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 فرع الرشق األوسط وشامل أفريقيا

كلمة معايل السيد حكيم بنشامش، رئيس مجلس املستشارين• 
كلمة ممثل الربملان املغريب• 
ــرة •  ــيل (Marie-Francoise Marie Nelly)، املدي ــاري نيل ــواز م ــاري فرانس ــيدة م ــة الس كلم

ــة و مالطــا ــة املغاربي ــدويل باملنطق ــك ال ــة البن ملجموع
ــد •  ــدوق النق ــطى بصن ــيا الوس ــط وآس ــرشق األوس ــم ال ــر قس ــاد آزور، مدي ــيد جه ــة الس كلم

ــدويل ال
ــدويل •  ــك ال ــة عــن البن ــة رئيــس الشــبكة الربملاني كلمــة الســيدة ألفــة ســوكري الرشيــف، نائب

ــدويل   ــدوق النقــد ال وصن
السيدة نائلة التازي، نائبة رئيس مجلس املستشارين • 

خطــاب الســيد محمــد حجــرية منســق مجموعــة األنشــطة اإلنتاجيــة، وخلــق فــرص الشــغل، الفريــق 
االقتصــادي للجمعيــة الربملانية للمتوســط 

9:00 am

الثالثاء 7 نونرب 2017 

مغادرة الحافلة باتجاه الربملان املغريب

10:00 am - 9:30 amتسجيل املشاركني وتقديم مرطبات

مالحظات افتتاحية 12:00 am - 10:00 pm

صورة جامعية

وجبة الغداء

12:15 pm - 12:00 pm

1:30 pm - 12:30 pm

تقديــم أهــداف وإنجــازات الشــبكة الربملانيــة عــن البنــك الــدويل 
ــا  ــامل أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة ال ــدويل ملنطق ــد ال ــدوق النق وصن

2:15 pm - 1:30 pm

املتحدثون واملتحدثات:

الســيدة ألفــة ســوكري الرشيــف، نائبــة رئيــس الشــبكة الربملانيــة عــن البنــك الــدويل • 
وصنــدوق النقــد الــدويل

السيدة نائلة التازي، نائبة رئيس مجلس املستشارين، املغرب• 
السيدة إقبال املهدي، نائبة برملانية، العراق• 
السيدة مي البطران، نائبة برملانية، مرص• 

رئيســة الجلســة: الســيدة نايــي أ باثيــيل (Nayé A. Bathily) رئيســة املشــاركة الربملانيــة، 
البنــك الــدويل

مناقشة تليها أسئلة وأجوبة

أولويات اإلصالح االقتصادي اإلقليمي 3:30 pm - 2:15 pm

مــا هــي األولويــات االقتصاديــة اإلقليميــة الرئيســية؟ وكيــف ميكــن إلصالحــات االقتصــاد 
الــكيل والحكامــة أن تُســاعد يف التخفيــف مــن حــدة البطالــة، و التحديــات االقتصاديــة 
ــات يف  ــن الرصاع ــت ع ــي ترتب ــار الت ــي اآلث ــا ه ــة ؟ م ــا املنطق ــي تواجهه ــرى الت األخ

ــار؟  ــك اآلث ــك اإلصالحــات أن تُخفــف مــن حــدة تل املنطقــة، وهــل مُيكــن لتل

املتحدثون:

الســيد رينــو ســيليغامن (Renaud Seligmann)، مديــر املامرســات، املامرســة • 
ــة. ــة للحكام العاملي

ــم •  ــاعد بقس ــر مس ــنربغ (Christoph Rosenberg)، مدي ــتوف روس ــيد كريس الس
ــدويل ــد ال ــدوق النق االتصــال، صن

املتناظــرون: الســيد غــالم رىض، نائــب يف الربملــان اإليــراين، ورئيــس لجنــة إعــداد امليزانيــة 
و التخطيــط الســيد عبــده كامــل محمــد، نائــب بالربملــان الدجيبــويت

 
مناقشة تليها أسئلة وأجوبة
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جلســة تســليط الضــوء عــىل مســألة تدبــري الدفــق الهجــروي مبنطقــة 
الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا

4:30 pm - 3:30 pm

بارتفــاع وثــرية الهجــرة كنتيجــة للرصاعــات التــي تشــهدها ، واعتبــاراً كذلــك لهشاشــة األوضــاع بهــا، 
ــي  ــا ه ــري. م ــط كب ــت ضغ ــوم تح ــها ا لي ــا نفس ــامل أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة ال ــدت منطق وج
ــاذا يف  ــرة، وم ــن الهج ــة ع ــة املرتتب ــة واالجتامعي ــار االقتصادي ــي اآلث ــا ه ــرة وم ــك الهج ــات تل تبع

ــه ملعالجــة هــذه الظاهــرة؟ ــني عمل ــدور الربملاني مق

املتحدثون:

جايسون كانيون (Jason Gagnon)، خبري اقتصادي بوحدة الهجرة واملهارات، • 
       مركز اإلمناء التابع ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

عبــد الكريــم بنعتيــق، وزيــر منتــدب بــوزارة الشــؤون الخارجيــة، مكلــف باملغاربــة املقيمــني • 
بالخــارج وشــؤون الهجــرة

رئيــس الجلســة: الســيد عبــد القــادر بنســامل، عضــو مجلــس الشــيوخ بالجزائــر، رئيــس لجنــة الشــؤون 
ــة واملالية. االقتصادي

مناقشة تليها أسئلة وأجوبة

4:45 pm - 4:30 pmالجلسة الختامية

الســيدة ألفــة ســوكري الرشيــف، نائبــة رئيــس الشــبكة الربملانيــة عــن البنــك الــدويل وصنــدوق • 
النقــد الــدويل

مغادرة الحافلة ملقر الربملان صوب الفندق 7:15 pm

10:00 pm - 8:00 pmمغادرة الحافلة ملقر الربملان صوب الفندق

حفل عشاء رسمي يقيمه الربملان املغريب عىل رشف املدعوين  
مكان حفل العشاء: فيال الصبيحي، شارع املسرية الخرضاء، حي بطانة 11040 سال، املغرب

األربعاء 8 نونرب 2017

9:00 am

10:00 am - 9:45 am

11:00 am - 10:00 am

11:15 am - 11:00 am

مغادرة الحافلة للفندق باتجاه الربملان املغريب

موجز أعامل األمس وجدول أعامل اليوم من تقديم

الســيدة ألفــة ســوكري الرشيــف، نائبــة الشــبكة الربملانيــة عــن البنــك الــدويل وصندوق • 
ــد الدويل النق

نائب برملاين، املغرب• 

دور الربملان يف دعم التعليم يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

كيــف ميكــن للتعليــم أن يصــري قاطــرة للتنميــة يف كل أبعادهــا، من التشــغيل إىل التامســك االجتامعي 
ــن  ــاذا مُيك ــم؟ م ــداف التعلي ــيسء أله ــيئة أن تُ ــة س ــن لسياس ــف ميك ــة؛ وكي ــاع الصح ــروراً بقط م
ــال  ــكل األطف ــارات ل ــة واكتســاب امله ــة التعليمي ــاء بالعملي ــه لالرتق ــام ب ــات القي ــدان والربملان للبل
والشــباب؟ وكيــف مُيكــن التأكــد بــأن التحســن – حــني وقوعــه- ســيطال املنظومــة التعليميــة برمتهــا، 

وليــس فقــط بعــض التدخــالت املنحــرصة، زمانــاً و مكانــاً، وبشــكل غــري مســتدام؟

السيدة فضيلة كيوض، رائدة برامج، املامرسة العاملية للتنمية البرشية• 
   

رئيــس الجلســة: آن لــويس لوفيــرب (Anne-Lucie Lefebvre) كبــرية أخصائيــي إدارة القطــاع العــام، 
املامرســة العامليــة للحكامــة، مجموعــة البنــك الــدويل

مناقشة تليها أسئلة وأجوبة

اسرتاحة قهوة
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12:15 am - 11:15 pm

12:45 pm - 12:15 pm

2:30 pm - 1:30 pm

5:30 pm - 2:30 pm

جلسة عمل مع أعضاء الشبكة اإلقليمية

مالحظات ختامية

وجبة الغداء بالفندق

نشاط ثقايف

ــواب  ــة مُيكــن للن الهــدف مــن وراء عقــد هــذه الجلســة هــو إعــداد خطــة عمــل تتســم بالواقعي
الربملانيــني العــودة بهــا ملؤسســاتهم الربملانيــة، كل عــىل حــدة. كــام أن هــذه الخطــة يجــب أن تـُــحدد 
كيــف تُخـَــطط للمؤسســات الربملانيــة لهــؤالء األعضــاء االنخــراط مــع ممثــيل البنــك الــدويل وصندوق 

النقــد الــدويل قصــد تقديــم مســاهمة ذات معنــى بالنســبة لنتائــج التنميــة يف بلدانهــم.

ــدويل  ــك ال ــن البن ــة ع ــبكة الربملاني ــا (Gergana Ivanova) الش ــا إيفانوف ــة: جريكان ــة الجلس رئاس
ــدويل. ــد ال ــدوق النق وصن

معايل السيد حكيم بنشامش، رئيس مجلس املستشارين املغريب• 
معايل السيد الحبيب املاليك، رئيس مجلس النواب املغريب• 
الســيدة مــاري فرانســواز مــارس نيلــيل (Marie-Francoise Marie Nelly)، املديــرة القـُــطرية • 

للبلــدان املغاربيــة  وجزيــرة مالطــا
ــل، •  ــم التواص ــاعد بقس ــر مس ــريغ (Christoph Rosenberg)، مدي ــتوفر روزنب ــيد كريس الس

ــدويل ــد ال ــدوق النق صن
معــايل الســيدة ألفــة ســوكري الرشيــف، نائبــة رئيــس الشــبكة الربملانيــة عــن البنــك الــدويل • 

ــدويل وصنــدوق النقــد ال

رئاسة الجلسة: معايل السيدة نائلة التازي، نائبة رئيس مجلس املستشارين املغريب

صومعة حسان، رمز مدينة الرباط، واملغرب
رضيح محمد الخامس، بطل التحرير

املدينة العتيقة (شارع القناصل) 
قصبة األوداية



السري الذاتية للمتدخلني    
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إقبال املهدي
عضوة برملانية ومقررة لجنة الشؤون لخارجية

ــذ ســنة 2014، كــام تشــغل  ــة من ــة برملاني تشــغل الســيدة املهــدي منصــب نائب
ــا يف العمــل الســيايس  ــل انخراطه ــة. قب ــة الشــؤون الخارجي منصــب مقــررة لجن
داخــل مجلــس النــواب العراقــي، كانــت الســيدة املهــدي تشــغل منصــب 
ــقة الثقافيــة يف وزارة التعليــم العــايل. كــام أنهــا درَّســت يف كليــة اآلداب،  املُـلحـَ
ــىل  ــري، وع ــتغلت يف وزارة ال ــتنرصية. واش ــة املس ــا بالجامع ــعبة األنرثبولوجي ش

ــة. ــوارد املائي ــة للم ــدة للتنمي ــم املتح ــج األم ــوص يف برنام ــه الخص وج

جهاد آزور
مدير قسم الرشق األوسط ووسط آسيا (صندوق النقد الدويل)

يشــغل الســيد آزور منصــب مديــر قســم آســيا والــرشق األوســط داخــل صنــدوق 
النقــد الــدويل، حيــث يـُـْرشف عــىل عمــل الصنــدوق يف الــرشق األوســط، وشــامل 
ــد شــغل الســيد آزور منصــب  ــاز. ولق ــة القوق ــيا الوســطى ومنطق ــا وآس إفريقي
ــني ســنة 2005 وســنة 2008، فعمــل عــىل تنســيق  ــا ب ــان م ــة يف لبن ــر املالي وزي
ــي  ــني الرضيب ــث النظام ــت تحدي ــي طال ــة الت ــات الهام ــل اإلصالح ــة تفعي عملي
ــك  ــد تل ــذ أن تقل ــة، ومن ــر املالي ــب وزي ــغله منص ــل َش ــان. قب ــريك بلبن والجم
ــب  ــا نائ ــا فيه ــاص، مب ــاع الخ ــب يف القط ــن املناص ــد م ــغل العدي ــؤولية، ش املس
ــوز  ــد ب ــزي آن ــة ماكن ــني برشك ــارين التنفيذي ــري املستش ــذا كب ــس وك الرئي
(McKinsey and Booz and Co). قبــل التحاقــه بصنــدوق النقــد الــدويل 
ــيد  ــتثامرية. الس ــة اس ــك إداري يف رشك ــب رشي ــغل منص ــهر 2017 كان يش يف ش
ــوم  ــة، وحاصــل عــىل دبل ــة الدولي ــوراه يف املالي آزور حاصــل عــىل شــهادة الدكت
ــات  ــس للدراس ــد باري ــن معه ــة م ــدويل واملالي ــاد ال ــازة يف االقتص ــد اإلج ــا بع م
ــا يف  ــئة واندماجه ــات الناش ــول االقتصادي ــاً ح ــز بحوث ــه أنج ــام أن ــية. ك السياس
االقتصــاد العاملــي لدراســات مــا بعــد الدكتــوراه بجامعــة هارفــارد. نــرش الســيد 
ــام  ــة، ك ــا املالي ــاد والقضاي ــول االقتص ــاالت ح ــات واملق ــن املؤلف ــد م آزور العدي

ــس عــىل نطــاق واســع. ــة التدري ــارس مهن م

(Nayé Anna BATHILY) نايي باثييل
رئيسة فريق املشاركة الربملانية، مجموعة البنك الدويل

تشــغل الســيدة نايــي باثيــيل منصــب كبــرية موظفــي الشــؤون الدوليــة، كــام تــرتأس فريــق املشــاركة 
ــرأس  ــلت كأول موظفــة برملانيــة متفرغــة للبنــك، وتـَـْ الربملانيــة العامليــة بالبنــك الــدويل. ولقــد عمـِ
ــيل  ــام ســاهمت الســيدة باثي ــدة املؤسســة. ك ــني لفائ ــة للربملاني ــارصة والتوعي ــة املن ــاً مجموع حالي
ــي  ــدويل، والت ــد ال ــدوق النق ــدويل وصن ــك ال ــة حــول البن ــال يف إنشــاء الشــبكة الربملاني بشــكل فع
ــة. خــالل  ــة للتنمي ــا جوهري ــوار حــول السياســات و قضاي ــا للح ــن نوعه ــدة م تشــكل منصــة فري
الســبع ســنوات األخــرية جنــدت املئــات ضمــن  املمثلــني الربملانيــني عــىل الصعيــد العاملــي للتباحــث 
ــة  ــيل عــىل شــهادة املاجســتري يف اإلدارة العمومي ــت الســيدة  باثي ــة. حصل ــا التنمي بخصــوص قضاي
مــن جامعــة هارفــارد(Harvard). باإلضافــة إىل ذلــك فإنهــا حاصلــة كذلــك عــىل شــهادة مزدوجــة يف 

مجــال األعــامل والعالقــات الدوليــة مــن جامعــة ماريالنــد. 
(University of Maryland at College Park, Maryland USA)

عبد الكريم بنعتيق
الوزير املنتدب لذا وزارة الشؤون الخارجية املكلف بشؤون املغاربة

املقيمني بالخارج

تــم تعيــني الســيد بنعتيــق، مــن طــرف جاللــة امللــك، كوزير منتــدب لــذا وزيــر الشــؤون الخارجية مكلف 
باملغاربــة املقيمــني بالخــارج. ولقــد شــغل الســيد بنعتيــق قبــل ذلــك مناصب عــدة ككاتب دولــة مكلف 
باالقتصــاد االجتامعــي، والصناعــة التقليديــة، وكذلــك ككاتــب دولــة يف التجــارة الخارجيــة. الســيد بنعتيق 
 Université) حاصــل عــىل شــهادة دكتــوراه يف القانــون من جامعة جــان موالن من مدينة ليــون الفرنســية
Jean Moulin - Lyon)، وعــىل شــهادة جامعيــة مــن مركز باريس للدراســات الدبلوماســية واإلســرتاتيجية 
(Centre des Etudes Diplomatiques et Stratégiques (CEDS) de Paris) وهــو عضــو بنفــس املركــز 
ومحــارض زائــر بــه. شــارك يف إنشــاء وإطــالق مجلــة «Défense Nationale» الفرنســية، و يــرأس كذلــك 
مبدينــة ليــون مؤسســة «Global Investment». كــام يــرأس مؤسســة التحكيم والوســاطة مبدينــة الرباط. 
شــغل الســيد بنعتيق منصب كبــري املوظفــني مبجموعــة «BMCI-BNP Paribas Morocco» بدأ الســيد 
بنعتيــق مشــواره داخــل حــزب االتحــاد االشــرتايك للقوات الشــعبية فتقلــد العديد مــن املســؤوليات. عمل 
يف البدايــة يف صفــوف الشــبيبة االتحاديــة، ضمــن مجموعــة الشــبيبة بالربــاط. ثــم انتقــل بعــد ذلــك إىل 
اللجنــة املركزيــة للمكتــب الوطنــي للشــبيبة االتحاديــة املكلفــة بالعالقــات الخارجيــة، ثــم كعضــو لكتابة 
الفدراليــة الدوليــة للشــبيبة. الســيد بنعتيــق عضــو كذلــك باملكتــب املركــزي لالتحــاد االشــرتايك للقــوات 
الشــعبية، واملكتــب الفــدرايل لالتحــاد الوطنــي لطلبــة املغــرب بفرنســا. كام أنــه عضو يف املكتب الســيايس 
للحــزب. ولقــد  شــغل منصــب عضــو باللجنــة املركزيــة للكنفدراليــة الدميقراطيــة للشــغل. و يُعتــرب مــن 

مؤســيس االتحــاد الوطنــي للبنــوك الــذي يشــغل منصــب الكاتــب العــام فيه.

السري الذاتية للمتدخلني
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حكيم بنشامش
رئيس مجلس املستشارين بربملان اململكة املغربية

تــم انتخــاب الســيد بنشــامش ألول واليــة لــه، كرئيــس ملجلــس املستشــارين، يــوم 
13 دجنــرب 2015. كــام يــرأس الســيد بنشــامش املجلــس الوطنــي لحــزب األصالــة 
واملعــارصة. كان الســيد بنشــامش يف الســابق عضــوا يف مجلــس املستشــارين 
ــة واملعــارصة داخــل املجلــس بــني ســنتي 2009 و 2015.  ورئيســاً لفريــق األصال
عــىل املســتوى املحــيل، تقلــد الســيد بنشــامش رئاســة بلديــة يعقــوب املنصــور 
التنفيــذي ل» حركــة كل  بالربــاط (2015-2009)، و كان عضــواً يف املجلــس 
ــف شــامل  ــدان معاهــدة حل ــة لبل ــة الربملاني ــني»، وعضــواً يف الجمعي الدميقراطي
األطلــيس. الســيد بنشــامش أســتاذ جامعــي بكليــة العلــوم القانونيــة، واالقتصاديــة 
واالجتامعيــة بجامعــة محمــد الخامــس بالربــاط، وهــو عضــو كذلــك يف املجلــس 
ــة يف  ــهادة جامعي ــىل ش ــل ع ــي؛ حاص ــث العلم ــة والبح ــم والرتبي ــىل للتعلي األع
العالقــات الدوليــة، وشــهادة اإلجــازة يف العلــوم السياسية.ويُحـَضـِّــر حاليــاً رســالة 

ــا السياســية. ــوراه يف موضــوع اإليديولوجي دكت

عبد القادر بنسامل
عضو يف مجلس األمة، ورئيس لجنة الشؤون االقتصادية

واملالية (الجزائر)

تــم تعيــني الســيد بنســامل، مــن طــرف رئيــس الجمهوريــة، عضــواً يف مجلــس األمــة 
الــذي يــرأس فيــه لجنــة الشــؤون االقتصاديــة واملاليــة. كــام أنــه كان مقــرراً، مــا 
ــامل  ــيد بنس ــة. الس ــة الفالح ــنة، للجن ــس الس ــن نف ــر م ــر 2017 وفرباي ــني يناي ب

حامــل لشــهادة جامعيــة يف األدب العــريب وأســتاذ بجامعــة بشــار.

فضيلة كايوض
رائدة برنامج، املامرسة العاملية للتنمية البرشية

ــة  ــة، والحامي ــة، والصح ــدويل للرتبي ــك ال ــج البن ــة برنام ــيدة فضيل ــرتأس الس ت
االجتامعيــة، والشــغل. ويُغطــي هــذا الربنامــج كالً مــن املغــرب، والجزائــر، 
ــم  ــع مبســؤولية اإلرشاف عــىل الربنامــج بتقدي ــا، و مالطــا، وتونــس. وتضطل وليبي
ــة،  ــة البرشي ــج التنمي ــني نتائ ــدف إىل تحس ــة ته ــرتاتيجية مندمج ــالت إس تدخ
واملنظــامت  الحكوميــني،  املســؤولني  كبــار  مــع  الزبائــن  عالقــات  وتدبــري  
العموميــة، والقطــاع الخــاص ومنظــامت املجتمــع املــدين. ولقــد تكلفــت الســيدة 
ــات  ــري عملي ــتوى ، بتدب ــي املس ــن رفيع ــع زبائ ــع وم ــاق واس ــىل نط ــة، ع فضيل
ــق  ــك يف مناط ــة، وكذل ــدول اإلفريقي ــف ال ــة يف مختل ــم والصح ــة بالتعلي مرتبط
ــة مــن  ــدويل كانــت الســيدة فضيل ــك ال ــا للبن ــل انضاممه أخــرى مــن العــامل. قب
بــني األعضــاء األساســيني ضمــن فريــق تقريــر الرصــد العاملــي للتعليــم للجميــع

(l’EPT à l’UNESCO) والــذي يتخــذ مــن اليونســكو مقــراً لــه. كــام أنهــا 
شــاركت يف إعــداد خمســة طبعــات مــن التقريــر املشــار إليــه والــذي يُرَكــز عــىل 
ــاً  ــا تتضمــن أوراق ــة. بالنســبة ملنشــوراتها فإنه ــدان النامي ــم يف البل ــل التعلي متوي
وتقاريــر حــول التمويــل والحكامــة املتعلقــني بقطــاع التنميــة البرشيــة، وباألثــر 
املرتتــب عــن عــدم املســاواة بــني الجنســني يف مجــال الرتبيــة، والنمــو االقتصــادي 
عــىل املــدى البعيــد، والالمركزيــة، والتدبــري املــدريس. وهــي حاصلــة عــىل شــهادة 

الدكتــوراه يف االقتصــاد الــكيل مــن جامعــة الســوربون.

مي البطران
عضوة برملانية

قة املنتَخبــة للشــبكة الربملانيــة مبرص؛ كام  تشــغل الدكتــورة البطــران منصــب املُنـَــسِّ
ــا كواحــدة مــن  ــم االعــرتاف به ــر، ت ــا عضــوة بالربملــان املــرصي. يف شــهر فرباي أنه
 TMA بــني 50 نســاء نافــذات مبــرص. الســيدة البطــران مؤسـِّــَسة ورئيســة ملؤسســة

Egypt التــي تعمــل عــىل تطويــر القــدرات وتعزيــز روح املبــادرة. 
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الحبيب املاليك
رئيس مجلس النواب املغريب

ــوم  ــواب، ي ــس الن ــس ملجل ــاً كرئي ــب حديث ــيك، املُنتََخ ــب املال ــد الســيد الحبي ُول
15 أبريــل مــن ســنة 1946 مبدينــة «بجعــد» (عاملــة خريبكــة). الســيد املالــيك 
ــز  ــرتأس املرك ــه ي ــام أن ــس، ك ــد الخام ــة محم ــاد بجامع ــارض لالقتص ــتاذ مح أس
ــريب  ــز املغ ــدا للمرك ــوث، وك ــات والبح ــطية للدراس ــة املتوس ــريب للمجموع املغ
للدراســات االقتصاديــة. يــوم 12 نونــرب مــن ســنة 1991، تــم تعيينــه مــن طــرف 
امللــك الراحــل الحســن الثــاين أمينــاً عامــاً للمجلــس الوطنــي للشــباب واملســتقبل. 
ــرتايك  ــاد االش ــزب االتح ــن ح ــواب ع ــس الن ــا مبجل ــواً برملاني ــخب عض ــم انتـُ ثـُ
للقــوات الشــعبية، وذلــك خــالل الفــرتة 2002-1997؛ و 2007 – 2011؛ ثــم أُعيــد 
انتخابــه ســنة 2016. الســيد املالــيك عضــو كذلــك بأكادمييــة اململكــة املغربيــة. 
يف شــهر مــارس مــن ســنة 1998 تــم تعيينــه وزيــراً للفالحــة، والتنميــة القرويــة 
والصيــد البحــري، وذلــك يف الحكومــة االنتقاليــة التــي كان يقودهــا الســيد عبــد 
ــباب،  ــة والش ــة الوطني ــىل رأس وزارة الرتبي ــه ع ــل تعيين ــفي، قب ــن اليوس الرحم
ــة الوطنيــة وتكويــن األطــر والبحــث العلمــي ســنة 2004. تــم  ــراً للرتبي ثــم وزي
توشــيح الســيد املالــيك بوســام العــرش مــن درجــة فــارس، ومبيداليــة االســتحقاق 
االقتصــادي التــي مينحهــا املعهــد الربتغــايل - العــريب للتعــاون، هــذا باإلضافــة إىل 

 .(Légion d’honneur) «ــرشف ــة ال ــام «جوق وس

Jason GAGNON جايسون كانيون
خبري اقتصادي، الشعبة املواضيعية، وحدة الهجرة واملهارات، مركز التنمية التابع ملنظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية

يعمــل الســيد كانيــون كخبــري اقتصــادي ضمــن املجموعــة املواضيعيــة، وكذلك ضمن 
وحــدة الهجــرة واملهــارات التابعتــني ملركــز التنميــة التابع ملنظمــة التعــاون االقتصادي 
والتنميــة. التحــق الســيد كانيــون باملنظمــة ســنة 2007، حيث عمل بالوحــدة املكلفة 
بالهجــرة داخــل مديريــة التشــغيل، والعمــل، والشــؤون االجتامعية. تركز عمله أساســاً 
عــىل االرتبــاط القائــم بــني الهجــرة والتنمية يف البلــدان الناميــة. وباإلضافة ملســاهمته 
يف البحــث يف موضــوع الهجــرة، فــإن الســيد جايســون يعمــل حاليــاً كمنســق ملركــز 
التنميــة التابــع ملنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنمية بخصوص املنشــورات الرئيســية 

لهــذا املركــز حــول منظــورات التنميــة العاملية.
[Perspectives on Global Development (PGD)]

(Gergana IVANOVA) جريكانا إيفانوفا
منسقة بالشبكة الربملانية املعنية بالبنك الدويل وصندوق النقد الدويل

تتكفــل الســيدة إيفانوفا بتنســيق أنشــطة الشــبكة الربملانيــة املعنيةبالبنــك الدويل 
وصنــدوق النقــد الــدويل. وتعمــل مــع قيادة الشــبكة لتطويــر وتفعيل اســرتاتيجيات 
الشــبكة عــىل مســتوى السياســات، واملنــارصة، والتوعيــة. تطلــع الســيدة إيفانوفــا 
ــة، وتحليــل  ــة الدولي مبســؤولية التعــرف عــىل املناحــي الجديــدة يف مجــال التنمي
اتجاهات السياســات الناشــئة للمؤسســات املاليــة الدولية، وكذا املنظــامت الرشيكة  
األخــرى. وتقــدم الســيدة إيفانوفــا كذلــك املســاعدة يف مجــال التخطيــط واملتابعــة 
حــول املؤمتــر الربملــاين العاملي للشــبكة، كام تُجــري بانتظــام زيارات ميدانيــة، وتُنجز 
العديــد مــن األنشــطة األخــرى. الســيدة إيفانوفــا حاصلة عــىل شــهادة الباكلوريوس 
ــدا ــال بكن ــة مرني ــل مبدين ــة ماكجي ــن جامع ــة م ــوم السياســية واالقتصادي يف العل

ــة  ــىل درج ــة ع ــا حاصل ــام أنه (McGill University in Montreal, Canada)، ك
املاجستري يف العلوم السياسية واالقتصاد من الكلية األوروبية مبدينة بروج البلجيكية
.(European Economy from the College of Europe in Bruges, Belgium) 

Anne-Lucie LEFEBVRE آن لويس لوفيرب
كبرية أخصائيي تدبري القطاع العام، املامرسة العاملية للحكامة

تعمــل الســيدة لوفيــرب الكنديــة الجنســية، يف البنــك الــدويل ككبــرية أخصائيــي تدبــري 
القطــاع العــام، وتتواجــد بالربــاط يف املغــرب. للســيدة لوفيــرب مــا ينيــف عــن ســتة 
ــة،  ــة االقتصادي ــام والحكام ــاع الع ــري القط ــال تدب ــربة يف مج ــن الخ ــنة م ــرشة س ع
خصوصــاً فيــام يتعلــق مبجــال إصــالح الوظيفــة، ومســتوى األداء يف تقديــم الخدمات، 
ــويس إلعــداد  ــة. كــام أتيحــت الفرصــة للســيدة آن ل ــة، والحكامــة املحلي والالمركزي
وتدبــري بعــض املنتجــات التحليلية، وكــذا العديد مــن العمليات، باســتعامل مجموعة 
واســعة مــن األدوات مــن قبيــل اإلقــراض االســتثامري (investment lending)، مع أو 
 ،(results-based financing window) بــدون نافــدة، و التمويل القائم عــىل النتائــج
والربامــج مقابــل النتائــج (program- for- results)، وعمليــات السياســات اإلمنائيــة 
(development policy operations)، والصناديــق اإلئتامنيــة (trust funds). ولقــد 
عملــت الســيدة آن لــويس يف العديــد مــن دول أمريــكا الالتينيــة، وآســيا، وإفريقيــا. 
وهــي حاصلــة عــىل شــهادة الدراســات العليــا يف التنميــة الدولية مــن جامعــة أوطاوا، 

وعــىل شــهادة الباكلوريــوس يف العلــوم السياســية مــن جامعــة كيبيــك يف.
.(University of Quebec in Montreal)
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 فرع الرشق األوسط وشامل أفريقيا

الحو املربوح
نائب رئيس الجمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط 

تــم انتخــاب الســيد املربــوح عضــواً يف مجلــس املستشــارين بالربملــان املغــريب يف 
شــهر أكتوبــر مــن ســنة 2003، كــام شــغل منصــب نائــب رئيــس لجنــة املاليــة، 
ــواب مــن ســنة 2003 إىل ســنة  ــة مبجلــس الن ــة الجهوي ــة والتنمي ــة التحتي والبني
2006. ومنــذ ســنة 2008 صــار عضــواً يف الوفــد املغــريب داخــل الجمعيــة الربملانيــة 
ــس  ــب رئي ــاً منصــب نائ ــوح حالي ــد الســيد املرب ــض املتوســط. يتقل للبحــر األبي
ــي  ــادي، واالجتامع ــاون االقتص ــة للتع ــة الثاني ــة الدامئ ــاً للجن ــة، ورئيس الجمعي
ــة لشــؤون الطاقــة بــني  والبيئــي. وعمــل الســيد املربــوح كذلــك مقــرراً للجمعي
ــة املتوســطية ســنة 2016؛ كــام شــغل نفــس  2010 و 2012، ثــم رئيســاً للجمعي

ــني 2013 و 2015. ــا ب املنصــب م

Marie-Françoise MARIE NELLY ماري فرانسواز ماري نيليل
املديرة الُقطرية ملجموعة البنك الدويل باملغرب، وتونس، والجزائر، وليبيا، ومالطا

انضمــت الســيدة مــاري فرانســواز مــاري نيلــيل للبنــك الــدويل ســنة 1994 
ــاوالت  ــة املق ــادة هيكل ــي تنصــب عــىل إع ــن املناصــب الت ــد م ــدت العدي وتقل
العموميــة، ودعــم تنميــة القطــاع الخــاص، واالندمــاج اإلقليمــي وإدارة القطــاع 
النفطــي. قبــل تقلدهــا يف الفاتــح مــن يوليــوز ســنة 2015 ملنصــب املديــرة 
ــاري  ــة ومالطــا ، أمضــت الســيدة م ــة املغاربي ــدويل للمنطق ــك ال ــطرية للبن القـُ
ــغلت  ــك ش ــل ذل ــا. قب ــة نيجري ــطرية يف دول ــرة قـُ ــنوات كمدي ــة س ــيل أربع نيل
منصــب املديــرة القـُــطرية لجمهوريتــي الكونغو الدميقراطيــة، والكونغــو برازافيل  
مــن 2008 إىل 2011، ومديــرة برنامــج البنــك الــدويل لنفــط تشــاد، وكذلــك 
مــرشوع خــط أنابيــب الرابــط بــني تشــاد والكامــريون مــن 2004 إىل 2007؛ ثــم 
مديــرة لربنامــج التكامــل اإلقليمــي يف أفريقيــا. تنحــدر الســيدة مــاري نيلــيل مــن 
 (Nantes) جــزر املارتينيــك، وخريجــة املدرســة الوطنيــة للتجــارة مبدينــة نانــت
  (Bowling Green University) ــن ــغ غري ــة باولين ــن جامع ــم م ــية، ث الفرنس
بواليــة أهايــو، األمريكيــة. كــام أنهــا أنهــت العديــد مــن برامــج التدبــري بجامعــة 
هارفــارد. عملــت الســيدة مــاري نيلــيل يف العديــد مــن املقــاوالت الدوليــة، كــام 

ــدويل. ــك ال ــل االلتحــاق بالبن ــت كمستشــارة لعــدد مــن الحكومــات قب عمل

 Christoph ROSENBERG كريستوف روزنبريغ
مدير مساعد، قسم االتصال؛ صندوق النقد الدويل

يعمــل الســيد روزنــربغ مســاعداً للمديــر يف قســم االتصــال التابــع لصنــدوق النقــد الــدويل، حيــث يطلــع 
– مــن ضمــن مهــام أخــرى – مبســؤولية اإلرشاف عــىل التواصــل بــني الصنــدوق وبلــدان منطقــة الــرشق 
ــه للعمــل ســابقاً  ــن يف املجــال االقتصــادي، مــام أهل ــربغ تكوي ــا. للســيد روزن األوســط وشــامل أفريقي
كرئيــس بعثــة بالقســم األورويب لعــدة دول (مــن ضمنهــا هنغاريــا، والتفيــا، وإيســتونيا)، قبــل ذلــك عمل 
كرئيــس للمكتــب اإلقليمــي للصنــدوق ألوروبــا الرشقيــة بالعاصمــة البولنديــة فارصوفيــا. عمل روســنربع 
ــا السياســات العامــة  ــة حــول قضاي ــدان أفريقي يف دول كانــت تابعــة لالتحــاد الســوفيتي، ويف عــدة بل
بقســم مراجعــة االســرتاتيجيات والسياسات.الســيد روســنربغ حاصــل عــىل شــهادة الدكتــوراه مــن جامعة 

.(Vanderbilt) وشــهادة املاجســتري مــن جامعــة فاندربيلــت ،(Regensburg) ريجنزبــورغ

Renaud SELIGMANN رينو سيليغامن
كبرية أخصائيي تدبري القطاع العام، املامرسة العاملية للحكامة

(Practice Manager) يف وحــدة  املامرســات  مديــر  منصــب  حاليــاً  ســيليغامن  الســيد  يشــغل 
املامرســة العامليــة للحكامــة (Governance Global Practice). ويرتكــز عملــه  عــىل منطقــة الــرشق 
ــه كقــايض  ــو (الفرنــيس األصــل) عمل ــدأ الســيد رين ــدويل. ب ــك ال ــا ضمــن البن األوســط وشــامل أفريقي
ــا.  ــابات بفرنس ــق الحس ــة لتدقي ــىل مؤسس ــي أع ــابات، وه ــة الحس ــة مبحكم ــا املالي ــف بالقضاي مكل
ــة األداء ــداد ميزاني ــىل إع ــام، وع ــاع الع ــة يف القط ــر املالي ــوع املخاط ــىل مجم ــب ع ــه ينص وكان عمل

(performance budgeting)، باإلضافــة إلصــالح القطــاع العــام. كان للســيد ســيليغامن اهتــامم خــاص 
بقطــاع الصحــة، فقــام بعمليــات افتحــاص رائــدة يف مجــال األداء واملجــال املــايل ملصالــح عــالج الرسطــان، 
ومجــال اإلرهــاب البيولوجــي (bio-terorisme) وتحاقــن الــدم. بعــد ذلــك تقلــد منصــب املدير املســاعد 
للتدقيــق الخارجــي للحســابات مبجلــس مراجعــي الحســابات التابــع لألمــم املتحــدة، حيــث قــام بــأول 
عمليــة تدقيــق الحســابات شــملت كافــة مصالــح املنظمــة بخصوص عمليــة الرد عــىل املد البحــري الذي 
رضب جنــوب رشق آســيا، فاضطلــع بتدقيــق أمانــة األمــم املتحــدة، واليونيســيف، إضافــة إىل صناديــق 
وبرامــج أخــرى تابعــة لألمــم املتحــدة، قبــل االلتحــاق بالبنــك الــدويل. أقــام الســيد ســيليغامن مبدينــة 
بريتوريــا، بجنــوب أفريقيــا، ثــم بالعاصمــة األمريكيــة، واشــنطن. وهــو حاصل عــىل شــهادة البكالوريوس 
يف الفلســفة، والسياســة واالقتصــاد مــن جامعــة أكســفورد، وشــهادة املاجســتري يف علم االجتامع الســيايس 
مــن جامعــة الســوربون بباريــس يف موضــوع السياســات العامــة، وكــذا شــهادة ماجســتري يف السياســات 
العامــة مــن معهــد باريــس للدراســات السياســية (قســم العلــوم السياســية). كــام أن الســيد ســيليغامن 
خريــج املدرســة الوطنيــة لــإلدارة العموميــة، برنامــج تكوين املســؤوليني التنفيذيني. الســيد رينــو عضو يف 

هيئــة التدريــس بكليــة كينيــدي التابعــة لجامعــة هارفارد.   

عبد الكامل محمد
عضو برملاين، جيبويت
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ألفة سوكري الرشيف
نائبة برملانية، ونائبة رئيس الشبكة الربملانية التابعة للبنك الدويل وصندوق النقد الدول 

تشــغل الســيدة ســوكري الرشيــف منصــب عضــوة يف الربملــان التونــيس، وعضــوة يف لجنتــه 
املاليــة؛ كــام أنهــا عضــوة يف اللجنــة التوجيهيــة يف املنتــدى العاملــي الربملــاين للتقييــم

(Global Parliamentarians Forum for Evaluation)، وهــي كذلــك عضــوة يف املجلــس 
ــوكري  ــيدة س ــغلت الس ــة. ش ــية أجنبي ــدة سياس ــن كرائ ــة والتضام ــة الدولي ــي للتنمي الوطن
ــة،  ــس العاصم ــوم اإلنســانية بتون ــايل للعل ــد الع ــتاذة مســاعدة لالقتصــاد باملعه ــة أس وظيف
ــون  ــس الســوربون – بانثي ــة باري ــات واإلحصــاء بجامع ــتاذة مســاعدة للرياضي ــة أس ووظيف
وعملــت  دراســتها.   تابعــت  حيــث   (Université de Paris Panthéon-Sorbonne)
ــة  ــا ترأســت خريجــي الجمعي ــام أنه ــة، ك ــاون االقتصــادي والتنمي ــة التع كمستشــارة ملنظم

.(AISEC) ــة ــوم االقتصادي ــة العل ــة لطلب الدولي

نائلة ميا التازي
مستشارة ونائبة خامسة لرئيس مجلس املستشارين

ــة الخامســة لرئيــس  ــازي كمستشــارة ســنة 2016، وتشــغل منصــب النائب انتُخبــت الســيدة الت
مجلــس املستشــارين، كــام تشــغل منصــب نائبــة رئيســة االتحــاد العــام ملقــاوالت املغــرب. ترتأس 
 Communication التــي أسســتها ســنة 1992، والتــي تتكــون مــن A3 الســيدة التــازي مجموعــة
ــي تأسســت ســنة 2006 واملتخصصــة يف  ــك مــن مجموعــة REZO Production الت A3 و كذل
مجــال تنظيــم التظاهــرات واملؤمتــرات. بتجربتهــا التــي تعادل 25 ســنة، تعترب الســيدة التــازي من 
الخــرباء القالئــل يف التواصــل والعالقــات العامــة، مــام يؤهلهــا لتنظيــم تظاهــرات ومؤمتــرات دولية 
عاليــة املســتوى باملغــرب. اكتســبت الســيدة التــازي االعــرتاف ســنة 1998 حــني أسســت مهرجــان 
الصويــرة ملوســيقى كنــاوة، ومهرجــان موســيقى العــامل الــذي تكلفــت بتنظيمه طــوال 19 ســنة. يف 
ســنة 2009 أسســت جمعيــة «يرمــا كنــاوة» للحفــاظ عــىل الــرتاث غــري املــادي الشــفوي ملوســيقى 
كنــاوة. الســيدة التــازي حاصلــة عــىل شــهادة البكالوريــوس يف إدارة األعــامل مــن جامعــة شــيلر 

.The Schiller International University الدوليــة

غالم رىض تاجكاردون
عضو برملاين، ورئيس لجنة املالية والتخطيط

يُحسـَــب الســيد غــالم رىض تاجــكاردون عــىل جنــاح اإلصالحيــني، وهــو حاليــاً عضــو يف الربملــان 
اإليــراين، حيــث يــرتأس لجنــة امليزانيــة والتخطيــط. يف الســابق، َشغـَــل الســيد غــالم رىض منصب 
الرئيــس املســاعد للمنظمــة اإليرانيــة للتدبــري والتخطيــط مــن 2003 حتــى 2005، خــالل فــرتة 

رئاســة الرئيــس محمــد خامتــي.
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