة 
 مخاطر الكوارث، 
مجموعة البنك الدولي

جاد سلهب خبير أول بتنمية القطاع الخاص في البنك الدولي مقّره في واشنطن العاصمة.

وهو يتمتع بخبرة 13 عاماً في تشجيع السياسات العامة المبتكرة على المستويين المحلي 
والوطني في منطقتي أوروبا، والشرق األوسط وشمال أفريقيا. وفي تونب، تان يقوم بدور تسهيل 
الحوارات بين القطاعين العام والخاص في طائفة واسعة من القطاعات مثل األدوية واإللكترونيات 

والصناعات الزراعية، وتشجيع نهج من القاعدة إلى القمة في وضع السياسات والتنمية، مع 
الترتيز الشديد على دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصغار المزارعين في األسواق 

العالمية. وهو يرأس أيضاً في البنك الدولي المشروعات االستثمارية ومبادرات السياسات متعددة 
القطاعات الرامية إلى تقوية البيئة التنافسية والتجارة.

حصل السيد سلهب على درجة الماجستير في اإلدارة العامة من تلية تنيدي في جامعة هارفارد، 
ودرجة الماجستير في البيئة الحضرية والتنمية المستدامة من جامعة بوليتكنيك في تاتالونيا، 

ودرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من الجامعة األمريكية في بيروت.

السيد جاد سلهب
خبير أول بتنمية القطاع الخاص، 
مجموعة البنك الدولي

لدى السيدة زينه دجاني ثمانية عشر عاماً من المعرفة في مجال هيكلة وتمويل وإدارة شرتات 
الخدمات، باإلضافة إلى خبرتها في مجال تصميم وتطوير وتمويل المشاريع اإلنمائية. 

في يونيو/ حزيران 2016، أّســست السيدة دجاني مرتز Antwork وهو تناية عن منصة عمل 
مشترك مخوَّل إلكترونياً  في بيروت، تجمع بين العقارات والتكنولوجيا. ويغّير Antwork مفهوم 
مكان العمل وطريقة العمل من خالل إلغاء الحاجة إلى الحّيز المكاني المخّصص، واالستثمار في 
المعدات والتجهيزات والخدمات الُملكية. تّم إطالق مجتمع Antwork اإللكتروني في مارس/ آذار 
ع  2017، وهو اآلن يعّد أتثر من ستة آالف عضو مع االستناد إلى خمسمائة عضو يجعلون من مجمَّ

التكنولوجيا قاعدَتهم. حّققت السيدة دجاني نمواً إقليمياً لـAntwork من خالل الشراتات مع 
 مشّغلي ومالكي التكنولوجيات الفضائية باإلضافة إلى أصحاب مشاريع التطوير العقاري.

 وAntwork هي بصدد الوصول إلى األسواق الرئيسية، مع البدء بأحد األسواق في أوروبا من 
المتوّقع إطالقه في الربع الثاني من العام 2019.

 )MIT( هي حاصلة على ماجستير في التنمية العقارية من معهد ماساتشوستب للتكنولوجيا
وبكالوريوس في الهندسة المعمارية من الجامعة األميرتية في بيروت.

السيدة زينه دجاني
سة ورئيسة تنفيذية،  مؤسِّ
مركز "أنتوورك"، لبنان
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تعمل أميرة الصلح حالياً استشارية في التراث الثقافي والتخطيط العمراني، ومقرها في بيروت 
بلبنان.

بدأت السيدة أميرة مسيرتها المهنية في مجال تخطيط التنمية الريفية مع الترتيز على إدارة 
الموارد الطبيعية وتخفيف حدة الفقر في العديد من البلدان العربية. وتانت مساعدة برامج في 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في نيويورك ورّتزت على التعاون فيما بين بلدان الجنوب لحساب 
منظمة التجارة العالمية. وفي عام 2002، بدأت العمل في التخطيط العمراني لوسط مدينة بيروت 
في الشرتة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت )سوليدير(. وتراوح عملها في سوليدير بين 

تنظيم مسابقة التصميم العمراني الدولية لساحة الشهداء إلى إنشاء دائرة التخطيط العمراني 
لتخطيط استخدامات األراضي، وتخطيط المساحات العامة، والحفاظ على التراث الثقافي. 

وهي عضو مؤسب في مجلب إدارة المرتز العربي للعمارة في بيروت. وحاصلة على زمالة برنامج 
مدن األفكار التابع للمتحف الجديد في مدينة آرل، فرنسا.

وقد درست علم االجتماع في الجامعة األمريكية في بيروت وحصلت على شهادة الماجستير 
في التخطيط اإلقليمي من جامعة تورنيل.

السيدة أميرة الصلح
استشارية في التراث الثقافي 
والتخطيط العمراني، لبنان

بعد تخّرجه في مجال التصميم الصناعي من تلية جزيرة رودوس للتصميم، شارك تريم شعيا، 
المولود في بيروت، في تأسيب مكتب "أبي اللمع شعيا للتصميم الصناعي" في العام 1997، 
وهو مكتب متخّصص في التصميم وصناعة وترتيب التفاصيل الهندسية وتجهيزات المتاجر 

واألثاث، يعمل انطالقاً من مقّره في بيروت، ويوّظف حالياً 120 حرفياً ومهندساً ومديراً ويتولى 
مشاريع حول العالم. 

خالل السنوات الـ21 األخيرة، تّم تسليم مشاريع في مدن حول العالم من طوتيو إلى لوس 
أنجلوس، باإلضافة إلى مدن أخرى بينهما. بعد أن صّممت أتثر من مائتي متجر ومحاّل اختبارية، 

تسب مكتب "أبي اللمع شعيا للتصميم الصناعي" ثقة مارتات عالمية عديدة مثل النفان وديور 
وأالن دوتاس ورولز رويب. تما أنه فتح فرعاً في الواليات المتحدة األميرتية. 

في عام 2001، أّســب شعيا spockdesign وهي شرتة مخّصصة لتصميم صناعة األثاث 
والمنتجات. تما أنه يساهم في العمل الفّعال ضمن "بالط شعيا" وهي مؤســسة تملكها العائلة 

وتعمل على إنتاج البالط الملّون وقد تأســست في عام 1881. أعماله منشورة في الصحافة المحلية 
.Interniو ،Interior Design ،Monocle، L’Officiel Design واألجنبية بما في ذلك

السيد كريم شعيا
 شريك إداري، 
 أبي اللمع شعيا 
للتصميم الصناعي
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المشاركون اإلقليميون

لبنان

معالي ريا الحفار الحسن، وزيرة الداخلية 
وشؤون البلديات، لبنان

السيد جمال عيتاني، رئيب المجلب البلدي 
لمدينة بيروت، لبنان

الدكتور نديم المنال، مستشار رئيب مجلب 
الوزراء اللبناني

السيدة ماتيلدا خوري، مستشارة في 
المجلب البلدي لمدينة بيروت، لبنان.

البروفيسور جمال الصغير، بروفسور في 
جامعة ماغيل، باحث منتسب في معهد 
عصام فارس للسياسات العامة والشؤون 

الدولية في الجامعة األميرتية.

السيد نبيل س. عيتاني، مدير مشروع 
اإلرث الثقافي والتنمية الحضرية، مجلب 

اإلنماء واإلعمار.

السيدة هارت فورد، مديرة وتالة التعاون 
التقني والتنمية في لبنان.

السيدة سينتيا بقاليان، المجموعة 
االستشارية للشباب في البنك الدولي، لبنان.

السيد طوني صفير، تبير مسؤولي المرونة، 
جبيل، لبنان.

السيدة زينا بدير دجاني، المؤِسسة 
والرئيسة التنفيذية لـ"أنتورك".

السيد كريم شعيا، الشريك المدير، 
أبي اللمع شعيا للتصميم الصناعي.

الدكتورة وفاء شرف الدين، رئيسة إدارة 
التمويل في مجلب اإلنماء واإلعمار، لبنان

السيدة يسرا صيداني، عضوة مجلب 
بلدية بيروت، لبنان

جيبوتي

السيدة فاطمة عوالي عثمان، رئيسة بلدية 
جيبوتي، جيبوتي.

السيد عمر حسين عمر، مجلب تاجورة 
اإلقليمي، جيبوتي.

مصر

السيد محمد علي حنفي السيد، أمين عام 
محافظة القاهرة، مصر.

السيدة والء جاد الكريم عثمان، خبيرة أولى 
في شؤون إعادة التوطين والتزام المواطن، 

مصر.

السيد هشام عبد الرزاق الحلباوي، مساعد 
وزير التنمية المحلية، مصر.

العراق

السيد بهزاد علي آدم، نائب المحافظ، 
محافظة داهوك، العراق/إقليم تردستان

السيد مصطفى الحتي، رئيب صندوق 
العراق إلعادة إعمار المناطق المتأثرة 

بالعمليات اإلرهابية، العراق.

السيد عمر دابوس، مدير بلدية الرمادي، 
العراق.

السيد علي الموسوي، المدير الهندسي 
األول/ مدير بلدية البصرة، العراق.

السيد كريم الموسوي، نائب رئيب بلدية 
بغداد، العراق.

السيد عمر صاحب عقيدي، خبير إحصاءات 
أول، وزارة التخطيط، العراق.

السيدة ابتسام جاسم محمد، تبيرة 
المبرمجين، وزارة التخطيط، العراق.

السيد عبد المجيد حميد عبد المجيد، 
المدير الهندسي األول/ مدير صندوق 

التخطيط والدراسات وإعادة اإلعمار، العراق.

األردن

الدكتور يوسف الشواربة، أمين عمان 
الكبرى، األردن.

السيدة نسرين األعرج، تبيرة مسؤولي 
المرونة الحضرية في عمان الكبرى، األردن.

السيد سعد ظواهرة، مجلب شباب مدينة 
الزرقاء، األردن

السيد حسين فالح أو الشيح، رئيب بلدية 
الرمثا، األردن.

السيد سعيد محمود الظواهرة، عضو في 
مجلب شباب مدينة الزرقاء، األردن.

السيدة هدى حجازي حجازي، مديرة وحدة 
إدارة مخاطر الكوارث، األردن.

السيد محمود محمد عبابنة، عضو 
المجلب البلدي في إربيد، األردن.

السيد أحمر الزعبي، مسؤول العالقات 
الخارجية واإلعالم في بلدية الرمثا، األردن.

الكويت

الدكتور علي الحمود عالم أبحاث، 
معهد الكويت لألبحاث العلمية.

السيد عبدالله العنيزي، مدير برنامج في 
معهد الكويت للبحث العلمي، الكويت.

المغرب

السيد المصطفى أبالل، رئيب بلدية 
المحمدية، المغرب.

السيد يحيى غراري، عمالة المحمدية، 
المغرب.

السيد محمد أنس، المدير التقني، 
مدينة فاس، المغرب.

السيدة ابتسام لخليفي، رئيسة قسم 
التخطيط الحضري والبيئة، فاس، المغرب.
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ُعمان

السيد هالل علي القمشوعي، مدير 
مشروع في المجلب األعلى الوطني الُعماني 

للتخطيط، ُعمان.

فلسطين

السيد أنطون سلمان، رئيب بلدية بيت 
لحم، فلسطين.

السيد تيسير محمود طه، رئيب بلدية 
الخليل، الضفة الغربية، فلسطين.

السيد محمد أحمد قسراوي، منسق المرتز 
الوطني إلدارة مخاطر الكوارث، الضفة 

الغربية، فلسطين.

السايد ُعدي عبد الواحد حدي، رئيب 
المشاريع، بلدية رام الله، الضفة الغربية، 

فلسطين.

السيد عالء رجب شاهين، مدير قسم 
التخطيط، بلدية الخليل، الضفة الغربية، 

فلسطين.

المملكة العربية السعودية

السيد ناصر محمد آل ظفر، المدير العام 
إلدارة التنمية اإلقليمية والمرصد الحضري، 

المملكة العربية السعودية.

السيد ناصر فالح العتيبي، بلدية الرياض، 
المملكة العربية السعودية.

السيد عبد الرزاق محسن العنيزي، وزارة 
الشؤون البلدية والريفية، المملكة العربية 

السعودية.

الصومال

السيد عبد الله علي وتين، رئيب بلدية 
بايدوا، الصومال.

السيد محمد علي تاروري، مستشار تقني، 
بلدية بايدوا، الصومال.

شبكة المدن القوية

السيدة خديجة ناصر، المدير اإلقليمي األول 
لشبكة المدن القوية.

تونس

السيدة سعاد عبد الرحيم، رئيسة بلدية 
مدينة تونب، تونب.

السيد منير اللومي، رئيب بلدية صفاقب، 
تونب.

السيد خالد العويني، رئيب بلدية الجديدة، 
تونب

السيد الهاشمي البنقاجي، رئيب بلدية 
بوسالم، تونب.

السيدة هندا بلحجالي، مستشارة ورئيسة 
لجنة المساواة والجندر، تنب

السيد محمود الدرة، رئيب لجنة التخطيط 
الحضري، تونب.

السيدة أولفا ساكوحي، مسؤولة تقنية، 
بلدية بوسالم، تونب.

اليمن

السيد هشام عبد المالك، مساعد نائب وزير 
التخطيط والتعاون الدولي، اليمن.

السيد عبد الكريم الشامري، مدير عام 
مصلحة االشغال والطرق، اليمن.

المشاركون الدوليون

فرنسا

السيد سيباستيان مير، تبير مسؤولي 
المرونة الحضرية، باريب، فرنسا.

جورجيا

السيدة آنا أرديليان، تبيرة مسؤولي المرونة 
الحضرية، تبيليسي، جورجيا.

اليابان

السيدة كازوكو إيشيجاكي مديرة شؤون 
التأهب لمواجهة الكوارث، مكتب إدارة 

الكوارث، مجلب الوزراء، اليابان.

بنما

الدكتور أرتورو دومينيتشي أروسيمينا، تبير 
مسؤولي المرونة الحضرية، مدينة بنما، بنما.

األمم المتحدة

السيد سوجيت كومار موهانتي، رئيب 
المكتب اإلقليمي للدول العربية، مكتب األمم 

المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

الواليات المتحدة األميركية

السيد إريك ويلسون، نائب المدير، دائرة 
استخدام األراضي والمباني، مدينة نيويورك، 

الواليات المتحدة األميرتية.

المائة مدينة مرنة

السيدة إليزابيت يي، نائبة الرئيب لشؤون 
تمويل المرونة، شبكة "المائة مدينة مرنة".

السيدة دانا عمران، المديرة العامة لمنطقة 
أفريقيا في شبكة "المائة مدينة مرنة".


	كلمة رئيس 
المجلس البلدي لمدينة بيروت
	مقدمة
	التحدي الحضري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
	تقوية مرونة المناطق الحضرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
	المؤتمر الإقليمي لمرونة المناطق الحضرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
2-4 نيسان/أبريل 2019

	بيان بيروت
	خلفية
	بيان بيروت

	وقائع المؤتمر
	جدول الأعمال 
	الافتتاح والجلسة الأولى
أهمية المرونة في النمو والتجدد في المناطق الحضرية
	الجلسة 2
أطر المرونة لقرارات الاستثمار
	الجلسة 3
التعاون بين الجهات الفاعلة على المستويات المحلية، الوطنية والدولية
	الجلسة 4 
سبيل المضي قدماً
	الجلسة 5
التحديات والمخاطر التي تواجهها المدن
	الجلسة 6
تصميم الاستراتيجية وتحديد أولوياتها وتنفيذها
	الجلسة 7
تمويل مرونة المناطق الحضرية
	الجلسة 8
المرونة الاجتماعية والشباب
	الجلسة 9 أ
المياه والزراعة
	الجلسة 9 ب
الإسكان
	الجلسة 10 أ
حلول قائمة على الطبيعة من أجل مرونة المدن
	الجلسة 10 ب
المدن المتنافسة

	السيرة الذاتية للمتحدثين
	لائحة المشاركين

