
 المؤتمر يدير
 

 عقبة كريستي/ األستاذة
 

 اليمن من كال في أمدإيست في العمل بدأت .ومعلمة ومترجمة كمدربة تعمل
 بتنظيم تقومو. والعربية اإلنجليزية اللغتين لتدريس كمعلمة إستونيا في ثم والكويت،
. اإلسالمي والدين األوسط الشرق في الثقافة عن ومحاضرات عمل ورش وتصميم
 تسمى أهلية جمعية في اإلنسانية المساعدات مشروع مدير وظيفة تشغل حالياوهي 

 تعمل أيضا وهي. ولبنان واألردن تركيا في السوريين الالجئين لمساعدة "موند"
 من التكيف وبرنامج األوروبي لالتحاد التابعة المعونة متطوعي مبادرة في كمدربة

 .المتحدة باألمم للهجرة الدولية للمنظمة التابع الالجئين توطين إعادة أجل

 
 

 بالمؤتمر الخبراء
 

 األوروبي للمجلس التابع والجنوب الشمال مجلس سيلفا، ميجل/ األستاذ
 

 والبحوث الدراسات دبلوم على حصل الدولية، العالقات في متخصص سيلفا ميغيل
 العالمي التعليم لبرنامج كمنسق ويعمل .بفرنسا السوربون، -إينالكو جامعة الدولية،
 في شارك كما .9111 عام منذ األوروبي للمجلس التابع والجنوب الشمال بمركز
 وتدريب اإللكتروني التعليم برنامج محتوى وتطوير الدولية التعليمية المبادئ صياغة
 لجنة اعتمدتها التي القومي األمن لمجلس التابع العالمي التعليم لمشروع المدربين
 ومتابعة بتنسيق أيَضا ويقوم .1199عام  في األوروبي بالمجلس الوزراء مجلس

 إقليمية نقاشية حلقات عقد خالل من (1192 زغرب) للمجلس االستراتيجية التوصيات
 األبيض البحر وبلدان أوروبا شرق وجنوب وفيسغراد والبلطيق البلقان بلدان بين

 شبكة من بدعم للتوعية سنوي حدث وهو العالمي، التعليم أسبوع بتنظيم يقوم .المتوسط
GEW. الثقافي والمجلس ليند؛ آنا مؤسسة) مختلفة وشبكات منظمات تنظيمها في شارك مشاريع في وشارك 
 المواطنة مفهوم وتعليم العالمي التعليم مجال في (اليونسكو ومنظمة ؛CONCORD-DARE ومنتدى البريطاني؛

 ذات بالمشاريع والتنسيق االتصاالت ومسؤول محاضر الى إخبارية؛ رسائل محرر من نقلته السابقة خبراته. الشامل
 .اإلقليمية والتنمية الدولية بالعالقات الصلة

 
 بالبرلمان وعضو تارتو بجامعة بروفيسور لوريستين، مارجو / االستاذة

 األوروبي
 

 مجموعة في إستونيا األوروبي ممثلة لدولة البرلمان ة فيعضو هي لوريستين مارجو
 في أستاذة فهي. االجتماعية العلوم في أكاديمية وظيفة ولديها والديمقراطيين االشتراكيين

 .9111عام  منذ والتكامل الهجرة قضايا أبحاثها غطت وقد .9112 عام منذ تارتو جامعة
 .القومية األقليات لحماية اإلطارية باالتفاقية المعنية االستشارية اللجنة في عضو أنها كما

 ،9111 عام في" لراهفارين" المؤسسين األعضاء من واحدة لوريستين السيدة كانت
. السوفياتي االحتالل بداية منذ استونيا في النطاق واسعة مستقلة سياسية حركة أول وهي

 رئيس ونائب اإلستوني، الديموقراطي االشتراكي الحزب رئاسة الحين ذلك منذ تولت قدو
 لجنة في عضو حاليا وهي. اإلستوني البرلمان وعضو إستونيا، في االجتماعية الشؤون ووزير اإلستوني، البرلمان
 .األوروبي البرلمان في الداخلية والشؤون والعدالة المدنية الحريات
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نحن نحب سوسة، / فريخا، رئيس شبكة مؤسسة أنا ليندأنيس بو
 تونس

الدولي درجة في االقتصاد حاصل على . تونسب، سوسةأنيس بوفريخا من 
في ريادة األعمال  يومن ثم على درجة الماجستير في ريادة األعمال وآخر

كمساعد بحثي  1111فريقي في عام انضم إلى بنك التنمية اإل. بداعيةاإل
، 1192مسؤوال عن قاعدة بيانات البنك في المنظمات غير الحكومية في عام 

 وتوفيرد من المشاريع العديليقوم بإدارة  بالبنكصندوق التنمية الخاص وأطلق 
قام  1199في عام و .والثقافية والحوكمة التدريب المتعلق بالتنمية االجتماعية

تونسية لمؤسسة آنا ليند وهو يقوم حاليا الشبكة لتم انتخابه رئيسا ل 1191في عام ". سوسة نحن نحب"جمعية  بإنشاء
 .العديد من الجمعيات في جميع أنحاء تونسبين بتنسيق 

 

 
 .ليند أنا لمؤسسة التنفيذي المدير ،عطا هللا حاتم /ريالسف

 
 ينتمي. ليند آنا لمؤسسة الحالي التنفيذي المدير هو هللا عطا حاتم السفير
 من بلدان عدة في تونس سفير منصب شغل غنية، دبلوماسية جدور الى
 أفريقيا وجنوب المتحدة والمملكة األمريكية المتحدة الواليات بينها

 واللجنة األفريقي االتحاد لدى الدائم الممثل منصب شغلكما . وإثيوبيا
 لألمم الموئل برنامج للبيئة المتحدة األمم وبرنامج ألفريقيا االقتصادية

 الحكومة لرئيس دبلوماسيا مستشارا تعيينه إلى باإلضافة المتحدة
 واألمم األفريقي، لالتحاد القمة مؤتمرات من العديد في هللا عطا السفير وشارك. 1192 فبراير حتى التونسية
 الثقافية األنشطة من بالعديد تقوم التي مؤسسته إلى باإلضافة الوزارية واالجتماعات العربي، والمغرب المتحدة،

 حول ومناقشات والتراث، التاريخ عن ومحاضرات موسيقية، وعروض سينمائية، وأيام لوحات، معارض: مثل
 .واألديان الثقافات بين الحوار

 
 الخاصة المشروعات ادارة مدير نائب عزت، محمود/ األستاذ
 اإلسكندرية بمكتبة

 
 مكتبة في الخاصة المشروعات ادارة مدير نائب منصب حاليا يشغل

 عام في السياسية العلوم في الدكتوراه درجة على حصل .ةاإلسكندري
 حصل كما .مصر في اآلسيوية والبحوث الدراسات معهد من 1191
 كلية من 1192 عام في السياسية العلوم في الماجستير درجة على

 في البكالوريوس ودرجة .القاهرة بجامعة السياسية، والعلوم االقتصاد
 في القاهرة، بجامعة السياسية، والعلوم االقتصاد كلية السياسية، العلوم
 السياسية المجاالت في وكاتب مصري باحث هو .1112 مايو

 واسبانيا مصر في والدوريات المجالت من العديد في مساهماته نشرت وقد. واإلعالمية والثقافية والتاريخية
 جمهورية" التشجيعية الدولة جائزة :منها الجوائز من العديد على حصل .وأوروبا ولبنان السعودية العربية والمملكة
 األفريقيين الكتاب منظمة وجائزة .1192 لعام واإلعالم، الصحافة فرع االجتماعية العلوم في "العربية مصر

 ثقافي موقع حسنالمعاصرة أ مصر ذاكرة موقع عن للمعلوماتية الكندي وجائزة 1111 لعام القاهرة واآلسيويين،
 .1192لعام  اآلداب مجال في األول المركز المغربية، المملكة األدبية، تازة وجائزة 1111 سوريا، ،عربي
 من والعديد اإلسكندرية مكتبة بين بالتعاون والتثقفية والسياسية الثقافية المشروعات من العديد تنفيذ مسئولية تولى

 دعم الرقمي، التوثيق :مجاالت في بالخارج المصرية الثقافية والمكاتب واألجنبية العربية والعلمية الثقافية المؤسسات
 أحد ويعتبر .واإلعالم الصحافة واإلرهاب، التطرف مجابهة الشباب، تمكين والدولية، اإلقليمية الثقافية العالقات
 لوسائل القدم لكرة الدولية للبطولة عام كمنسق تعيينه تم وقد ".حدود بال التعليم" لمشروع في االساسين األعضاء

 .والصحفيين اإلعالم
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 بين المشترك التعليم مشاريع منسقة محمود، مروة/ ألستاذة
 .إيطاليا موندنسيم، في الثقافات

 

مروة محمود في اإلسكندرية، مصر، ووصلت إلى إيطاليا مع والديها ولدت 

تحمل شهادة جامعية في  اللغة العربية والثقافة من جامعة . عندما كانت طفلة

بدأت . بولونيا برسالة علمية عنوانها  جائزة نوبل في األدب ونجيب محفوظ

ررة كمعلمة في المدارس ومح 4002العمل مع مؤسسة موندنسيم في عام 

عملت في مكتب تحرير صحيفة ريجيو  4002في عام . للمشاريع الصحافية

، بدأت في تطوير شبكة المدارس متعددة 4002في عام ". ال غازيتا"إميليا 

عينت  4022في .الثقاقات وإدارة برنامج التدريب التابع لمؤسسة موندنزيم، مع التركيز على النساء المسلمات الشابات

وهي أيضا عضو بلجنة التنسيق الوطنية لألجيال اإليطالية . لة عن مشاريع التعليم علر الثقافاتمروة محمود كمسؤو

 .الجديدة

 
 

يدي بابورت، المدير التنفيذي لمؤسسة المراكز الشبابية اه/ األستاذة
 . المفتوحة بإستونيا

 
 9111تخرجت هايدي بابورت من أكاديمية فيلجاندي الثقافية بجامعة تارتو في عام 

عاما من عملها في مشاريع  11شاركت هايدي خالل . وتخصصت في فنون الرقص
مشتركة بين الثقافات مع مئات من الشباب، وساهمت في إنشاء برامج في جميع أنحاء 
استونيا لألطفال والشباب الذين نشأوا في حاالت الخطر، وأسس العديد من المنظمات 

حيث  (AEYC)كز الشباب المفتوح اإلستونية غير الحكومية، بما في ذلك رابطة مرا
وهي منظمة شاملة لمراكز الشباب التي . بها سنوات كمدير إداري 91عملت لمدة 

شاب من  11،111وبفضل مراكز الشباب، يمكن أن يشارك نحو. مركزا للشباب في جميع أنحاء إستونيا 921تربط 
وقد ساعدت المنظمة على إثارة العديد من . في األعمال المدنيةعاما  12و 1أبناء إستونيا الذين تتراوح أعمارهم بين 

القضايا الهامة في المجتمع، ودعمت مبادرات ألالف من الشباب، ووفرت موارد لمراكز الشباب، ومكنت العديد من 
اإلستونية كمنسق للخدمة التطوعية األوروبية من  (AEYC)تعمل مؤسسة . الشباب من اكتساب الخبرة الدولية

وفي الوقت الراهن، تدير هايدي التدبير . الل مساعدة المراكز الشبابية في العثور على المتطوعين أو إرسالهمخ
وهناك العديد من األنشطة التي تدعم . الفرعي لدعم الشباب الذين ال يعملون وال يشاركون في مراحل التعليم

راسات المشتركة والتبادل الثقافي بين الشباب والعمل المهارات الحياتية للشباب التي ترتبط بالمستوى الدولي والد
تشارك هايدي في مجموعات مختلفة تضم الكثير من . التطوعي والمخيمات والزيارات الميدانية والتدريبات وغيرها

وبالتالي، فإنها تؤثر على عمل مراكز . الخبراء والشبكات في جميع أنحاء استونيا وكذلك على المستوى األوروبي
وساهمت . باب وتحسن المواد المرجعية لتحسين جودة ومستوى عمل الشباب في المجاالت المختلفة ذات الصلةالش

وهو نظام رصد إلكتروني لمراكز الشباب يتيح للمراكز الشبابية . هايدي في تجميع دليل مراكز الشباب اإلستونية
، أنشأ نظام ملفات لبرنامج دعم 1192ي عام وف. جمع اإلحصاءات اليومية من أجل إتاحة معلومات موحدة وموثقة

 .الشباب حيث يساعد النظام على تحليل مدى تأثير األنشطة الدولية على عمل الشباب
 

  .إريني كواسار، مديرة إدارة التعليم العام، وزارة البحث والتعليم/ السيدة
 

وآمل أن أضع أمام كل من هذه الصفات كلمة  - وابنةزميلة، وصديقة، وأم، وزوجة، 
كانت هذه السنة . بالعمل في رياض األطفال 9111بدأت مسيرتي في عام  ". جيدة"

 9111بعد أن درست في جامعة تارتو وبدأت العمل في عام . مهمة جدا بالنسبة الي
تقلت إلى ان 9111في عام . كمعلمة للغة االستونية في مدرسة تارتو ببوسكين الثانوية

اليوم أنا أعتبر هذا البرنامج هو طفلي الثالث . تالين وبدأت تشغيل برنامج لتعليم اللغة
بدءا من . 1111بدأت العمل وزارة التعليم والعلوم في عام  .بجانب ولداي البالغين

التعليم، . 1111رئاسة قسم تعليم األقليات وحتى رئيس قسم التعليم العام في عام 
. اللغوي، والتعدد الثقافي هم وظيفتي األساسية، هواية، والعاطفة، والتحديوالتعدد 

 .فقط أبنائي أكثر أهمية
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 سوزان كاالنفارا، معلمة بمدينة غوتنبرغ، السويد/ األستاذة
 

ولديها  9112في السويد عام  غوتنبرغتخرجت كمعلمة للمرحلة الثانوية في جامعة 
اللغة السويدية للمهاجرين حتى مراحل التعليم  خبرة واسعة في تدريس جميع مستويات

وقد كانت من األعضاء الناشطين في شبكة آنا ليند السويدية منذ البداية . الجامعي
التعليم مدى "وشاركت في أكثر من عشرة مشاريع دولية ضمن البرنامج األوروبي 

على كل من عالمة " أوروبا المختلفةوجوه "وقد حصل المشروع السابق في ". الحياة
تابع لمشاريع وهناك مشروع آخر . لبوابة اإللكترونيةلالجودة الوطنية واألوروبية 

ERASMUS+  الحقوق األساسية في التعليم األوروبي" بعنوانفي نفس المدرسة ."
 .في العصر الرقمي التعليم المفتوح والمبتكر والتدريب والعمل هذا المشروع فكرة يتناولو
 

 ت هارتمان، نائب االمين العام لوزارة الثقافة االستونيةيبير/ ةاألستاذ
 

. استونيادولة بيريت هارتمان هي نائب األمين العام للتنوع الثقافي لوزارة الثقافة في 
مدرسة لوغانوس الثانوية في بدأت بيريت العمل المجتمعي النشط مع طالب المدارس 

لطالب المدارس ستوني مؤسسي االتحاد اإلوكانت واحدة من . فيروما-في منطقة إيدا
ة كمستشار اإلستوني عملت في البرلمان. اإلستونيومجلس الشباب الوطني  بالحكومة

لحزب المدير التنفيذي ل وتقلدت منصب التوعية حمالتقامت بقيادة العديد من و
وكانت  1192-1192عملت كمستشارة لوزير الثقافة بين . السياسي الذي تنتمي له
 .هذه السنة تم تنفيذها ابتداء مناألنشطة الترفيهية التي  واحدة ممن نشروا فكرة

 

 كاري كاسبر، المدير التنفيذي لمركز حقوق اإلنسان اإلستوني/ االستاذ
 

السيد كاري هو واحد من مؤسسي المركز اإلستوني لحقوق اإلنسان يدير انشطته 
وهو المدير . في المعاملة والمساواةويشارك في أعمال برامج الالجئين . وفاعلياته

قانون االتحاد ويعمل أيًضا كمعلم ل. المركز اإلستوني لحقوق اإلنسانالتنفيذي للجنة 
 1191وفي الفترة من . اإلدارة العامة في جامعة تالين للتكنولوجيا ويدرساألوروبي 

، والتي كان TUT، قام بإدارة مشاريع النهوض بالمساواة في المعاملة في 1192إلى 
لشباب تيجوساد إيستي نورد لمنظمة ب وشارك". ثريم  التنوع "جزء منها حملة 

ساعد المؤسسين وي أحد ، كونه1111 - 1119خالل الفترة ( ستوني النشطالشباب اإل)
 9111عامي  خاللكما شارك في أعمال البرلمان األوروبي للشباب . إدارته في
 .1111و
 

أخصائي أول بالعمل الشبابي الدولي في الرياضة لييس تامان، / االستاذة
 في قسم الشباب والرياضة بتالين، استونيا

لييس فهم عميق للمجال من خالل خبرتها العملية في مختلف المنظمات / اكتسبت السيدة
تالين، وعلى المستوى  -على مستوى القاعدة الشعبية في مركز الشباب في بوهجا  –

كانت مسؤولة ( EYWC)في (. EYWC)الشباب اإلستوني الوطني في مركز عمل 
عن برنامج الدعم الوطني لمراكز الشباب بالتعاون مع الهياكل اإلقليمية، والبرنامج 

تطوير جودة العمل "بالمسمى  (ESF)الفرعي للصندوق االجتماعي األوروبي 
للشباب في  لدعم الخدمات اإلضافية ولزيادة القدرة التنافسية( 1192-1111" )للشباب

ومن . سوق العمل والحد من اإلقصاء االجتماعي، وبروتوكوالت التعاون الدولي مع الصين وفنلندا والتفيا وليتوانيا
خالل العديد من المهام المختلفة نجحت في تنسيق وتنفيذ العديد من المشاريع الرائدة وقيادة أعمال المشاريع الدولية 

اآلن بتنسيق العمل الشباب الدولي بمدينة تالين وانتهت لتوها عملها تعمل لييس . +ERASMUSضمن مشاريع 
وقد أتاح ذلك لها فرصة لتوسيع ". الشباب المشترك"كمستشار مساعد لمشروع المجلس الوطني اإلستوني للشباب 

وى آفاقها في عمل الشباب وساعد في الحصول على رؤية أوسع لالحتياجات واإلمكانات لعمل الشباب على المست
 .المحلي في سياقاته المختلفة
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