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الأهداف    

ــتوى،  ــي المس ــات رفيع ــي السياس ــن صانع ــة م ــر نخب ــذا المؤتم ــم ه يض
ــن وذلــك لوضــع السياســات  ن البارزي ــ�ي وقــادة صناعــة الســياحة والأكاديمي
ــال  ــة رأس الم ــرة لتنمي ــول مبتك ــد حل ــة وتحدي ي اتيجيات التحض�ي ــ�ت والس
ي 

ق الأوســط وشــمال أفريقيــا، والتقــدم �ن ي منطقــة الــرش
ي الســياحي �ن البــرش

تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة SDGs وبخاصــة الهــدف )8( المتعلــق 
ــة.  ــف �ن المنطق بالنمــو القتصــادي والوظائ

ــة  ــة منظم ــا دراس ي وضعته
ــ�ت ــق ال ــة الطري ــى خارط ــر ع ــد المؤتم ويعتم

ــة  ي منطق
ي القطــاع الســياحي �ن

ــل �ن ــة حــول »ســوق العم الســياحة العالمي
ــوق  ــول أداء س ــاً ح ــدم تحديث ــا يق ــا« كم ــمال أفريقي ــط وش ق الأوس ــرش ال
ي المنطقــة. وممــا لشــك فيــه أنــه هنــاك حاجــة ملحــة 

العمــل الســياحي �ن
ــع  ــة وتتب ــل القائم ــر العوام ــد أث ــة لرص ــة وحديث ــات موثق ــود بيان إىل وج
التقــدم المحــرز وإعــام صانعــي السياســات. ولهــذا الســبب ســيكون 
الهــدف الرئيــ�ي للمؤتمــر هــو وضــع إطــار لإجــراء رصــد شــامل ومنتظــم 
ق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ي منطقــة الــرش

لأداء ســوق العمــل الســياحي �ن

السياســات  لمناقشــة  المؤتمــر  هــذا  ي 
�ن ن  للمشــارك�ي الفرصــة  وســتتاح 

ي 
ــية �ن ــا الرئيس ــة القضاي ــتخدامها لمعالج ــن اس ي يمك

ــ�ت اتيجيات ال ــ�ت والس
المنطقــة مثــل خلــق وظائــف جيــدة وســد الفجــوة �ن فــرص العمــل الائــق 
ي ســوق العمل 

ن توظيــف الشــباب ومشــاركة المرأة �ن وتنميــة المهــارات وتحفــ�ي
ي 

ة والمتوســطة �ن الســياحي ودعــم المؤسســات الســياحية للمشــاريع الصغــ�ي
ــد  النمــو القتصــادي وخلــق فــرص العمــل. كمــا ســيناقش المؤتمــر العدي
ــع أنحــاء المنطقــة.  ي جمي

ي يمكــن تنفيذهــا �ن
ــ�ت مــن الممارســات الجيــدة ال

اكات، سيشــكل المؤتمــر منصــة رفيعــة  ي ســبيل تعزيــز الــرش
اً و�ن وأخــ�ي

كة وســبل التعــاون  المســتوى لتعزيــز النقــاش حــول المشــاريع المشــ�ت
ي هــذا المجــال.¨

ي �ن
البيــ�ن

المشــاركون   
 

ق الأوســط  ن رفيعي المســتوى مــن منطقة الرش هــذا المؤتمــر موجــه إىل مشــارك�ي
ــة  ــاط الأكاديمي ــاص والأوس ــام والخ ن الع ــ�ي ــون القطاع ــا يمثل ــمال أفريقي وش
. بينمــا ســتكون المشــاركة مــن خــارج المنطقــة بدعــوة مــن  ي

والمجتمــع المــد�ن
ي المواضيــع ذات الصلة.

المنظمــة بغيــة تقديــم أمثلة عن أفضــل الممارســات �ن

OBJECTIVE   

The Conference will bring together high-level policymakers, industry 
leaders and prominent academicians to lay the policy and strategic 
groundwork and identify innovative solutions for the development of 
human capital in tourism in the Middle East and North Africa region 
and advance the achievement of the Sustainable Development Goals 
(SDGs), specifically Goal 8 on economic growth and jobs, in the region. 

Building on the roadmap set by the UNWTO Study ‘Tourism Labour 
Market in the Middle East and North Africa Region’, the conference will 
feature an update on the region´s tourism labour market performance. 
It is evident that up-to-date reliable data is needed for monitoring 
impact of existing interventions, tracking progress and for informing 
policy-making. For this reason, a key objective of the Conference will 
be to set the framework for a comprehensive and regular monitoring 
mechanism of tourism labour market performance in the Middle East 
and North Africa region.

Participants will discuss policies and strategies to address key issues 
in the region such as the creation of quality jobs and closing the decent 
work deficit, skills development, the stimulation of youth employment 
and women participation in the tourism labour market and supporting 
tourism MSMEs for economic growth and job creation. The Conference 
will share ample good practices that can be implemented across the 
region.

Finally and in the spirit of fostering partnerships, the Conference will 
provide a high level platform for discussions on joint projects and 
transnational cooperation. 

PARTICIPANTS   

Participation is for high level representatives of the public and private 
sectors, academia and civil society from the Middle East and North 
Africa region. Participation outside of the region will be by invitation 
only and with the purpose of presenting relevant good practices. 



ن     تسجيل المشارك�ي

المؤتمر الصحفي

احة غذاء اس�ت

فتتاح حفل الإ

سيادة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بجمهورية مرص العربية   -
الأستاذ بي�ت فان رويج، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بجمهورية   -

مرص العربية 
معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة بجمهورية مرص العربية  -

ن عام منظمة السياحة العالمية    ، أم�ي معالي الأستاذ زوراب بولوليكشفيلي  -

 : المتحدث الرئيسي

معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة بجمهورية مرص العربية  -

اتيجيات من أجل وظائف جيدة وشاملة  حوار وزاري حول سياسات واس�ت
ي قطاع السياحة 

�ن

، منظمة السياحة العالمية المحاور: الأستاذ مارسيلو ريسي

المتحدثون:
الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين   -

للسياحة والمعارض
معالي الأستاذ فرياد رواندزي، وزير الثقافة والسياحة والآثار، دولة   -

العراق
الستاذة ندى رسدوك، مدير عام، وزارة السياحة، الجمهورية اللبنانية   -

ن معالي الأستاذة ُرل معايعة، وزيرة السياحة والآثار، دولة فلسط�ي  -
معالي الأستاذ محمد أبو زيد مصطفى، وزير السياحة والآثار، السودان  -

ي اليمن
معالي الدكتور محمد قباطي، وزير السياحة �ن  -

ي القطاع 
تحديث لدراسة منظمة السياحة العالمية حول سوق العمل �ن

ق  الأوسط وشمال أفريقيا - 2018 ي منطقة ال�ش
السياحي �ن

د. إديث شيفاز، مستشارة منظمة السياحة العالمية  -

Registration of Participants

Press Conference

Lunch

Opening Ceremony

- H.E. Major General. Khaled Fouda, Governor of South Sinai, Egypt 
- Mr. Peter Van Rooij, Director, International Labour Organization, Egypt 
- H.E. Dr. Rania Al- Mashat, Minister of Tourism of Egypt
- H.E. Mr. Zurab Pololikashvili, UNWTO Secretary-General

Keynote Speech

- H.E. Dr. Rania Al-Mashat, Minister of Tourism of Egypt

Ministerial Dialogue on Policies and Strategies to foster 
Inclusive and Quality Jobs in Tourism

Moderator: Mr. Marcelo Risi, World Tourism Organization (UNWTO)

Panelists:  
- Shaikh Khaled Bin Humood Al Khalifa, Chief Executive Officer ( 

CEO), Bahrain tourism & exhibitions Authority (BTEA).
- H.E. Mr. Feriayd Rawanduzi, Minister of Culture, Tourism and 

Antiquities of Iraq
- Mrs. Nada Sardouk, Director General, Ministry of Tourism of Lebanon
- H.E. Mrs. Rula Ma’ayah, Minister of Tourism and Antiquities of Palestine
- H.E. Mohamed Abuzaid Mustafa, Minister of Tourism, Antiquities 

and Wildlife of Sudan
- H.E. Dr. Mohammed Qubaty, Minister of Tourism of Yemen

UNWTO Tourism Labour Market in the Middle East and 
North Africa Region - 2018 update 

- Dr. Edith M. Szivas, UNWTO Consultant 

08:30 – 13:30
14:30 – 16:00

13:30 – 14:00
 
14:00 – 15:30

15:30 – 16:00
 

16:00 – 16:15

16:15 – 17:15

17:15 – 17:45

13:30 – 08:30
16:00 – 14:30

14:00 – 13:30
 
15:30 – 14:00

16:00 – 15:30
 

16:15 – 16:00

17:15 – 16:15

17:45 – 17:15

Tuesday, 8 May 2018 الثالثاء 8 مايو/أيار 2018



استنتاجات اليوم الأول

د. إديث شيفاز ، منسقة المؤتمر   -

ن ف المشارك�ي مأدبة عشاء عىل �ش

ي 
ي المهارات �ن

الجلسة الأوىل: دعم الوظائف المالئمة، سد الفجوة �ن
مجال السياحة

ي 
ي المهــارات �ف

كز الجلســة عــى تبــادل أفضــل الممارســات لســد الفجــوة �ف ســرت
ي يمكــن 

مجــال الســياحة. وبشــكل أكــرث تحديــًدا، ســتحدد وتناقــش الطــرق الــ�ت
مــن خاللهــا للمنظمــات والمؤسســات الســياحية جــذب المواهــب واالحتفــاظ 
ي التعليــم الســياحي والتدريــب عــى 

ي تســتخدم �ف
بهــا، والحلــول المبتكــرة الــ�ت

تطويــر المهــارات واالأفــكار المثبتة لتعزيز صناعة الســياحة والتعــاون التعليمي.

جذب المواهب واالحتفاظ بها  -
حلول التعليم والتدريب المبتكرة  -

ي مجال الصناعة
التعاون �ف  -

، منظمة   ي
المحاور: الأستاذة فانيسا ساتور، مديرة برنامج التعاون الف�ف

السياحة العالمية

 المتحدثون: 
الأستاذ عمر فالديز، المدير التنفيذي لمؤسسة THEMIS التابعة   -

لمنظمة السياحة العالمية 
الدكتور جوزيف رودي، هيئة المعونة االمريكية USAID - بناء االقتصاد   -

المستدام من خالل السياحة، االأردن 
، نائب الرئيس، المبيعات الدولية، المعهد التعليمي  الأستاذ إد كاستىلي  -

قامة الفندقية االمريكي لالإ
الأستاذ مصطفى سلطان، عضو مجلس ادارة، االتحاد المرصي للغرف   -

السياحية
الدكتورة دينا الظاهر، مديرة السياحة والنقل، جامعة الدول العربية   -

Wrap-up 

- Dr. Edith M. Szivas, Conference coordinator,

Gala Dinner

Panel discussion 1: Supporting Decent Jobs, Closing the 
Skills Gap in Tourism

The session will focus on sharing good practices for bridging the skills 
gap in tourism. More specifically, it will identify and discuss ways in 
which we can attract and retain talent, innovative solutions that can 
be used in tourism education and training for skills development and 
proven ideas for strengthening industry and education cooperation.

- Closing the skills gap
- Supporting decent jobs
- Industry-education cooperation

Moderator: Ms. Vanessa Satur, Programme Manager, Technical 
Cooperation Programme, UNWTO

Panelists: 
- Mr. Omar Valdez, Executive Director, UNWTO.Themis Foundation 
- Dr. Joseph Ruddy, USAID Building Economic Sustainability 

Through Tourism, Jordan
- Mr. Ed Kastli, Vice President, International Sales, American Hotel & 

Lodging Educational Institute
- Mr. Mustapha Sultan, Board member, Egyptian Tourism Federation 
- Dr. Dina Al Dhaher, Director of Tourism and Transport, League of 

Arab States

17:45 – 18:00

20:00 – 22:00

09:30 – 11.00

Wednesday, 9 May 2018 الأربعاء 9 مايو/أيار 2018

18:00 – 17:45

22:00 – 20:00

11:00 – 09.30



ي 
ي �ف ي مجال تنمية رأس المال الب�ش

جلسة حول أفضل الممارسات �ف
قطاع السياحة

المحاور: د. إديث شيفاز، مستشارة منظمة السياحة العالمية

المتحدثون: 
الأستاذ سلفاتوري نيجرو ، نائب الرئيس الدولي ، مؤسسة التعليم من   -

أجل التوظيف
 Amadeus كة الأستاذ رمزي فواز، مدير قسم People & Culture ب�ش  -

IT Group

ف النساء والشباب بغية الستفادة من المنافع  الجلسة الثانية : تمك�ي
القتصادية لنمو السياحة

ي 
ــاركة �ف ــن المش ــباب م ــاء والش ف النس ــ�ي ــى تمك ــة ع ــذه الجلس كز ه ــرت س

القتصــاد الســياحي بطريقــة هادفــة مــن خــال التوظيــف والأعمــال 
ــم  ــري المفاهي ــي وتغي ــع الوع ــل رف ــات مث ــتتناول موضوع ــة. وس الخاص
الســياحة والحتفــاظ بهــم  وبنــاء  النســاء والشــباب لقطــاع  وجــذب 

القــدرات.

رفع مستوى الوعي   -
خلق فرص اقتصادية مستدامة  -

بناء القدرات بطريقة فعالة  -

،  إعالمية ومقدمة برامج ف طه زكي المحاور: الأستاذة جاسم�ي

المتحدثون:  
، المدير التنفيذي، مؤسسة التعليم من أجل  ي الأستاذة جيهان لحبا�ب  -

التوظيف، المغرب 
الأستاذة نورا أبو السعود، المدير التنفيذي، مؤسسة التعليم من أجل   -

التوظيف، جمهورية مرص العربية 
الأستاذ بي�ت فان رويج، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بجمهورية   -

مرص العربية 
دارة الفندقية، كلية السياحة  الدكتورة حنان سعد قطارة، أستاذة الإ  -

والفنادق، جامعة السكندرية، جمهورية مرص العربية

احة غذاء اس�ت

Session on Good Practices in Human Capital Development 
in Tourism

Moderator: Dr. Edith M. Szivas, UNWTO Consultant  

Panelists: 
- Mr. Salvatore Nigro, Global Vice President, Education For 

Employment 
- Mr. Ramzi Fawaz, Head of People & Culture, MEA, Amadeus IT 

Group

Panel Discussion 2: Empowering Women and Youth – 
Maximizing  the Economic Benefits from Tourism 

This session will focus on how to empower women and youth to 
benefit the fullest from the tourism economy through employment and 
entrepreneurship. It will address issues such as awareness raising, 
changing perceptions, attracting and retaining youth and women in the 
tourism economy and capacity building.

- Raising awareness
- Creating sustainable economic opportunities 
- Effective capacity building

Moderator: Ms. Jasmin Taha Zaki, TV Anchor

Panelists: 
- Mrs. Jihane Lahbabi, Chief Executive Officer, Fondation Marocaine 

de l’Education pour l’Emploi 
- Mrs. Nora Abou El Seoud, Chief Executive Officer, Egypt Education 

For Employment Foundation
- Mr. Peter Van Rooij, Director, International  Labour Organization, 

Egypt
- Dr. Hanan Saad Kattara, Professor of Hotel Management, Faculty 

of Tourism & Hotels, Alexandria University, Egypt

Lunch break

11:00 – 11:30

11:30 – 13:00

13:00-15:00

11:30 – 11:00

13:00 – 11:30

15:00-13:00



Panel discussion 3: Supporting Tourism MSMEs for 
Sustainable Economic Growth and Job Creation 

This session will focus on supporting tourism MSMEs. The panelists 
will discuss how best to support tourism MSMEs through targeted 
capacity building and organizational and governance issues. The 
panel will discuss how we can create economic opportunities for these 
groups, how to support creativity and entrepreneurship and how we 
can raise awareness about the opportunities.

- Changing perceptions
- Harnessing creativity
- Building capacity 
- Organization and governance

Moderator: Mr. Omar Valdez, Executive Director, UNWTO.Themis 
Foundation 

Panelists: 
- Ms. Vanessa Satur, Programme Manager, Technical Cooperation 

Programme, UNWTO
- Dr. Heba Handoussa, Managing Director of the Egypt Network for 

Integrated Development, (ENID/ELNIDAA)
- Mr. Haitham Mattar, Chief Executive Officer, Ras Al Khaimah 

Tourism Development Authority
- Ms. Ghadeer Khuffash, Chief Executive Officer, Jordan Education 

For Employment
- Ms. Natalia Bayona, Senior Expert, Innovation and Digital 

Transformation Programme, UNWTO

Roadmap Towards a Comprehensive Monitoring of the Tourism 
Labour Market in the Middle East and North Africa Region

- Dr. Edith M. Szivas, Conference coordinator

Concluding Remarks

- Mr. Omar Valdez, Executive Director, UNWTO.Themis Foundation 
- Dr. Edith M. Szivas, Conference coordinator

Closing Ceremony

15:00 – 16:30

16:30 – 17:00

17:00 – 17:30

17:30 – 18:00

ة والمتوسطة من  وعات السياحية الصغ�ي الجلسة الثالثة: دعم الم�ش
أجل نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل 

ة  الصغــري الســياحية  وعــات  الم�ش دعــم  عــى  الجلســة  هــذه  كز  ســرت
ــات  وع ــم الم�ش ــبل لدع ــل الس ــون أفض ــيناقش المتحدث ــطة. وس والمتوس
ــتهدفة  ــدرات المس ــاء الق ــال بن ــن خ ــطة م ة والمتوس ــري ــياحية الصغ الس
تناقــش  وســوف  بالحوكمــة.  المتعلقــة  والقضايــا  التنظيميــة  والقضايــا 
الجلســة كيفيــة خلــق فــرص اقتصاديــة لهــذه المجموعــات، وكيفيــة دعــم 

البتــكار وريــادة الأعمــال ورفــع الوعــي بهــذه الفــرص. 

تغي�ي المفاهيم   -
تسخ�ي االبتكار  -
بناء القدرات   -

التنظيم والحوكمة   -

المحاور:  الأستاذ عمر فالديز، المدير التنفيذي لمؤسسة THEMIS التابعة 
لمنظمة السياحة العالمية 

المتحدثون: 
، منظمة السياحة  ي

الأستاذة فانيسا ساتور، مديرة برنامج التعاون الف�ن  -
العالمية

دارية لشبكة مرص للتنمية  الدكتورة هبة حندوسة، المديرة االإ  -
المتكاملة، ENID/ELNIDAA، جمهورية مرص العربية 

الأستاذ هيثم مطر، المدير التنفيذي، هيئة التنمية السياحية برأس الخيمة  -
الأستاذة غدير خّفاش، المدير التنفيذي، مؤسسة التعليم من اجل   -

التوظيف، المملكة االأردنية الهاشمية
ة، برنامج االأبتكار والتحّول الرقمي، منظمة  الأستاذة ناتاليا بايونا، خب�ي  -

السياحة العالمية

ي 
ي قطاع السياحة �ف

خارطة الطريق نحو مراقبة شاملة لسوق العمل �ف
ق الأوسط وشمال أفريقيا ال�ش

د. إديث شيفاز ، مستشارة منظمة السياحة العالمية  -

استنتاجات ختامية

الأستاذ عمر فالديز، المدير التنفيذى لمؤسسة THEMIS التابعة   -
لمنظمة السياحة العالمية

د. إديث شيفاز، منسقة المؤتمر  -

حفل الختام
   

16:30 – 15:00

17:00 – 16:30

17:30 – 17:00

18:00 – 17:30



Biographies

الس�ي الذاتية



Mr. Peter Van Rooij, Director, International Labour Organization, Egypt

Director of ILO Decent Work Team for North Africa and Country Office for 
Egypt and Eritrea since 15 January, 2015. Prior to his current assignment, 
Peter Van Rooij worked as Country Director of the ILO Jakarta Office 
responsible for Indonesia and Timor-leste since 2010.

Since joining ILO in 1995, Mr. Peter Van Rooij has served in development 
projects and activities related to employment and microfinance and worked 
as Advisor to the Bureau for Employers’ Activities in Geneva.

Before joining the ILO, he worked as Field Implementation Officer at the 
United Nations Capital Development Fund (UNCDF) in Khartoum, Sudan. 
Peter Van Rooij holds a Masters’ Degree in Economics from the Wageningen 
Agriculture University, Netherlands.

H.E. Dr. Rania Al- Mashat, Minister of Tourism of Egypt

Dr. Al-Mashat was sworn in as Egypt’s Minister of Tourism (MOT) on January 
14, 2018. Under the MOT, there are the Egyptian Tourism Promotion Board 
and the Tourism Development Authority.

Prior to that, she was Advisor to the Chief Economist of the International 
Monetary Fund (IMF) in Washington DC, a position held since August 2016. 
She specialized in central banking issues, including designing monetary 
policy frameworks   and   defining   financial   stability   and   macro- 
prudential tools, led country mission teams on these issues and was involved 
in supporting the IMF’s multilateral surveillance. Those responsibilities tap 
on years of experience managing Egypt’s macroeconomic transition in 
the most challenging periods of its recent history as she served as Sub- 

Speakers المتحدثون

الأســتاذ بيــرت فــان غــوي، مديــر مكتــب منظمــة العمــل الدوليــة بجمهوريــة مــر 
العربيــة      

، كان الســيد بيــرت فــان غوي يشــغل منصــب مدير مكتــب منظمة  قبــل منصبــه الحــالي
قية بجاكرتا منــذ 2010.   العمــل الدولية لأندونيســيا وتيمــور ال�ش

منــذ انضمامــه لفريــق عمل منظمــة العمل الدوليــة عــام 1995، كان يعمل الســيد بيرت 
وعــات المتوســطة. كمــا أيضــاً تــول  ي مجــالت التشــغيل والم�ش

وعــات التنميــة �ف لم�ش
ي جنيــف. 

منصــب مستشــار مكتــب أنشــطة أصحــاب الأعمــال �ف

بالإضافــة إل مــا ســبق، شــغل بيــرت فــان غــوي قبــل التحاقــه بالمنظمــة عــدة وظائــف 
ي دول مختلفــة؛ حيــث تــول منصــب مديــر تنفيذي لصنــدوق الأمم المتحــدة لتنمية 

�ف
ف  ي القتصاد من جامعــة واجننج�ي

رأس المــال بالســودان. حصــل بيــرت عىل ماجيســتري �ف
ي هولنــدا، وهــو يجيــد 

ي أكتوبــر عــام 1967 �ف
الهولنديــة. ولــد الســيد بيــرت فــان غــوي �ف

يــة والفرنســية  والألمانية. ف نجلري عــدة لغــات، بالإضافــة إل لغتــه الأم، منهــا الإ

معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، جمهورية مر العربية

ــن 14  ــاراً م ــر اعتب ي م
ــياحة �ف ــرة الس ــب وزي ــاط منص ــا المش ــورة راني ــدت الدكت تقل

اف وزارة الســياحة كل مــن هيئــة تنشــيط الســياحة  ينايــر لعــام 2018 ، ويقــع تحــت ا�ش
ويــج الســياحي للمقصــد المــري وهيئــة التنمية  المريــة المختصــة بالتســويق والرت

الســياحية المعنيــة بالســتثمار والتنميــة الســياحية.

شــغلت منصــب مستشــار كبــري اقتصــادي صنــدوق النقــد الــدولي بالوليــات المتحــدة 
اتيجية القتصاديــة خاصــة السياســات النقديــة  الأمريكيــة المســئول عــن وضــع الســرت
ــي بشــكل دوري.  ــو القتصــادي العالم ــد توقعــات النم ــة إل تحدي ــة، بالإضاف والمالي
ي دول مختلفــة لوضــع 

وترأســت بعثــات لصنــدوق النقــد الــدولي إل البنــوك المركزيــة �ف
أطــر السياســة النقديــة وتعميقهــا بمفاهيــم الســتقرار المــالي لتطويــر أهــداف وأدوات 
ي القتصاد. وشــغلت منصب 

اف عــىل البنــوك العاملــة �ف البنــوك المركزيــة للرقابــة وال�ش
ف أغســطس  ة مــا بــ�ي ي الفــرت

وكيــل محافــظ البنــك المركــزي المــري للسياســة النقديــة �ف



Governor for Monetary Policy at the Central Bank of Egypt (CBE) between 
August 2005 and May 2016. She was responsible for developing and 
modernizing the CBE’s monetary policy strategy, a key pillar of the banking 
sector reform program launched in 2004. She was a Senior Economist at 
the IMF between 2001-2005.

She received her PhD and MA in Economics from UMCP. Her fields of 
specialization are applied macroeconomics, international economics and 
monetary policy with a number of publications in these areas, including 
contributions to the IMF’s latest book, titled, “Advancing the Frontiers of 
Monetary Policy”. She completed Executive Education certificates in 
Leadership from Harvard and Oxford Universities. She has been named 
one of the 2014 Young Global Leaders by the World Economic Forum.

Mr. Zurab Pololikashvili, World Tourism Organization (UNWTO), 
Secretary-General

Mr. Zurab Pololikashvili is the Secretary-General of the World Tourism 
Organization (UNWTO) since 1 January 2018. 

Prior to his appointment he was Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
of Georgia to the Kingdom of Spain, the Principality of Andorra, the People’s 
Democratic Republic of Algeria and the Kingdom of Morocco and Permanent 
Representative of Georgia to UNWTO up until December 2017.  

Over the last decade Mr. Pololikashvili has been instrumental in positioning 
Georgia amongst the top tourism destinations in its region in his capacity as 
Minister of Economic Development of Georgia, Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of Georgia to the Kingdom of Spain and Deputy Minister 
of Foreign Affairs of Georgia. Mr. Pololikashvili has held senior positions at 
the prominent Georgian financial institution TBC Bank and was CEO of FC 
Dinamo Tbilisi, Georgia’s leading professional football team.

He has completed the Global Senior Management Program (GSMP) at IE 
Business School, Instituto de Empresa, Madrid, Spain, and holds a Bachelor’s 
Degree in Banking from the Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia.

Mr. Pololikashvili speaks Georgian (native); English, Spanish, and Russian 
(fluent) as well as French, Japanese and Polish. 

زة  اتيجية السياســة النقديــة وهــي الركــري 2005 وحــىت مايــو 2016 حيــث قامــت بتطويــر اســرت
ي عــام 2004 عملــت كخبــري 

ي الــذي أُطلــق �ز
نامــج إصــاح القطــاع المــر�ز الأساســية لرب

ز 2001 وحــىت 2005. ة بــ�ي ي الفــرت
ي صنــدوق النقــد الــدولي بواشــنطن �ز

اقتصــادي أول �ز

ــد  يان ــة مري ــن جامع ــاد م ي القتص
ــتري �ز ــوراه والماجس ــىت الدكت ــى درج ــت ع حصل

كولــدچ بــارك بالوليــات المتحــدة ويشــمل مجال تخصصهــا تطبيقات القتصــاد الكىي 
ي 

ت العديــد مــن الأبحــاث والدراســات �ز والقتصــاد الــدولي والسياســة النقديــة. نــرش
ي كتاب 

دوريــات علميــة ومؤتمــرات عالميــة حول سياســات القتصاد الــكىي ، وشــاركت �ز
ي إبريل 

صــادر عــن صنــدوق النقد الــدول بعنــوان »أفاق صناعــة السياســة النقديــة« �ز
ي ظــل التحــول القتصــادي مــن جامعة 

2018 ، حصلــت عــى شــهادة البــداع القيــادي �ز
ــادي مــن  ــداع القي اوكســفورد بالمملكــة المتحــدة، وشــهادة السياســات العامــة والب
ت كإحــدى القيــادات الدوليــة  جامعــة هارفــارد بالوليــات المتحــدة الأمريكيــة، اُختــري

ي عــام . 2014 
الشــابة لمنتــدى القتصــادى العالمــي بداڤــوس �ز

ز عام منظمة السياحة العالمية ، أم�ي معالي الأستاذ زوراب بولوليكاشفيلي

 )UNWTO( ز العام لمنظمة الســياحة العالمية الســيد زوراب بولوليكاشــفيىي هو الأم�ي
منذ 1 ينايــر 2018.

ا فوق العــادة ومفوًضا لجورجيــا لدى مملكة إســبانيا ، وإمارة  وقبــل تعيينــه ، كان ســفري
أنــدورا ، وجمهوريــة الجزائــر الديمقراطيــة الشــعبية ، والمملكــة المغربيــة ، والممثــل 

الدائــم لجورجيــا لــدى منظمة الســياحة العالميــة حــىت كانــون الأول 2017.

ي وضــع جورجيــا 
ي ، كان للســيد بولوليكاشــفيىي دور فعــال �ز

عــى مــدى العقــد المــا�ز
ي 

ي المنطقــة بصفتــه وزيــراً للتنميــة القتصاديــة �ز
ز أفضــل الوجهــات الســياحية �ز بــ�ي

جورجيــا ، والســفري فــوق العــادة والمفــوض لجورجيــا لدى مملكة إســبانيا ونائــب وزير 
 TBC ي مؤسســة

الخارجيــة. جورجيــا. شــغل الســيد بولوليكاشــفيىي مناصــب رفيعــة �ز
 ، FC Dinamo Tbilisi كــة Bank الماليــة الجورجيــة البــارزة وكان الرئيــس التنفيــذي لرش

ي جورجيــا.
ف الرائــد �ز فريــق كــرة القــدم المحــرت

دارة الأعمــال ،  ي معهــد آي إي لإ
دارة العليــا العالمــي )GSMP( �ز وقــد أكمــل برنامــج الإ

معهــد Instituto de Empresa ، مدريــد ، إســبانيا ، وحاصــل عــى درجــة البكالوريــوس 
ي الأعمــال المرفيــة مــن الجامعــة التقنيــة الجورجيــة ، تبليــ�ي ، جورجيــا.

�ز

ســبانية ، والروســية )بطاقة(  ية ، الإ ز نجلري الســيد بولوليكاشــفيىي يتحدث الجورجية؛ الإ
وكذلك الفرنســية واليابانيــة والبولندية.



Mr. Marcelo Risi, World Tourism Organization (UNWTO)

Marcelo is currently the senior media officer at the World Tourism 
Organization (UNWTO), in charge of global media relations, international 
capacity building activities and media activities in the field. 

He joined UNWTO in late 2006 and took a special leave from 2015-2017 
to build up the global media presence of the Ibero-American General 
Secretariat (SEGIB), with headquarters in Madrid. An economist specialized 
in development studies by training, he worked in think tanks in Germany 
and for the European Union in Spain as a researcher and analyst before 
spending more than 10 years as an international broadcaster: economics 
correspondent with the Latin American service of Deutsche Welle Radio 
(Germany); producer at the BBC World Service (UK); bilingual correspondent 
for the BBC World Service in Madrid. He is a lecturer in post-graduate 
journalism programmes. 

A Uruguayan national, Marcelo Risi speaks English, German, Italian and Spanish.

Shaikh Khaled Bin Humood Al Khalifa, Chief Executive Officer ( CEO), 
Bahrain tourism & exhibitions Authority (BTEA).

In 2016, H.E. Shaikh Khalid was appointed by a royal decree as the Chief 
Executive Officer of the Bahrain Tourism and Exhibitions Authority, a newly 
established governmental body that aims to enhance the Kingdom tourism 
sector in accordance with the 2030 economic vision.

The efforts exerted by him has today placed the Kingdom Of Bahrain on 
the world tourism map with the launch of seven international representative 
offices that include France, UK, China, Germany, Saudi Arabia, Russia, and 
India. Under his administration the tourism sector’s contribution to the non-
oil GDP 3.5% in 2015 to 6.8% in 2017.

Shaikh Khalid received a Bachelor degree in Business Administration and 
Information Technology from Bentley University in Massachusetts, USA. 
In 2010, he received a Master degree in Real Estate Management from 
Northumbria University in the United Kingdom for Tourism and Exhibitions.

، منظمة السياحة العالمية الأستاذ مارسيلو ريسي

ــة  ي منظمــة الســياحة العالمي
عالمــي �ف ــا منصــب المســؤول الإ يشــغل مارســيلو حالًي

ــاء القــدرات  ــة، وأنشــطة بن ــة العالمي عالمي )UNWTO( والمســؤول عــن العالقــات الإ
ي هــذا المجــال.

ــة �ف عالمي ــة والأنشــطة الإ الدولي

انضم إلی منظمــة السیاحة العالمیة يف أواخر عام 2006 وحــر عــى إجازة خاصة من الفترة 
 ،)SEGIB(  2015 - 2017 لبلــورة الحضــور اإلعالمي الــدولي لألمانة العامة اإلیبرو امیرکیة
ي دراســات التطوير مــن خالل التدريب، 

ومقرھا يف مدرید. خبــري اقتصــادي متخصــص �ف
ي إســبانيا كباحــث ومحلل قبل أن 

ي �ف ي ألمانيــا والتحــاد الأورو�ب
ي مراكــز أبحــاث �ف

وعمــل �ف
ي قســم أمريــكا الالتينية 

: كمراســل اقتصادي �ف ي أكــرث مــن 10 ســنوات كمذيــع دولي
يقــ�ف

ــار  ــة قســم الأخب يطاني ــة الرب ــة الذاع ي هيئ
ــج �ف ــا(؛ منت ــه )ألماني ــو دويتشــه فيل لرادي

 BBC  ي اللغــة بقســم  الأخبار الدوليــة
الدوليــة BBC )المملكــة المتحــدة( ؛ مراســل ثنــا�أ

ي برامــج الصحافــة للدراســات العليــا.
ي مدريــد. وهــو محــا�ف �ف

�ف

سبانية. يطالية والإ ية والألمانية والإ ف نجلري ي الجنسية ويتحدث الإ  أوروغوا�ي

الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض

ي منصــب الرئيــس 
ف ســعادة الشــيخ خالــد بــن حمــود آل خليفــة بمرســوم ملــ�ي �ف ُعــ�ي

ي عــام 2016، وهــي جهــة حكومية تُعــىف بتعزيز 
التنفيــذي لهيئــة الســياحة والمعــارض �ف

ــتضافة  ــطة واس ــة الأنش ــالل إقام ــن خ ــك م ــياحية وذل ــن الس ــة البحري ــة مملك مكان
ي مــن شــأنها ان تســتقطب الــزوار والمســتثمرين بمــا يتوافــق مــع رؤيــة 

الفعاليــات الــىت
المملكــة القتصاديــة الشــاملة.

ف الهويــة الســياحية الجديــدة للمملكــة،  وأطلــق العديــد مــن المبــادرات منهــا تدشــ�ي
»بلدنــا بلدكــم«، وذلــك مــن أجــل تحقيــق أهــداف الهيئــة الســاعية إل زيــادة عــدد 
ويــج للمملكــة كموطــن ثــاٍن لجميــع زوارها مــن مختلــف دول العالم.  المســافرين والرت
ــة  ــة للمملك ــب تمثيلي ــبعة مكات ــاح س ــم افتت ــد ت ــرى، فق ــادرات الخ ف المب ــ�ي ــن ب وم
ــة الســعودية  ــة العربي ــا والمملك ف وألماني ــة المتحــدة والصــ�ي تشــمل فرنســا والمملك
وع تمثيــل وتســويق مملكــة البحريــن عــى النطاق  وروســيا والهنــد بهــدف تنفيــذ مــرث
العالمــي، اســتطاعت هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض برئاســة الشــيخ خالــد بــن 
ي الناتــج المحــىي الغــري نفطــي مــن %3.5 

حمــود بزيــادة مســاهمة قطــاع الســياحة �ف
ــن حمــود  ــد ب ي عــام 2017. وقــد حصــل ســعادة الشــيخ خال

ي عــام 2015 إل 6.8% �ف
�ف

ي 
ي إدارة الأعمــال وتقنيــة المعلومــات مــن جامعــة بنتــىي �ف

آل خليفــة عــى بكالوريــوس �ف
ي عــام 2010 عى 

ي الوليــات المتحــدة الأمريكيــة. كمــا حصــل �ف
وليــات ماساتشوســتس �ف

يــا بالمملكــة المتحــدة. ي إدارة العقــارات مــن جامعــة نورثمرب
ماجســتري �ف



Ms. Nada Sardouk, Director General, Ministry of Tourism of Lebanon

Ms. Nada Sardouk is the Director General of the Lebanese Ministry 
of Tourism since 2002 and the first woman holding this position in the 
Ministry. Sardouk started her career as a professor of French Language 
and Literature and later became a pedagogic inspector.  In her 16 year 
experience as a Director General, Sardouk has worked with eleven 
ministers in the consecutive governments and was a member of different 
ministerial committees responsible for studying common subjects such as 
Food & Safety and Civil Aviation laws’ reviews, and visa issues. 

She was the main contributor and actor in the approbation of the Touristic 
Quality standards in the Arab Tourism Ministers Council of the Arab League. 
She is currently the President of the Touristic draft-laws’ Elaboration 
Committee with OMSAR and IFC and Vice-President of the Middle East, 
World Tourism Experts Association.  Sardouk holds a doctorate degree in 
Linguistics and a Master’s degree in French Language and Literature. She 
recently obtained the Knight of the French National Order of Merit (2015) 
and The Excellence Award for Wise Governance, UNWTO (2013) among 
other awards.

H.E. Mrs. Rula Ma’ayah, Minister of Tourism and Antiquities of Palestine

After having finished her higher education at Birzeit University, Rula Ma’ayah 
went on to become a Director at the Ministry of Youth and Sports, then 
as a General Director at the Ministry of Justice before being appointed as 
Minister of Tourism and Antiquities in May 2012.

Rula Ma’ayah is the youngest Palestinian Minister and enjoys a long history 
in youth leadership through her experience as a Bureau member in the 
International Union of Socialist Youth between 1993 and 1995 and her 
membership on the High Council of Childhood and Motherhood.

Politically, Rula Ma’ayah was a member of the Executive Committee of 
the Fatah Youth Organization before becoming a member of the Fatah 
Leadership Committee. Rula Ma’ayah, originally from Ramallah, lives in 
Bethlehem with her husband and they are the parents of two children.

االستاذة ندى رسدوك، مدير عام، وزارة السياحة، الجمهورية اللبنانية

االســتاذة نــدى رسدوك  هــي المديــر العــام لــوزارة الســياحة اللبنانيــة منــذ عــام 2002 
تها المهنيــة كأســتاذة للغــة  ي الــوزارة. بــدأت مســري

وأول امــرأة تشــغل هــذا المنصــب �ف
ي تمتــد إىل 

ي تجربتهــا الــ�ت
الفرنســية وآدابهــا، وأصبحــت فيمــا بعــد مفتشــة تربويــة. �ف

ي الحكومــات المتعاقبــة 
16 عاًمــا كمديــر عــام، عملــت رسدوك مــع أحــد عــرش وزيــًرا �ف

كة  ي لجــان وزاريــة مختلفــة مســؤولة عــن دراســة الموضوعــات المشــرت
وكانــت عضــًوا �ف

ات. ي وقضايــا التأشــري
ان المــد�ف ف االأغذيــة والســامة والطــري مثــل مراجعــات قوانــ�ي

ي 
ي الموافقــة عــى معايــري الجــودة الســياحية �ف

كانــت المســاهم الرئيــ�ي والممثــل �ف
ي جامعــة الــدول العربيــة. وهــي حاليــاً رئيســة لجنــة 

مجلــس وزراء الســياحة العــرب �ف
دارية  صياغــة اللوائــح الخاصــة بالســياحة مــع مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة االإ
ق  ي الرش

اء الســياحة العالميــة �ف ومؤسســة التمويــل الدوليــة ونائــب رئيــس جمعيــة خــرب
ي اللغــة 

ي اللغويــات وشــهادة الماجســتري �ف
االأوســط. تحمــل رسدوك درجــة الدكتــوراه �ف

ي الفرنــ�ي )2015( 
الفرنســية وآدابهــا، وحصلــت مؤخــراً عــى وســام االســتحقاق الوطــ�ف

ي الحكــم الرشــيد من منظمة الســياحة العالميــة )2013( ضمن 
ف �ف

ّ وجائــزة صاحــب التمــري
جوائــز أخــرى. 

ف معاىلي االأستاذة ُرىل معايعة، وزيرة السياحة واالآثار، دولة فلسط�ي

زيت، انتقلــت ُرىل معايعة لتصبــح مديرة  ي جامعــة بري
بعــد أن أنهــت دراســتها العليــا �ف

ــرة  ــا وزي ــل تعيينه ي وزارة العــدل قب
ــة �ف ــرة عام ــم مدي ي وزارة الشــباب والرياضــة، ث

�ف
ي مايــو 2012.

للســياحة واالآثــار �ف

ي قيــادة الشــباب 
ي وتتمتــع بتاريــخ طويــل �ف

 ُرىل معايعــة هــي أصغــر وزيــر فلســطي�ف
ف عامي  اكي بــ�ي ي االتحــاد الدوىلي للشــباب االشــرت

ي المكتــب �ف
تهــا كعضــو �ف مــن خــال خرب

ي المجلــس االأعــى للطفولــة واالأمومــة.
1993 و 1995 وعضويتهــا �ف

ي اللجنــة التنفيذية لمنظمة شــباب 
مــن الناحيــة السياســية  كانــت ُرىل معايعــة عضــًوا �ف

ي لجنــة قيــادة فتــح . وهــي أصــاً مــن رام هللا ، تعيــش 
فتــح قبــل أن تصبــح عضــًوا �ف

. ف ي بيــت لحــم مــع زوجهــا ، وهمــا والــدا طفلــ�ي
�ف



H.E. Dr. Mohammed Qubaty, Minister of Tourism of Yemen

A former Political Advisor to three Yemeni Prime Ministers, Professor 
Mohamed Qubaty is Yemen´s current Minister of Tourism and the former 
Minister of Information and Mass Media. He served as Yemen´s Ambassador 
to Lebanon and Cyprus and was knighted with the Order of Grand Officer 
of the Lebanese National Cedar Medal. Prior to being the Chairman of the 
Political and Foreign Relations Department of the Ruling Party, he worked 
as a surgeon and Professor of Surgery at the University of Sana´a. A Fellow 
of the Royal College of Surgeons, Dr. Qubaty graduated from King´s College 
London and holds a Master´s Degree from King´s College Cambridge and a 
PhD from the University of London.

Dr Edith M Szivas, UNWTO.Themis Foundation

Dr Edith M Szivas is an international expert in strategic planning and human 
capital development for tourism. She has conducted and managed projects 
on behalf of the United Nations World Tourism Organization (UNWTO) 
and other international organizations on a wide range of programmes 
and initiatives. Edith leads the UNWTO TedQual certification business 
development efforts and is currently the lead capacity building expert 
on an EBRD-TDI project supporting the development of agritourism in 
Georgia. The project is aimed at enhancing both business and employment 
opportunities in rural communities. Past projects include consultancy on the 
Oman Tourism Strategy, China´s Shandong Province Tourism Development 
Master Plan. In addition, Edith has been instrumental in the strategic 
direction of Uganda´s Tourism Policy and Tourism Development Master 
Plan, and has successfully managed and completed the flagship project 
‘The Role of Tourism in the Economic Development of Local Communities 
in the Kingdom of Saudi Arabia´, carried out for the Saudi Commission for 
Tourism and National Heritage.

Edith is a regular research contributor and keynote speaker at Tourism 
conferences including EuroCHRIE and IATA 2017 conferences. She is a 
Professor with Modul University Dubai, holds a BSc degree in International 
Trade, Import/Export from Hungary, an MSc in Tourism Planning and 
Development and a PhD in Tourism Policy from University of Surrey, United 
Kingdom
.  

ي اليمن
معالي الدكتور محمد قباطي، وزير السياحة �ف

عالم  ي الحــالي ووزيــر الإ
وفيســور محمــد عبدالمجيــد قباطــي، وزير الســياحة اليم�ف ال�ب

يطانيــة وتخــرج مــن كنجــز كوليــج بجامعة  ف الملكيــة ال�ب الســابق. زميــل كليــة الجراحــ�ي
يــدج والدكتــوراه مــن جامعة  لنــدن وحاصــل عــى الماجســت�ي مــن كينجــز كوليــج كام�ب
ي جامعــة صنعــاء قبــل أن يتــول منصب رئيــس الدائرة 

لنــدن. عمــل أســتاًذا للجراحــة �ف
ــاًرا  ــم مستش ــن ث ــن وم ي اليم

ــم �ف ــزب الحاك ي الح
ــة �ف ــات الخارجي ــية والعالق السياس

ي لبنــان 
ًا للجمهوريــة اليمنيــة �ف . كان ســف�ي ف ا لثالثــة مــن رؤســاء الــوزراء اليمنيــ�ي سياســيًّ

. ي مــن رتبــة ضابــط أكــ�ب
ص وتــم تقليــده بوســام الأرز اللبنــا�ف وقــ�ب

الدكتورة إديث شيفاز، مستشارة منظمة السياحة العالمية

اتيجي وتنميــة رأس المــال  ي التخطيــط الســ�ت
ة دوليــة �ف الدكتــورة إديــث شــيفاز خبــ�ي

ــة عــن منظمــة الســياحة  ــإدارة مشــاريع نياب ي القطــاع الســياحي. قامــت ب
ي �ف البــرش

العالميــة التابعــة لالأمــم المتحــدة )UNWTO( ومنظمــات دوليــة أخرى حــول مجموعة 
امــج والمبــادرات. تقــود إديــث جهــود منظمــة TWD للتقييــم الــدولي  واســعة مــن ال�ب
 EBRD-TDI وع ي مــرش

ة بنــاء القــدرات الرائــدة �ف لإصــدار الشــهادات وهــي حاليــاً خبــ�ي
وع إل تعزيــز فرص  ي جورجيــا. يهــدف المــرش

الــذي يدعــم تطويــر الســياحة الزراعيــة �ف
ي المجتمعــات الريفيــة. وتشــمل المشــاريع الســابقة الستشــارات المتعلقــة 

العمــل �ف
ــة  ــياحية لمقاطع ــة الس ــ�ي للتنمي ــط الرئي ــياحية، والمخط ــان الس اتيجية عم ــ�ت باس
ي التوجــه 

شــاندونغ الصينيــة. بالإضافــة إل ذلــك، لعبــت إيديــث دوراً أساســياً �ف
اتيجي للسياســة الســياحية الأوغنديــة وخطــة التنميــة الســياحية، وقــد نجحــت  الســ�ت
ي التنميــة القتصاديــة للمجتمعــات 

وع الرائــد »دور الســياحة �ف ي إدارة وإتمــام المــرش
�ف

ــعودية  ــة الس ــح الهيئ ــذت لصال ي نُّف
ــ�ت ــعودية« ال ــة الس ــة العربي ي المملك

ــة �ف المحلي
. ي

اث الوطــ�ف للســياحة والــ�ت

ي ذلــك مؤتمــرات 
ي مؤتمــرات الســياحة بمــا �ف

إديــث باحثــة ومتحّدثــة رئيســية �ف
، وحاصلــة عــى  ي ي جامعــة مــودول د�ب

EuroCHRIE ومؤتمــر IATA 2017 وهــي أســتاذة �ف
اد والتصديــر مــن المجــر، وماجســت�ي  ي التجــارة الدولية،والســت�ي

درجــة البكالوريــوس �ف
ي السياســة الســياحية مــن جامعــة 

ي تخطيــط الســياحة والتنميــة، ودرجــة الدكتــوراه �ف
�ف

ســوراي بالمملكــة المتحــدة.



Ms. Vanessa Satur, Programme Manager Technical Cooperation 
Programme, UNWTO

Vanessa Satur is the Programme Manager of Technical Cooperation and 
Services in the World Tourism Organization (UNWTO) – the United Nations 
agency responsible for the promotion of responsible, sustainable and 
universally accessible tourism. As the leading international organization in 
the field of tourism, UNWTO promotes tourism as a driver of economic 
growth, inclusive development and environmental sustainability and offers 
leadership and support to the sector in advancing knowledge and tourism 
policies worldwide. 

With almost twenty year experience in the tourism industry, Ms. Satur has 
implemented over 60 projects in over 50 countries all over the world with 
areas of specialization ranging from national and local level tourism master 
planning; sustainable tourism development; institutional streamlining and 
strengthening; product development; marketing and promotion, capacity 
building in tourism management and hospitality services; hotel classification, 
tourism legislation and regulation, and, statistical strengthening and 
economic measurement of tourism. In addition, she has organized 
conferences and workshops on a number of topics of contemporary 
interest and concern in the tourism sector and has represented UNWTO at 
official events on numerous occasions.

Mr. Omar Valdez, Executive Director, UNWTO.Themis Foundation 

Omar Valdez, Argentinean, holds a Bachelor degree in Public Relations 
and an Executive Master in Tourism Management at Instituto de 
Empresa, Madrid, Spain. Omar worked in different industries in Buenos 
Aires (Telecommunications, IT, Media) before moving to the Principality 
of Andorra, where he worked for Grand- valira (the largest ski resort in 
the Pyrenees and one of the largest in Europe) for three years. In 2004, 
Omar joined the UNWTO.Themis Foundation as a Senior Consultant. The 
UNWTO.Themis Foundation, founded in 1998 and based in the Principality 
of Andorra, is responsible for implementing the work programme on 
Education and Training of the World Tourism Organization, with the objective 
of supporting Member States in the formulation and implementation of 
educational policies, plans and instruments which effectively contribute to 
an improvement in the quality, competitiveness and sustainability of the 
tourism sector through excellence in education and training. Since 2010, 
Omar is the Executive Director of the Foundation.

، منظمة السياحة العالمية ي
الأستاذة فانيسا ساتور، مديرة برنامج التعاون الف�ن

ي منظمــة الســياحة 
ي والخدمــات �ن

فانيســا ســاتور هــي مديــرة برنامــج التعــاون التقــ�ن
ويــج للســياحة  العالميــة )UNWTO( - وهــي وكالــة الأمــم المتحــدة المســؤولة عــن ال�ت
ي 

ــدة �ن ــة الرائ ــع. وبصفتهــا المنظمــة الدولي المســؤولة والمســتدامة والمتاحــة للجمي
مجــال الســياحة ، تعمــل منظمــة الســياحة العالميــة عــى تعزيــز الســياحة كمحــرك 
ــم  ــادة والدع ــر القي ــة وتوف ــة الشــاملة والســتدامة البيئي ــو القتصــادي والتنمي للنم

ي جميــع أنحــاء العالــم.
ي النهــوض بسياســات المعرفــة والســياحة �ن

للقطــاع �ن

ي صناعــة الســياحة ، نفــذت الأســتاذة 
ة �ن يــن عامــا مــن الخــ�ب مــع مــا يقــرب مــن ع�ش

ي جميــع أنحــاء العالم مع مجــالت التخصص 
ي أكــ�ش مــن 50 بلــداً �ن

وعــا �ن ســاتور 60 م�ش
، تنميــة  ي والمحــىي

ن الوطــ�ن بــدءاً مــن التخطيــط الرئيــ�ي للســياحة عــى المســتوي�ي
ــويق  ــج، التس ــر المنت ــزه؛ تطوي ــ�ي وتعزي ــيط المؤس ــتدامة، التبس ــياحة المس الس
ي إدارة الســياحة وخدمــات الضيافــة؛ تصنيــف الفنــادق، 

ويــج، وبنــاء القــدرات �ن وال�ت
يعــات وتنظيــم الســياحة، والتقويــة الإحصائيــة والقيــاس القتصــادي للســياحة.  وت�ش
بالإضافــة إىل ذلــك، نظمــت مؤتمــرات وحلقــات عمــل حــول عــدد مــن الموضوعــات 
ي 

ي قطــاع الســياحة، ومثلــت منظمــة الســياحة العالميــة �ن
ذات الهتمــام المعــارص �ن
مناســبات رســمية عديــدة.

الأســتاذ عمــر فالديــز، المديــر التنفيذى لمؤسســة THEMIS التابعة لمنظمة الســياحة 
العالمية

ي العالقــات 
ي الجنســية ، حاصــل عــى درجــة البكالوريــوس �ن

عمــر فالديــز ، أرجنتيــ�ن
ي إدارة الســياحة مــن Instituto de Empresa ، مدريد، 

العامــة والماجســت�ي التنفيــذي �ن
ي بوينــس آيــرس )التصــالت ، تكنولوجيــا 

ي مجــالت مختلفــة �ن
إســبانيا. عمــل فالديــز �ن

ي غرانــد 
عــالم( قبــل النتقــال إىل إمــارة أنــدورا، حيــث عمــل �ن المعلومــات ، وســائل الإ

ــا( لمــدة  ي أوروب
هــا �ن انــس وواحــد مــن أك�ب ــال ال�ب ي جب

لــج �ن ن ا )أكــ�ب منتجــع لل�ت ــ�ي فال
ثــالث ســنوات.

ي عــام 2004، انضــم فالديــز إىل مؤسســة تيميــس التابعة لمنظمة الســياحة العالمية. 
 �ن

ي عــام 1998 ومقرهــا بإمــارة أندورا ، مســؤولية 
ي تأسســت �ن

تتــوىل مؤسســة تيميــس، الــ�ت
ــة،  ــة الســياحة العالمي ــب لمنظم ــم والتدري ــج العمــل الخــاص بالتعلي ــذ برنام تنفي
ي صياغــة السياســات التعليميــة وتنفيذهــا، والخطــط 

بهــدف دعــم الــدول الأعضــاء �ن
ــه  ن جــودة القطــاع الســياحي وقدرت ي تحســ�ي

ي تســاهم بشــكل فعــال �ن
والأدوات الــ�ت

ي التعليــم والتدريب. يشــغل فالديز منصب 
ن �ن التنافســية واســتدامته مــن خالل التمــ�ي

المديــر التنفيــذي للمؤسســة منــذ عــام 2010.



Dr. Joseph Ruddy, USAID Building Economic Sustainability through 
Tourism Project, Jordan

Joseph Ruddy is a senior manager and international development specialist in 
workforce, education and training development, quality assurance and industry 
development in tourism with more than 30 years’ experience in international 
tourism development. He has participated in tourism projects for many 
corporation, tourism associations, national tourism offices and governments in 
Europe, Africa, India, China, Middle East, South East Asia, Russian Federation 
and USA. Joseph served as a consultant on major European Union projects, 
and has managed a range of tourism projects for the World Bank and United 
Nations. He also has extensive experience in the private sector tourism industry 
both working and owing businesses. In November 2017 he presented a paper 
at the UNWTO Global Conference on Jobs & Inclusive Growth: Partnerships 
for Sustainable Tourism - 2017, Montego Bay, Jamaica. 

Joseph is a native of Ireland and has graduated with a Ph.D. in Management 
Development from University of Salford, UK; Master of Arts and B.Sc. (Hons) 
in Marketing and Management from University of Dublin, Trinity College. He 
also holds numerous other qualifications in tourism and education including 
a Diploma in Hotel Management, and post-graduate Certificate in Higher 
Education, University of Leeds, UK. 

Mr. Ed Kastli, Vice President, International Sales, American Hotel & 
Lodging Educational Institute

Ed Kastli joined the American Hotel & Lodging Educational Institute, the 
training and education arm of the American Hotel & Lodging Association 
(representing the U.S. hotel industry with over 25,000 member properties), 
in October of 2009.As the Vice President of International at AHLEI, Kastli 
oversees and leads the organization’s international team and partner 
structure which comprises regional managers/directors and Affiliates and 
Licensees operating in 100+ countries globally, to further company’s non-
profit mission and make available its hospitality training and educational 
programs to benefit a maximum of academic institutions, students and 
hotel professionals worldwide, with a special passion and dedication for 
implementing sustainable capacity building and workforce development 
projects funded by USAID, OAS, World Bank, IDB and GIZ in developing 
countries and emerging tourism destinations. He holds an M.B.A. in 
International Marketing Research from Montclair State University in New 
Jersey as well as a Certified Master Hotelier Supplier (CMHS) and Certified 
Guest Service Professional (CGSP) designations with AHLEI. 

وع االســتدامة االقتصاديــة مــن خــال  الدكتــور جوزيــف رودي، رئيــس فريــق مــرش
ــة  )USAID BEST( االأردن ــة الدولي ــة للتنمي ــة االأمريكي وع الوكال مــرش

ي مجــال القوى العاملة، 
ي التنمية الدولية �ف

جوزيــف رودي هــو مديــر كب�ي ومتخصــص �ف
ي مجــال الســياحة  

وتطويــر التعليــم والتدريــب، وضمــان الجــودة وتطويــر الصناعــة �ف
ي مشــاريع ســياحية 

ي تطويــر الســياحة الدولية. شــارك �ف
ة �ف بأكــ�ش مــن 30 عاًمــا مــن الخــ�ب

كات وجمعيــات الســياحة ومكاتــب الســياحة الوطنيــة والحكومــات  للعديــد مــن الــرش
ق آســيا واالتحــاد  ق االأوســط وجنــوب �ش ف والــرش ــد والصــ�ي ــا والهن ــا وأفريقي ي أوروب

�ف
ي مشــاريع االتحــاد 

الــروسي والواليــات المتحــدة االأمريكيــة. عمــل جوزيــف مستشــاًرا �ف
ي الرئيســية ، كمــا أدار مجموعــة مــن المشــاريع الســياحية  للبنك الــدولي واالأمم  االأورو�ب
ي القطــاع الخاص ســواًء 

ي مجــال الســياحة �ف
ة واســعة �ف المتحــدة. يتمتــع جوزيــف بخــ�ب

ي 2017  ورقــة  
يــن الثــا�ف / ترش ي نوفمــ�ب

ي مجــال االأعمــال أو االأعمــال التجاريــة. قــدم �ف
�ف

اكــة مــن  ي المؤتمــر العالمــي لمنظمــة الســياحة العالميــة حــول النمــو والشــمولية: �ش
�ف

ي خليــج مونتيغــو، جامايــكا.
أجــل الســياحة المســتدامة - 2017 ، الــذي ُعقــد �ف

ــة  داري ــة االإ ي التنمي
ــوراه �ف ــدا. تخــرج مــع درجــة  دكت ــف هــو مواطــن مــن ايرلن جوزي

ي االآداب وبكالوريــوس العلــوم 
مــن جامعــة ســالفورد، المملكــة المتحــدة؛ ماجســت�ي �ف

. كمــا أنــه  ي
دارة مــن جامعــة دبلــن، كليــة ترينيــ�ت ي التســويق واالإ

ف( �ف )مــع مرتبــة الــرش
ي 

ي ذلــك دبلــوم �ف
ي الســياحة والتعليــم بمــا �ف

يحمــل العديــد مــن المؤهــات االأخــرى �ف
، جامعــة ليــدز، المملكــة  ي التعليــم العــالي

إدارة الفنــادق، وشــهادة الدراســات العليــا �ف
وع  ي الوكالــة االأمريكيــة للتنميــة الدوليــة -  مــرش

المتحــدة. وهــو حاليــا رئيــس فريــق �ف
كــة كيمونكــس الدوليــة،  بنــاء االســتدامة االقتصاديــة مــن خــال الســياحة ، وتديــره �ش

ي االأردن منــذ عــام 2004.
ومقرهــا �ف

، نائــب الرئيــس، المبيعــات الدوليــة، المعهــد التعليمــي االمريــ�ي  الأســتاذ إد كاســتلي
ــة الفندقية قام لاإ

ي أكتوبــر 2009 إل المعهــد االأمريــ�ي للفنادق والمنتجعات التعليمية 
انضــم إد كاســتلي �ف

وهــو ذراع التدريــب والتعليــم التابــع التحــاد الفنــادق والمنتجعــات االأمريكيــة )الــذي 
ــاًرا(.  ــن 25000 عق ــ�ش م ي تضــم أك

ــ�ت ــات المتحــدة ال ي الوالي
ــادق �ف ــة الفن ــل صناع يمث

ــة  ــق المنظم ــود فري ف كاســتلي ويق ــرش ي AHLEI ، ي
ــدولي �ف ــس ال ــب الرئي ــه نائ بصفت

كات  ف والرش قليميــ�ي يــك المؤســى والــذي يشــمل المديرين/المديريــن االإ الــدولي والرش
ي أكــ�ش مــن 100 دولــة حــول العالــم ، لمواصلــة مهمــة 

ف �ف التابعــة والمرخصــة العاملــ�ي
امــج التعليميــة كي تســتفيد  كــة غــ�ي الربحيــة وإتاحــة تدريبهــا عــل الضيافــة وال�ب الرش
ي جميع أنحاء العالم أىص اســتفادة، 

ف �ف منهــا المؤسســات االأكاديمية والطــاب والفنيــ�ي
وذلــك �ف إطــار مــن الشــغف واالإخــاص لتنفيذ مشــاريع بناء القــدرات والقــوى العاملة 
ي تمولهــا الوكالــة االأمريكيــة للتنميــة الدولية ومنظمــة الــدول االأمريكية 

المســتدامة الــ�ت
ي الدول 

والبنــك الــدولي والبنــك االإســامي للتنميــة والوكالــة االألمانية للتعــاون الــدولي �ف
ي بحوث 

الناميــة والمقاصــد الســياحية الناشــئة. وهــو حاصل عــل درجــة الماجســت�ي �ف
سي ، باالإضافــة إل شــهادة  ي نيوجــ�ي

ــة مونتكلــ�ي �ف التســويق الــدولي مــن جامعــة والي
 .  AHLEI لــدى  )CGSP( الء ف ي رئيــىي )CMHS( وخبــ�ي معتمــد �ف خدمــة الــ�ف

مــورد فنــد�ت



Mr. Mustapha Sultan, Board member, Egyptian Tourism Federation

Mostafa Sultan holds an Exectuive MBA from Alexandria University in 
collaboration with Georgia State University, J. Mack Robinson College of 
Business, Atlanta, U.S.A.

He is currently managing director of Travnile Travel, and has more than 
17 Years of experience in the tourism industry, especially in organizing 
meetings, incentives, conferences and exhibitions. Mostafa is on a mission 
in the steering committee of the Egyptian Tourism Federation, He also 
directs the Federation’s plan to revive training and building capacities in the 
tourism sector. He is an accredited trainer, an expert in human resource 
development strategies, he specializes in policy making, increasing 
communication and understanding between different stakeholders. 

Dr. Dina Al Dhaher, Director of Tourism and Transport, League of Arab States

Dr. Dina Hussein Emam Al-Zaher is the Director of Transport and Tourism 
in the Economic Sector of the General Secretariat of the League of Arab 
States and represents the Technical Secretariat of the Arab Ministerial 
Council for Tourism and the Council of Arab Ministers of Transport and 
their Executive Offices. She currently is following up through the technical 
committees concerned with the development and implementation of the 
Arab strategy for tourism and the axes of its implementation, which was 
adopted by the Arab Summit in 2012.

Salvatore Nigro, Global Vice President, Education for Employment

Salvatore Nigro is Global Vice-President of Education For Employment 
(EFE), the largest youth employment organisation in the MENA region. 
In this capacity, he leads EFE’s business development, partnership and 
programme management in Europe, supporting operations across 8 
countries in the region. With over fifteen years of experience in workforce 
development and strategic management, prior to joining EFE Salvatore was 
Director of Advocacy at the Glocal Forum, where he contributed to one 
of the largest campaigns for youth and children in conflict areas: ‘We Are 
the Future’. He has advised governments, international organisations and 
employment agencies in the Mediterranean on the development of youth 
employment policies and programmes. He holds an MBA from the University 
of Malta, an MA in International Strategic Studies, an MA in International 
Political Science and a BA in Political Science from LUISS University.

الأستاذ مصطفى سلطان، عضو مجلس ادارة، االتحاد المرصي للغرف السياحية

ي إدارة االأعمــال مــن 
االأســتاذ مصطفــى ســلطان حاصــل عــ�ي شــهادة الماجيســت�ي �ف

ســكندرية بالتعــاون مــع جامعــة واليــة جورجيا ، أتالنتــا ، الواليــات المتحدة  جامعــة االإ
االأمريكية.

كــة ترافنيــل ترافــل ، ولديــه أكــ�ث مــن 17   يشــغل حاليــا منصــب المديــر التنفيــذي ل�ث
ي تنظيــم المؤتمــرات, ســياحة الحوافز 

ي قطــاع الســياحة ، وخاصــة �ف
ة �ف عامــا مــن الخــ�ب

ي االتحــاد المــرصي للغــرف 
ي مهمــة بلجنــة تيســ�ي االأعمــال  �ف

والمعــارض. مصطفــى �ف
تحــاد �ف إحيــاء التدريــب وتنمية القــدرات �ف  للســياحة، ويقــوم أيضــا بتوجيــه خطــة االإ
ية  اتيجيات تنميــة المــوارد الب�ث ي اســ�ت

القطــاع الســياحي. وهــو مــدرب معتمد, خبــ�ي �ف
ف مختلــف أصحاب  ي صنــع السياســات وزيــادة التواصــل والتفاهــم بــ�ي

، و متخصــص �ف
المصلحة.

الدكتورة دينا الظاهر، مديرة السياحة والنقل، جامعة الدول العربية

ي القطــاع 
ف إمــام  الظاهــر هــي مديــرة إدارة النقــل والســياحة �ف الدكتــورة/ دينــا حســ�ي

االقتصــادي باالأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة وتمثــل االأمانــة الفنيــة لــكل مــن 
ي للســياحة  ومجلــس وزراء النقــل العــرب والمكتــب التنفيذي  المجلــس الــوزاري العــر�ب

ــكل منهما. ل
اتيجية العربيــة  وتتابــع مــن خــالل اللجــان الفنيــة المختصــة بتطويــر وتنفيــذ االســ�ت

ي عــام 2012.
ي اقرتهــا القمــة العربيــة �ف

للســياحة ومحــاور تنفيذهــا والــ�ت

الأستاذ سلفاتورى نيجرو ، نائب الرئيس الدولي ، مؤسسة التعليم من أجل التوظيف

ســالفاتوري نيغــرو، نائــب الــدولي  العالمــي  لمؤسســة التعليــم مــن أجــل التوظيــف 
ــمال  ــط وش ق االأوس ــ�ث ــة ال ي منطق

ــباب �ف ــف الش ــة لتوظي ــ�ب منظم ــي أك )EFE(  وه
ي أوروبا 

امــج �ف اكــة وإدارة ال�ب أفريقيــا. وبهــذه الصفــة، فهو يقــود تطويــر االأعمــال وال�ث
ي المنطقــة. مــع أكــ�ث مــن خمســة عــ�ث 

ي 8 دول �ف
EFE ، حيــث يدعــم العمليــات �ف ي

�ف
اتيجية. قبــل االنضمــام إل  ســ�ت دارة االإ ي تطويــر القــوى العاملــة واالإ

ة �ف عامــاً مــن الخــ�ب
ي واحــدة مــن 

ي منتــدى Glocal ، حيــث ســاهم �ف
EFE  كان ســالفاتوري  مديــًرا للدفــاع �ف

ي مناطــق الــرصاع وهــي حملــة »نحن المســتقبل«  
أكــ�ب الحمــالت للشــباب واالأطفــال �ف

ــر  ــة البح ي منطق
ــف �ف ــة ووكاالت التوظي ــات الدولي ــات والمنظم ــح الحكوم ــد نص وق

االأبيــض المتوســط بتطويــر سياســات وبرامــج توظيــف الشــباب. وهــو حاصــل عــ� 
اتيجية  ي الدراســات االســ�ت

ي إدارة االأعمــال مــن جامعــة مالطــا ، وماجســت�ي �ف
ماجســت�ي �ف

ي العلــوم 
ي العلــوم السياســية الدوليــة ، وشــهادة بكالوريــوس �ف

الدوليــة ، وماجســت�ي �ف
.LUISS السياســية مــن جامعــة



Mr. Ramzi Fawaz, Head of People & Culture, MEA, Amadeus IT Group

Ramzi Fawaz currently holds the position of Head of People and Culture 
– Middle East and Africa with Amadeus IT Group, based in Dubai, UAE.  
Amadeus IT Group is a leading provider of advanced technology solutions 
for the global travel industry.  Throughout his international career, Mr. Fawaz 
has held several leadership roles in the UAE and Canada with various 
multinationals, including Impact BBDO and Magna International.  Mr. Fawaz 
holds a Bachelor’s degree in Economics and a Master’s degree in Industrial 
Relations from the Université de Montréal. 

Ms. Jasmin Taha Zaki, TV Anchor

Jasmin Taha Zaki is an Egyptian anchorwoman and TV host. She presented 
several TV shows covering social, cultural and political issues. In addition to 
presenting national/international events, conferences and festivals in Egypt 
and abroad. She was the Media Consultant to the Minister of tourism in 
2016 and member of the advisory committee for the Cairo international 
film festival 2018. She is currently presenting ‘Ambassador Aziza ‘on DMC 
and the Opera program from the Cairo opera house. Jasmin holds a B.A. 
in Economics and an M.A. in Public Administration from the American 
University of Cairo.

Mrs. Jihane Lahbabi, Chief Executive Officer, Fondation Marocaine de 
l’Education pour l’Emploi

Jihane Lahbabi-Berrada is the Interim Chief Executive Officer of EFE-Maroc, 
the leading youth employment NGO in Morocco addressing the skills 
gap by providing job seekers with market-driven skills trainings and job 
opportunities in high-demand sectors. Prior to joining EFE, Mrs. Lahbabi-
Berrada was leading the development of the $1 billion social enterprise 
Groupe SOS in the United States through programs in employment and 
entrepreneurship. She also worked with the Clinton Foundation to develop 
career-readiness and workforce development programs in the United 
States following the 2008 recession. A dual citizen of France and Morocco, 
Mrs. Lahbabi-Berrada holds a Bachelor’s degree in Economics & Public 
Policy and a Master’s degree in Finance and Strategic Management from 
Sciences Po, Paris, and a Certificate in Social Sector Leadership from 
University of California, Berkeley.

Amadeus IT Group كة الأستاذ رمزي فواز، مدير قسم People & Culture ب�ش

ق الأوســط  يشــغل رمــزي فــواز حاليــاً منصــب رئيــس قســم الشــعب والثقافــة - الــ�ش
مارات العربية المتحدة.  ، الإ ي وأفريقيــا مع مجموعــةAmadeus IT Groupx، ومقرهــا د�ب
ي توفــري الحلــول التقنيــة المتقدمــة 

كات الرائــدة �ف تعــد Amadeus IT Group مــن الــ�ش
ته الدوليــة العديــد مــن  لصناعــة الســفر العالميــة. شــغل الســيد فــواز طــوال مســري
كات متعددة الجنســيات،  مــارات وكنــدا مــع العديــد من الــ�ش ي الإ

المناصــب القياديــة �ف
كــة Magna International. يحمــل الســيد فواز  كــة Impact BBDO و�ش ي ذلــك �ش

بمــا �ف
ي العالقــات الصناعيــة مــن 

ي القتصــاد وشــهادة الماجســتري �ف
شــهادة البكالوريــوس �ف

يال. ــة مونرت جامع

،  إعالمية ومقدمة برامج ن طه زكي الأستاذة جاسم�ي

امــج  ف طــه زكي هــي مقدمــة برامــج واعالميــة مرصيــة قدمــت عــدد مــن الرب جاســم�ي
الثقافيــة والجتماعيــة والسياســية بالضافــة الي المناســبات الوطنيــة والمؤتمــرات 
ي 

ــياحة  �ف ــر الس ــة لوزي ــارة إعالمي ــارج. مستش ــرص والخ ي م
ــة �ف ــات الدولي والمهرجان

. تقــدم  ي الــدولي
٢٠١٦، وعضــو اللجنــة الستشــارية العليــا لمهرجــان القاهــرة الســينما�أ

ة عزيــزة وبرنامــج الوبــرا مــن دار الوبــرا المرصيــة. حاصلــة عــى  حاليــا برنامــج الســفري
ي الدارة العامــة مــن الجامعــة المريكيــة بالقاهــرة.

بكالوريــوس اقتصــاد وماچســتري �ف

، المديــر التنفيــذي، مؤسســة التعليــم من أجــل التوظيف،  ي الأســتاذة جيهــان لحبــا�ب
المغرب

ي بــرادة هــي الرئيــس التنفيــذي المؤقــت للمؤسســة المغربيــة  الســيدة جيهــان لحبــا�ب
ي 

للتعليــم مــن أجل التشــغيل )EFE-Morocco( وهــي المنظمة غري الحكوميــة الرائدة �ف
ي المهارات 

ي تتعامل مــع الفجــوة �ف
ي المغــرب والــ�ت

مجــال تشــغيل و توظيــف الشــباب �ف
ف عــن عمــل بالتأهيــل والتدريــب عــى الكفــاآت المطلوبــة  مــن خــالل تزويــد الباحثــ�ي
ــا  ــل انضمامه ــب. قب ــة الطل ــات عالي ي القطاع

ــل �ف ــرص العم ــوق و ف ــارات الس باعتب
ــر  ــات المتحــدة  تطوي ي الولي

ــرادة تقــود �ف ي ب ــا�ب ــت الســيدة جيهــان لحب إل EFE ، كان
ي التوظيــف 

وع Groupe SOS الــذي تبلــغ تكلفتــه مليــار دولر مــن خــالل برامــج �ف مــ�ش
وريــادة الأعمــال . كمــا عملــت مــع مؤسســة كلينتــون )Clinton Foundation( لتنميــة 
ي أعقــاب 

ــات المتحــدة �ف ي الولي
ــة �ف ــة القــوى العامل ــر الوظيفــي وتنمي برامــج التطوي

ي بــرادة، وهــي مواطنة  ي عــام ٢٠٠8. تحمــل الســيدة جيهــان لحبــا�ب
الركــود القتصــادي �ف

ي القتصــاد والسياســة العامــة 
مزدوجــة مــن فرنســا والمغــرب، درجــة البكالوريــوس �ف

اتيجية مــن جامعــة العلــوم السياســية  دارة الســرت ي التمويــل والإ
و درجــة الماجســتري �ف

ي كاليفورنيــا.
كىي �ف ي قيــادة القطــاع الإجتماعــي مــن جامعــة بــري

بباريــس، وشــهادة �ف



Ms. Nora Abou El Seoud, Chief Executive Officer EFE|Egypt

Nora Abou El Seoud has more than 15 years of experience in the field of 
training and development in reputable multinational institutions and NGOs. 
Nora joined EFE|Egypt in 2012, where she held a series of increasingly 
significant roles within the organization to ensure excellence in all operations 
and to positively contribute to the attainment of the organization’s goals.  
Before joining EFE|Egypt, she spent years employed by The American 
University in Cairo (AUC), where she developed, managed and taught many 
programs and courses. She also worked at Amideast on implementing a 
project in cooperation with Indiana University, USA. 

She then moved to work at Reginal IT Institute (RITI), where she oversaw all 
training and developmental projects as well as business operations.  Nora 
graduated from The American University in Cairo (AUC) with a Bachelor of 
Arts degree in Economics & Business Administration. She then pursued 
her Master’s degree in Teaching English as a Foreign Language (TEFL) from 
AUC. 

Dr. Hanan Saad Kattara, Professor of Hotel Management, Faculty of 
Tourism & Hotels, Alexandria University, Egypt

Prof. Dr. Hanan Saad Kattara is a Professor of Hotel Management at the 
Faculty of Tourism & Hotels, Alexandria University, Egypt. Dr. Kattara has 
extensive managerial experiences, in academic institutions as well as the 
hotel and tourism industry, for more than twenty years. From September 
2011 to January 2018, Dr. Kattara was the dean of the Faculty of Tourism 
and Hotels in Alexandria University. She succeeded in leading the faculty 
to obtain accreditation from the National Quality Assurance Authority, and 
to have distinguished international relations and an exceptional global 
positioning. Dr. Kattara has a research and publications profile with both 
national and international focus. Her prime research area is human resource 
management, applied to the hospitality and tourism sector. Particular work 
focuses on general hotel management, marketing, and hotel operations. She 
also has excellent work experience with extensive practical knowledge and 
know-how. Dr. Kattara has a number of research publications in distinguished 
journals. She is also a member of the editorial board in top research journals. 
She was involved in collaborative research networks and projects with 
outstanding international education and research institutions. In addition to 
her scientific and practical background, Dr. Kattara is active in serving the 
tourism and hospitality industry through her contribution and membership 
in national and international associations, committees, and social initiatives.  

ــل  ــن أج ــم م ــة التعلي ــذى، مؤسس ــر التنفي ــعود، المدي ــو الس ــورا أب ــتاذة ن الأس
ــة ــر العربي ــة م ــف، جمهوري التوظي

ــات  ي المؤسس
ــر �ف ــب والتطوي ــال التدري ي مج

ة �ف ــرب ــن الخ ــا م ــن 15 عام ــرث م ــع أك م
متعــددة الجنســيات ذات الســمعة الطيبــة والمنظمــات غــري الحكوميــة، انضمــت نورا 
ي عــام 2012، حيث عقدت سلســلة 

ي مــر �ف
إىل مؤسســة التعليــم مــن أجــل التوظيــف �ف

ســهام  ي جميــع العمليــات والإ
ف �ف مــن الأدوار المهمــة داخــل المنظمــة لضمــان التمــري

ي تحقيــق أهــداف المنظمــة. قبــل انضمامهــا إىل مؤسســة التعليــم من 
ي �ف بشــكل إيجــا�ب

 )AUC( ي الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة
أجــل التوظيــف، أمضــت نــورا ســنوات عديــدة �ف

امــج والــدورات. عملــت أيضــا  ، حيــث قامــت بتطويــر وإدارة وتعليــم العديــد مــن الرب
وع بالتعــاون مــع جامعــة إنديانــا، الوليــات المتحــدة  ي Amideast عــى تنفيــذ مــرث

�ف
الأمريكية.

فت  ي معهــد ريجينــال لتكنولوجيا المعلومــات )RITI( ، حيــث أ�ث
ثــم انتقلــت للعمــل �ف

عــى جميــع مشــاريع التدريــب والتطويــر بالإضافــة إىل العمليــات التجاريــة. تخرجــت 
ي القتصــاد وإدارة 

نــورا مــن الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة )AUC( بدرجة البكالوريــوس �ف
يــة كلغــة أجنبيــة  ف نجلري ي تدريــس اللغــة الإ

الأعمــال. ثــم تابعــت درجــة الماجســتري �ف
)TEFL( مــن الجامعــة ذاتهــا.

دارة الفندقيــة، كليــة الســياحة والفنــادق،  الدكتــورة حنــان ســعد قطــارة، أســتاذة الإ
جامعــة الســكندرية، جمهوريــة مــر العربيــة

ــة الســياحة  ــادق بكلي ــان ســعد قطــارة هــي أســتاذ إدارة الفن ــورة  حن الأســتاذة الدكت
ة مــن  ي الفــرت

ســكندرية، مــر. تولــت منصــب عميــد الكليــة �ف والفنــادق بجامعــة الإ
ي الوصــول إىلي حصول الكلية 

ة توليهــا نجحــت �ف ســبتمرب 2011 إىلي ينايــر  2018. وخــال فــرت
ي كلية 

عــىي اعتمــاد  مــن الهيئــة القوميــة لضمــان جــودة التعليــم والعتمــاد، وهــي ثــا�ف
ي الوصــول 

ي قطــاع التعليــم الســياحي تحصــل عــىي هــذه الشــهادة. كمــا نجحــت �ف
�ف

. الأســتاذة الدكتــورة/ حنــان ســعد  قليمــي والــدوىلي بالكليــة إىلي مكانــة عــى المســتوى الإ
ي 

ــة وتطبيقاتهــا �ف ي ي مجــال  إدارة المــوارد البرث
فة وتعمــل �ف ــة متمــري قطــارة هــي باحث

ــادق و  ــالت إدارة الفن ي مج
ــا �ف ــا أبحاثه ــك لديه ، وكذل ي

ــد�ت ــياحي والفن ــاع الس القط
ي المجــال العمــىي 

ة واســعة �ف ف أيًضــا بخــرب التســويق وإدارة العمليــات الفندقيــة. تتمــري
والتطبيقــي بصناعــة الســياحة والفنــادق.  كمــا أن لديهــا عــددا مــن الأبحــاث العلميــة 
ي عــدد مــن 

ي المجــات العلميــة المصنفــة، كمــا أنهــا عضــو هيئــة تحريــر �ف
المنشــورة �ف

ــة عــى المســتوى  ــات البحثي وع ــن المرث ي عــدد م
هــذه المجــات. شــاركت أيضــا �ف

ــا  ــا أن لديه فة. كم ــري ــة متم ــة دولي ــة وبحثي ــع مؤسســات تعليمي ــدوىلي وبالتعــاون م ال
العديــد مــن الأنشــطة لخدمــة صناعــة الســياحة و الضيافــة والخدمــات المجتمعيــة 
ي الجمعيــات واللجان والمبــادرات الجتماعية الوطنيــة والدولية.

مــن خــال عضويتها �ف



Dr. Heba Handoussa, Managing Director of the Egypt Network for 
Integrated Development, (ENID/ELNIDAA)

Prof. Heba Handoussa has recently founded a Development Initiative: The 
Egypt Network for Integrated Development (ENID) in 2012. ENID is a ten-
year project under the United Nations Development Programme (UNDP), 
and under the umbrella of Egypt’s Ministry of International Cooperation. 
Its purpose is to design, develop and implement effective strategies that 
address obstacles to vital social and economic development challenges 
in the Upper Egypt Governorates of Qena, Luxor, Aswan and Souhag. 
Prof. Handoussa was previously the lead Author of the Egypt Human 
Development Report (EHDR) 2010 titled Youth in Egypt: Building our Future 
which was awarded by UNDP Headquarters in New York a commendation 
for best National Human Development Report across over 50 countries. 
She was also Director and Lead Author of three previous EHDRs in 2007, 
2005, and 2004. Prior to this, and for ten years (1993- 2003), she was 
Founder and Director of the Economic Research Forum for the Arab 
Countries, Iran and Turkey (ERF). Prof. Handoussa joined the American 
University as a professor of economics from 1978-1993. Prof. Handoussa 
has consistently served as an advisor to the Ministry of Industry and Trade 
for 14 years. In 2015, she became a member of the World Bank Chief 
Economist’s Council of Eminent Persons (CEP).

Mr. Haitham Mattar, Chief Executive Officer, Ras Al Khaimah Tourism 
Development Authority

With over 25 years of experience in global destination/hospitality 
management and marketing, Mattar was appointed in May 2015 to drive 
the economic growth of Ras Al Khaimah by positioning the Emirate as a 
world-class destination for business and leisure tourism.

Under his leadership, Ras Al Khaimah is achieving continued growth in 
visitor numbers and netting a growing share of the global outbound tourism 
market.

Mattar holds a Bachelor’s degree in Marketing from the University of Central 
Florida, USA, and a MBA in Marketing from the University of Liverpool, UK, 
having completed a thesis on the sustainability of tourism in Dubai.

ENID/ ،داريــة لشــبكة مــر للتنميــة المتكاملــة الدكتــورة هبــة حندوســة، المديــرة الإ
ELNIDAA، جمهوريــة مــر العربيــة

ــة  ــة المتكامل ــة للتنمي ــادرة المري ــام 2012 المب ــة حندوســة ع ــورة هب أسســت الدكت
ي لالمــم المتحــدة و تحــت 

نامــج النمــا�ئ وع تابــع لل�ب بعــد ثــورة ينايــر 2011 . هــو مــرش
اتيجيات فعالــة لمواجهــة  مظلــة وزارة التعــاون الــدولي و هدفــه تصميــم وتنفيــذ إســ�ت
ي تواجههــا محافظات صعيد مــر خاصة قنا 

التحديــات الجتماعيــة والقتصاديــة الــىت
وع، تم تأســيس وإشــهار  والئقــر وســوهاج. ونظــرا لئهميــة إســتمرارية أنشــطة المرش
ي 

ــوزارة التضامــن الجتماعــي �ف ــة  برقــم 759 ب ــة المتكامل ــة للتنمي المؤسســة المري
ينايــر 2016 . و تشــغل الدكتــورة هبــة منصــب نائــب رئيــس مجلــس أمنــاء المؤسســة.
وع و المؤلف الرئيــ�ي لئربــع تقارير للتنمية  تولــت الدكتــورة هبــة منصب مديــر المــرش
يــة لمــر منهــا لســنة 2010 : شــباب مــر بنــاة مســتقبلنا والــذي حصــل عــى  البرش
ية  يــة عى المســتوى الــدولي وتقريــر التنميــة البرش جائــزة افضــل تقريــر التنميــة البرش
ي وتقريــر التنميــة 

ي مــر، دور المجتمــع المــد�ف
مــر 2008 :العقــد الإجتماعــي �ف

يــة لمــر   2005اختيــار مســتقبلنا:نحو عقــد اجتماعــي جديــد و تقريــر التنميــة  البرش
يــة لمــر 2004 : الــال مركزيــة مــن أجــل الحكــم الرشــيد. أسســت الدكتــورة هبــة  البرش
منتــدى البحــوث القتصاديــة عــام 1993 و شــغلت منصــب المديــر التنفيــذي منــذ 
انشــائه وحــىت عــام  2003كمــا شــغلت الدكتــورة هبــة حندوســة منصــب أســتاذ دكتــور 
قتصــاد بالجامعــة المريكيــة بالقاهــرة منــذ 1978 حــىت عــام 1993 . وقــد  بقســم الإ
عملــت الدكتــورة هبــة كمستشــار للحكومــة المريــة عــى مــدى ســنوات عديــدة، و 
ي عــام 2015 ، أصبحــت عضوا 

بالئخــص مــع وزارة الصناعــة والتجــارة لمــدة 14 عــام . و�ف
ي البنــك الــدولي للشــخصيات البــارزة كمــا أنهــا عضــو 

ف �ف ي مجلــس كبــار القتصاديــ�ي
�ف

ي مجلــس إدارة البنــك المركــزي المــري.
ي مجلــس الشــورى وعضــو ســابق �ف

ســابق �ف

الأستاذ هيثم مطر، المدير التنفيذي، هيئة التنمية السياحية برأس الخيمة

ي دفــع عجلــة 
ي مجــال الســياحة و الضيافــة ســاهم هيثــم مطــر �ف

ة 25 ســنة �ف مــع خــ�ب
مــارة رأس الخيمــة عــ�ب ترســيخ مكانتهــا كوجهــة عالميــة لســياحة  قتصــادي لإ النمــو الإ
ي مايــو 2015 ليقــود التطويــر الســياحي لــرأس 

فيــه. حيــث تــم تعيينــه �ف الئعمــال وال�ت
فيهية. مــارة كوجهة عالمية للســياحة التجاريــة وال�ت الخيمــة مــن خــالل تحديد مكانــة الإ

ي أعــداد الــزوار وتحظــى بحصة 
ي تحقيــق النمــو �ف

وتحــت قيادتــه تســتمر رأس الخيمــة �ف
ايــدة مــن ســوق الســياحة الصــادرة العالمي. ف م�ت

ــدا  ال فلوري ي التســويق مــن جامعــة ســن�ت
مطــر حاصــل عــى درجــة البكالوريــوس �ف

بالوليــات المتحــدة الئمريكيــة وماجســت�ي التســويق مــن جامعــة ليفربــول بالمملكــة 
. ي ي د�ب

ي حصــل عليها بعــد تقديمــه لئطروحة حــول اســتدامة الســياحة �ف
المتحــدة، الــىت



Ms. Ghadeer Khuffash, Chief Executive Officer, Jordan Education for 
Employment

Ghadeer is a workforce and women’s rights activist with a passion for EFE’s 
mission and a long-term, strategic vision for addressing youth unemployment 
in Jordan and throughout the MENA region.Trained academically as an 
engineer, Ghadeer comes to JEFE with a wealth of expertise in workforce 
and business development, project management, and fundraising.  Prior to 
joining JEFE, Ghadeer worked as the Executive Director at Luminus Group, 
and as a Business Acquisition Manager at DAI. She is now the CEO for 
Jordan Education for Employment (JEFE), a nonprofit organization that is 
part of a network affiliates in Washington, Madrid, Dubai, Egypt, Tunisia, 
Morocco, Algeria, Saudi Arabia, Yemen, Jordan and Palestine. 

JEFE works on empowering youth with the needed soft and technical skills 
and then link them with the private sector with jobs, as well as it provide a 
training for self-employment, based on a demand driven approach. Under 
Ghadeer’s leadership, JEFE’s team, outreach, and implementing capacity 
has increased dramatically, and JEFE continues to establish itself as a 
national leader in creating economic opportunities for unemployed youth 
in Jordan. 

Natalia Bayona, UNWTO-Senior Expert to Secretary General on Innovation 
and Digital Transformation

Natalia Bayona is the leader of the Innovation and Digital Transformation 
Strategy of the World Tourism Organization (UNWTO). Natalia Bayona 
holds a Bachelor degree in Government and International Relations from 
the Universidad Externado de Colombia and an Executive MBA from IE 
Business School. She is part of the World Economic Forum network as 
a European Digital Leader for IE Business School. In 2017, she served 
as the Vice President of International Development for the Spain Startup 
- South Summit. Natalia organized the first South Summit Pacific Alliance, 
connecting the main stakeholders of the entrepreneurship ecosystem of 
Colombia, Chile, Mexico and Peru. 

In 2016, she began her ten year tenure in ProColombia, during which she 
has lived in six countries where she has developed strategies that boost 
export, foreign investment and tourism for Colombia. 

الأســتاذة غديــر خّفــاش، المديــر التنفيــذي، مؤسســة التعليــم مــن اجــل التوظيــف، 
المملكــة الأردنية الهاشــمية

ي مجــال القــوى العاملــة وحقــوق المــرأة، ولديهــا شــغف 
تعــُد غديــر الخفــش ناشــطة �ف

ق الأوســط.   ي الأردن وال�ش
اتيجية المتمثلة بتوظيف الشــباب �ف بمهمة EFE ورؤيتها الإســرت

ي 
تها الغنيــة والمتنوعة �ف ي مجال الهندســة، ونقلــت خرب

أنهــت غديــر دراســتها الأكاديميــة �ف
مجــال تطويــر الأعمــال وإدارة المشــاريع إىل مؤسســة التعليــم لأجل التوظيــف الأردنية. 
 Luminus ــة ي مجموع

ــذي �ف ــر تنفي ــا إىل المؤسســة كمدي ــل انضمامه ــت قب ــث عمل حي
ي DAI وتعمــل حاليــاً كمديــر عــام لمؤسســة التعليــم لأجــل 

وكمديــر تطويــر الأعمــال �ف
ي 

التوظيــف الأردنيــة )JEFE(، وهــي منظمــة محلية غــري ربحية وحليفة لعدة مؤسســات �ف
ي ومــر وتونــس والمغــرب والجزائــر والمملكة العربية الســعودية  واشــنطن ومدريــد ود�ب

. ف واليمن وفلســط�ي

ف الشــباب مــن خــال  تعمــل مؤسســة التعليــم لأجــل التوظيــف الأردنيــة عــى تمكــ�ي
تدريبهــم عــى المهــارات الحياتيــة والتقنيــة الازمــة لدخــول ســوق العمــل، ثــم العمل 
ي القطــاع الخــاص وتعمــل المؤسســة أيضا عى 

كات العاملــة �ف عــى تشــبيكهم مــع الــ�ش
ة والمتناهية الصغر عى خلق وتطوير مشــاريعهم,  تدريب مؤســ�ي المشــاريع الصغري
وذلــك وفقــا للمنهجيــة المتبعــة بالمؤسســة والمعتمــدة أساســا عــى احتياجات الســوق 
ي ظــل قيــادة غديــر، ازدادت قــدرة فريــق مؤسســة التعليــم لأجــل التوظيــف 

.  �ف المحــىي
الأردنيــة عــى الوصــول إىل فئــات أكــرب مــن الشــباب الباحــث عــن العمــل والقــدرة عــى 
، ول تــزال المؤسســة تواصــل عملهــا كمؤسســة  تنفيــذ المشــاريع  بفاعليــة وكفــاءة أكــرب

ي الأردن. 
ف عــن العمــل �ف وطنيــة رائــدة لخلــق الفــرص القتصاديــة للشــباب العاطلــ�ي

ة،  برنامــج الأبتــكار والتحــّول الرقمــي، منظمة الســياحة  الأســتاذة ناتاليــا بايونــا، خبــري
العالمية

اتيجية البتــكار والتحويــل الرقمــي لمنظمة الســياحة  ي اســرت
ناتاليــا بايونــا هــي الرائــدة �ف

ي العاقــات الدوليــة والحكوميــة 
العالميــة .)UNWTO(   تحمــل درجــة البكالوريــوس �ف

 IE وماجســتري إدارة أعمــال تنفيــذي مــن Externado de Colombia مــن جامعــة
Business School وهــي جــزء مــن شــبكة المنتــدى القتصــادي العالمــي كزعيــم رقمي 
ي عــام 2017 ، شــغلت منصــب نائــب رئيــس 

ي لمدرســة. IE Business School.  �ف أورو�ب
ي جنــوب 

ســبانيا - قمــة الجنــوب. نظمــت ناتاليــا أول مؤتمــر قمــة �ف التنميــة الدوليــة لإ
ي 

ــ�أ ــام البي ي النظ
ف �ف ــي�ي ــة الرئيس ــاب المصلح ف أصح ــ�ي ــت ب ــادئ، وربط ــط اله المحي

و. ي كولومبيــا وشــيىي والمكســيك وبــري
لتنظيــم المشــاريع �ف

ــث عاشــت  ProColombia ، حي ي
ــا لمــدة عــ�ش ســنوات �ف ــدأت عمله ي عــام 2016 ، ب

�ف
ي والســياحة  اتيجيات تعــزز التصديــر والســتثمار الأجن�ب ي ســتة بلــدان ووضعــت اســرت

�ف
لكولومبيا.




