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 ملفضل الذي يركز ع��الشر�ك األم�ي ا

 التوعية  - قيفالتث –املشاركة 



 جامعة الدفاع الوط�ي 

 للدراسات االس��اتيجية مركز الشرق األد�ى وجنوب آسيا
 20319-5066واشنطن العاصمة، 

 

 االختالفات" "ا��جام 

 الفاضل/  

 ة:للدراسات االس��اتيجي الشرق األد�ى وجنوب آسيا ركز مل  ةالتنفيذي ندوةال�� املشارك 
 
مركز الشرق األد�ى وجنوب آسيا للدراسات االس��اتيجية  ال�ي ينظمها  ،  )21-01(االف��اضية    ة التنفيذي ندوة  ال��  ب بك  رّحِ نُ 

 "). املركز("بجامعة الدفاع الوط�ي 
 

البداية  �� ��    ��نئك  للمشاركة  اختيارك  "للمركز    )21-01(االف��اضية    ةالتنفيذي ندوة  الع��  ا�جديدة  �عنوان  التحديات 

تكريس اهتمام كب�� لتقييم مجموعة من  ُ�غية    غطي مجموعة متنوعة من القضايا �ُ   ا مكثًف   ا رنامًج "، ال�ي تتضمن بوالناشئة

 ب�ن الدول.وز ا�خاوف العسكر�ة التقليدية  جاتتو الشرق األد�ى وجنوب آسيا ال�ي تواجھ منطقة ال��ديدات 
 

 شارك�ن من:ستمكن هذه الندوة التنفيذية امل 
�سبب  اكتساب   • وكيف  التقليدية  غ��  األمنية  ال��ديدات  ومفهوم  والسيا��ي  فكرة  االجتما��  االستقرار  عدم 

 . ا يجعل الدول عرضة ل�خطروالضعف االقتصادي م
ا • ال��ديدات  وطبيعة  نطاق  وشرح  ال�ي تقييم  الرئيسية  التقليدية  غ��  البي   ألمنية  التحديات  من  و�غ��  ت��اوح  ئية 

 . املناخ إ�� االتجار بالبشر وتحديات األمن السي��ا�ي
وال�حة • والفقر  املوارد  ندرة  ب�ن  العالقة  الوط�ي  /��خيص  واألمن  الالجئ�ن  وأزمة  املنظمة  وا�جر�مة    / األو�ئة 

 الدو��.
وتقييم كيفية استجابة هذه  الشرق األد�ى وجنوب آسيا  ملتحدة ومنطقة  اليات اع�� الو   19-�وفيدشرح كيف أثر   •

 . البلدان للف��وس
 . النظر �� االس��اتيجيات املمكنة والدروس املستفادة للمساعدة �� االستعداد �ش�ل أفضل لل��ديدات املستقبلية •

 

خاللھ  ندوة  ال   نا صمم من  لتناقش  متم��  من��  بمن�لة  اال لت�ون  منطقةس�القضايا  من  نظرائك  مع  مباشرة  الشرق  �اتيجية 

آسيا  ا�ح�ومة    ، األد�ى وجنوب  أنك  واملستشار�ن.    ،والدارس�ن   ، املتخصص�ن خ��اء  ا�و   ، األمر�كية ومسؤو��  يق�ن  ع��  ونحن 

هذه   ��الفرصة  ستغتنم  الندوة   منفتحةمناقشات    لالنخراط   �� اآلخر�ن  املشارك�ن  مع  ع��  وصر�حة  وجدنا  وقد  سيما  ال   ،

األف�ار  يعزز  الندوة و ي  بما ي��   وفيما بي��ماملشار�ون مع املتحدث�ن  ف��ا  يتفاعل  �� ال�ي    ةالتنفيذيندوات  الالوقت أن أفضل  

 ال�ي يكتس��ا املشار�ون.
 

 قر�ًبا. وآمل أن ألتقي بك �خصًيا هنا �� واشنطن العاصمة مثمرة أتم�ى لك تجر�ة 
 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالح��ام، 
 
 

 وولف  .ت��ي إيھالفر�ق 
 الواليات املتحدة األمر�كية (متقاعد)

 آسيا للدراسات االس��اتيجية مدير مركز الشرق األد�ى وجنوب 



 د�سم��  10ا�جمعة  د�سم��  9ا�خميس  د�سم�� 8األر�عاء  د�سم��  7الثالثاء  د�سم��  6اإلثن�ن 

 ترحيب مدير الدورة

 املشارك�ن تقديم

 ترحيب العميد األ�ادي�ي 

 املدير ترحيب 

)03 ( 

ا�عدام األمن �� أوقات األزمات:  

 دروس من كوفيد واملناخ

)05 ( 

التغ��ات املناخية واألمن  

 القومي

)07 ( 

التحدي امل��ايد لألمن 

 السي��ا�ي

)09 ( 

الناشئة �� عصر   األخطار 

 الذ�اء االصطنا�� 

  ة اس��اح ة اس��اح ة اس��اح ة اس��اح

)01 ( 

تحديد طبيعة ونطاق 

ال��ديدات األمنية غ��  

 نظرة عامة -التقليدية 

 

)02 ( 

األمنية غ��  ال��ديدات 

التقليدية واألمن القومي: 

 البحري دراسة حالة لألمن 

 

 املرأة والسالم واألمن

 فقط) عوون املد(

)04 ( 

عدم املساواة والتفاوت 

 19 -كوفيد االقتصادي و 

)06 ( 

إدارة ال�حة العاملية 

اتيجيات االستعداد   واس��

 ةالقادم ل�جائحة

 

)08 ( 

لتضليل  االتعامل مع 

 واملعلومات املضللة

 

 د�سم��  17ا�جمعة  د�سم��  16ا�خميس  م���سد 15األر�عاء  د�سم��  14الثالثاء  د�سم��  13اإلثن�ن 

)10 ( 

ا�جر�مة املنظمة ونطاقها  

 العاملي

)12 ( 

الرادي�اليون �� السلطة: كيف  

  نتعامل مع طالبان؟

)14 ( 

طبيعة وحجم االتجار 

 العاملي بالبشر 

)16 (  

ر ��  دور مراكز الفك

ا�حادثات والتقييمات 

األمر�كية حول ال��ديدات 

دية األمنية غ�� التقلي  

وسائل   /ا�خر�جون 

 اإلعالم / موجز االتصاالت

 

مناقشة موجهة من  

أعضاء هيئة التدريس  

 حول مواضيع الندوة 

  ة اس��اح ة اس��اح ة اس��اح ة اس��اح

)11 ( 

والسالم واألمن: املرأة 

 ا�حلقة املفقودة 

)13 ( 

 ن و ال�جرة والالجئ

 

)15 (  

كيف �غطي وسائل اإلعالم  

  التحديات األمنية غ�� 

يدية؟التقل  

 

)17 (  

ما يجب عملھ؟ كيفية  

التخطيط والتنظيم  

للتعامل مع ال��ديدات  

 األمنية غ�� التقليدية 

 

 
 

مخصصة لالستخدام ا�حصري ألعضاء هيئة التدريس والطالب �� مركز الشرق األد�ى وجنوب  و  ملك ل�ح�ومة األمر�كية  محتو�ات هذه الوثيقة

االس��اتيجي للدراسات  الوط�ج  أو)  "املركز("  ةآسيا  الدفاع  من  ").("ا�جامعة  ي امعة  صر�حة  موافقة  دون  آخر  �شر  بأي  ُيصرح  ال 

 .ا�جامعة سورئي زركملا مدير

 

 

 

 

 

 



ابط  معلومات منصة زووم والرو

 ZoomGov عانضم إ�� اجتما  

https://www.zoomgov.com/j/1613453482?pwd=VzNkd3NQQ3VCUnI1K2E3ZjFuQ0JRQT09 

 
  1613453482معرف االجتماع: 

  NESA@65 :ررمز املرو 

  ل نقرة واحدة للهاتف ا�حمو 

  )الواليات املتحدة (سان خوسيھ# 1613453482 ،+16692545252

  )الواليات املتحدة (نيو�ورك# 1613453482 ،+16468287666

 

  كقعسب مو طلب حا

  )الواليات املتحدة (سان خوسيھ  +16692545252

  )الواليات املتحدة (نيو�ورك + 16468287666

  ةلواليات املتحدا  +15512851373

  )الواليات املتحدة (سان خوسيھ + 16692161590

 1613453482معرف االجتماع: 

  Khttps://www.zoomgov.com/u/adkSsKQXA :�ابحث عن رقمك ا�ح�

 

 جلو�ال نت:رابط 

materials-22/seminar-01-es-seminar-form.org/nesa/executivelathttps://globalnetp 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zoomgov.com/j/1613453482?pwd=VzNkd3NQQ3VCUnI1K2E3ZjFuQ0JRQT09
https://www.zoomgov.com/u/adkSsKQXAK
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fglobalnetplatform.org%2Fnesa%2Fexecutive-seminar-es-01-22%2Fseminar-materials&data=04%7C01%7Cryanm%40ndu.edu%7C404e2f6a129d407d7ba108d9a3c2050d%7Cabfe949f1dc8462bbf873527168dc052%7C0%7C0%7C637720875981585613%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nNSO2sHALXD6pJXVwQb0YN4xIRSeGsTigcrPIhMbZyI%3D&reserved=0


 رس هالف

 

 تقو�م ال��نامج  

 ال ال��نامج  جدول أعم

 الس�� الذاتية:  

 للدراسات االس��اتيجية  مركز الشرق األد�ى وجنوب آسيا -

 حدثون املت -

 ن قائمة املشارك�

 

 نظرة عامة:

ال��ديدات   ب�ن    العسكر�ة التقليدية  ال�ي تتجاوز ا�خاوف،  ة الشرق األد�ى وجنوب آسيا هها منطقال�ي تواجس��كز هذه الندوة ع�� مجموعة من 

ل حمالت املعلومات املضللة واألمن السي��ا�ي. باإلضافة  أخرى مثوأمور  ،  ، وال�حة واألمن البشري القضايا البيئية والديموغرافية�شمل  و   الدول 

ال��ديدات واالتجاهات  تشف  ؟ كيف نكلألخطار، فإن األهم هو كيفية معا�ج��ا. هل يمكن للمرء أن يقدم تقييمات دقيقة  إ�� سرد هذه ا�خاوف

 ؟ ، وأي م��ا تظل اف��اضيةاملوثوقة ال�ي تؤثر ع�� األمن العاملي

 

 نتائج ال��نامج:

 

 شارك�ن من: ستمكن هذه الندوة التنفيذية امل

التقليدية وكيف �سبب  اكتساب   • ال��ديدات األمنية غ��  ا  ماالقتصادي    عدم االستقرار االجتما�� والسيا��ي والضعففكرة ومفهوم 

 .يجعل الدول عرضة ل�خطر

ئية و�غ�� املناخ إ�� االتجار بالبشر ت��اوح من التحديات البي  ألمنية غ�� التقليدية الرئيسية ال�ي تقييم وشرح نطاق وطبيعة ال��ديدات ا •

 .وتحديات األمن السي��ا�ي

 الدو��. /ألمن الوط�ي الالجئ�ن وانظمة وأزمة األو�ئة وا�جر�مة امل /��خيص العالقة ب�ن ندرة املوارد والفقر وال�حة •

 . البلدان للف��وسوتقييم كيفية استجابة هذه الشرق األد�ى وجنوب آسيا ملتحدة ومنطقة اليات اع�� الو  19-�وفيدشرح كيف أثر  •

 .ليةالنظر �� االس��اتيجيات املمكنة والدروس املستفادة للمساعدة �� االستعداد �ش�ل أفضل لل��ديدات املستقب •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ال��حيب  -د�سم��  06ثن�ن اإل

 عدم اإلسناد.  �شأن هاوس �شاتام قاعدة بموجب رسمية جميع املناقشات غ��

  جميع املشارك�ن مدعوون للمساهمة �� املناقشة �� جميع ا�جلسات.

  

  ، جلسة �عارفاإللك��و�ي الدخول ��جيل   0630 - 0600

 

  ترحيب مدير الدورة �لمة  0635 - 0630

  الشرق األد�ى وجنوب آسيا للدراسات االس��اتيجية مركز، أستاذ متم��، اسحسن عب .د

  

  نات املشارك�تقديم  0705 - 0635

 
 �ادي�ياأل  �لمة ترحيب العميد  0710 - 0705

  الشرق األد�ى وجنوب آسيا للدراسات االس��اتيجية ، العميد األ�ادي�ي، مركز�انجاس د. روجر

  

  مدير املركز ترحيب مة�ل  0715 - 0710

  الس��اتيجيةالشرق األد�ى وجنوب آسيا للدراسات ا ، مركزالفر�ق ت��ي إيھ. وولف، الواليات املتحدة األمر�كية (متقاعد)

  

 نظرة عامة -تحديد طبيعة ونطاق ال��ديدات األمنية غ�� التقليدية   : 1 ا�جلسة  0900 - 0715

 الشرق األد�ى وجنوب آسيا للدراسات االس��اتيجية  مركز، تم��أستاذ م، اسحسن عب د.  :مدير ا�جلسة

�ابال��و املتحدث:  مي��  الدولية  ةأستاذ،  أنتو�ي-د.  التقليدية  ةرئيس،  العالقات  غ��  األمنية  الدراسات  ؛ مركز 

 لدراسات الدوليةل  اجاراتنام . ر �لية إس  ،كر��ي الرئيس �� العالقات الدولية والدراسات األمنية 

  
 تقليدي: حل متطور للتحديات ا�جديدة غ�� الاألمن 

30_0003com/doi/10.1142/97898112244https://www.worldscientific. 

 

 " فيما يتعلق بال��ديدات األمنية ةتقليديمصط�ح "غ�� دعونا نتوقف عن استخدام 

threats/-security-about-aditionaltr-non-term-the-using-stop-https://www.aspistrategist.org.au/lets 

 

  اس��احة  0915 - 0900

 

 األمنية غ�� التقليدية واألمن القومي: دراسة حالة لألمن البحري ال��ديدات   : 2 ةا�جلس  1100 - 0915

ديفيد    :مدير ا�جلسة روشبروفيسور  للدراسات  مركز،  مساعدأستاذ  ،  دي  آسيا  وجنوب  األد�ى  الشرق 

 االس��اتيجية 

ل، األعما  رواد  مدرب  ة،حر�الب  للدراسات  فليتشر  برنامج  مدير  ممارسة،   أستاذ،  سيتاو   دد. روكفور  املتحدث: 

 تافتس  جامعة ،فليتشر�لية 

 

 ة�والتجار  ،�ةالبحر ا�جاالت و  ،والطاقة ،ما وراء األمن التقليدي: تموضع �ور�ا ا�جنو�ية تجاه مجاالت األمن السي��ا�ي

s://biblio.vub.ac.be/vubirfiles/66505176/Beyond_Traditional_Security.pdfhttp   

 

https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/9789811224430_0003
https://www.aspistrategist.org.au/lets-stop-using-the-term-non-traditional-about-security-threats/
https://biblio.vub.ac.be/vubirfiles/66505176/Beyond_Traditional_Security.pdf


 ل��ديدات األمن البحري �� خليج البنغال املش��كةتجابات االس

 bengal/-of-bay-threats-security-maritime-responses-online.org/research/commonhttps://www.orf 

 

 من الندوة التنفيذية 1وم الي ختام   1100

 

 فقط)  املدعوونواألمن ( ،والسالم ،املرأة   1200 - 1100

 ية ، مركز الشرق األد�ى وجنوب آسيا للدراسات االس��اتيجأستاذ مساعد، آن موسيانبروفيسورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.orfonline.org/research/common-responses-maritime-security-threats-bay-of-bengal/


 

 د�سم��   07 اءالثالث

 

  ، جلسة �عارفاإللك��و�ي الدخول ��جيل   0700 - 0630

 

 ا�عدام األمن �� أوقات األزمات: دروس من كوفيد واملناخ   : 3 ا�جلسة  0845 - 0700

 ا للدراسات االس��اتيجية الشرق األد�ى وجنوب آسي مركز، مساعدأستاذ ، �ل شارنوفد. ماي  :مدير ا�جلسة

نجمد.   املتحدث:   الدولية  العالقات  أستاذ  العاملية؛   للدراسات  باردي.  إس  فر�در�ك  �ليةل   عميدأول  ،  عادل 

 بوسطن  جامعة، والبيئة واألرض

 

 : 19-داألمن الغذائي و�وفي

19-covid-and-security-https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food 

  

 ""العالم �عد ف��وس �ورونانجم حول الالمساواة العاملية و مع ةمقابل

 coronavirus/-after-world-the-and-inequality-global-on-interviewed-https://www.bu.edu/pardeeschool/2021/10/31/najam 

 

  اس��احة  0900 - 0845

 

 19 -كوفيد عدم املساواة والتفاوت االقتصادي و   : 4 ا�جلسة  1045 - 0900

ديفيد    :ةمدير ا�جلس روشبروفيسور  للدراسات  مركز،  مساعدأستاذ  ،  دي  آسيا  وجنوب  األد�ى  الشرق 

 االس��اتيجية 

  ,مؤسسة أمر��ا ا�جديدة      السيدة/ �اند�س رونديو  ,مديرة فيو�شر فرونتالين� املتحدث: 

 

 ة القادم ل�جائحةاس��اتيجيات لالستعداد اآلن  5

 154317-pandemic-next-the-for-now-prepare-to-strategies-https://theconversation.com/5 

 

 :املستقبليةوا�جوائح  19-�وفيد 

6-00711-021-omedcentral.com/articles/10.1186/s12992://globalizationandhealth.bihttps 

 

 وم الي ختام   1045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-and-covid-19
https://www.bu.edu/pardeeschool/2021/10/31/najam-interviewed-on-global-inequality-and-the-world-after-coronavirus/
https://theconversation.com/5-strategies-to-prepare-now-for-the-next-pandemic-154317
https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-021-00711-6


 د�سم��   08 األر�عاء

 

  ، جلسة �عارفاإللك��و�ي الدخول ��جيل   0700 - 0630

 

 ة واألمن القوميالتغ��ات املناخي  : 5 ا�جلسة  0845 - 0700

 الشرق األد�ى وجنوب آسيا للدراسات االس��اتيجية  زكر م، مساعدأستاذ ، �ل شارنوفد. ماي  :مدير ا�جلسة

  الشؤون  ماجست��  برنامج  مدير،  الدولية  للشؤون   رانك�ن  .أو   جون   مشارك  أستاذ ،  ركوس كينجامد.   املتحدث: 

 الدولية للشؤون  إليوت واشنطن  جورج �لية، ليةالدو 

 

 من القومي وخطر �غ�� املناخ أل ا

 change-climate-threat-the-and-security-https://www.wilsoncenter.org/event/national 

 

 2040ألمن القومي للواليات املتحدة ح�ى عام ا ياتتحد�غ�� املناخ واالستجابات الدولية تز�د من 

 Climate_Change_and_National_Security.pdssessments/NIE_https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/a 

 

  اس��احة  0900 - 0845

 

 ةالقادم ل�جائحة اس��اتيجيات االستعداداملية و لعا  إدارة ال�حة  : 6 ا�جلسة  1045 - 0900

 الشرق األد�ى وجنوب آسيا للدراسات االس��اتيجية  مركز، أستاذ متم��، اسحسن عب د.  :مدير ا�جلسة

انج يانتشونجد.  املتحدث:   ا�خارجية العالقات مجلس، آسيا برنامج - يةالعامل ال�حةشؤون  أول  زميل، هو

 

 ؟ماذا نحتاج: ةادملقا ل�جائحةاالستعداد 

 take-it-will-what-pandemic-next-s.worldbank.org/voices/preparinghttps://blog 

 

 واألمن الغذائي  19-�وفيد، �اتيجية والدوليةلدراسات االس�ز امرك

security-food-and-19-rogram/covidp-security-food-ww.csis.org/programs/globalw://pshtt 

 

 ع�� األمن الغذائي العاملي  19-�وفيد  رضم أخطار

 https://www.science.org/doi/10.1126/science.abc4765 

 

 وم الي ختام   1045

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wilsoncenter.org/event/national-security-and-the-threat-climate-change
https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/NIE_Climate_Change_and_National_Security.pd
https://blogs.worldbank.org/voices/preparing-next-pandemic-what-will-it-take
http://www.csis.org/programs/global-food-security-program/covid-19-and-food-security
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abc4765


 د�سم��   09 ا�خميس

 

  ، جلسة �عارفاإللك��و�ي الدخول ��جيل   0700 - 0630

 

 التحدي امل��ايد لألمن السي��ا�ي   : 7 ا�جلسة  0845 - 0700

 الشرق األد�ى وجنوب آسيا للدراسات االس��اتيجية  مركز، أستاذ متم��، اسحسن عب د.  :لسة�جا مدير

أل�ن املتحدث:    السريعة   املشاركة  مركز مخت��  ومدير  األول   الرئيس  ونائب  التكنولوجيا  مسؤو��  كب��،  باديو  د. 

 إن ��ي آي الرشيق �� شركة  التكنولو�� والتبادل

 

 2021أهم تحديات األمن السي��ا�ي لعام هذه 

 021/2-of-challenges-cybersecurity-a/2021/01/tophttps://www.weforum.org/agend 

 

 للمياه / مياه الصرف الص��األمن السي��ا�ي �� قطاع البنية التحتية ا�حيو�ة 

 sector/-infrastructure-critical-rwastewate-water-the-in-binars/cybersecurityhttps://www.nga.org/we 

 

  س��احةا  0900 - 0845

 

 لتضليل واملعلومات املضللةاالتعامل مع   : 8 ا�جلسة  1045 - 0900

 الشرق األد�ى وجنوب آسيا للدراسات االس��اتيجية  مركز، مساعدأستاذ ، �ل شارنوفد. ماي  :مدير ا�جلسة

 ر�كيةاألم  االستشار�ة  ال�جنة  ،ةتنفيذي  ةمدير   ،الوسطى  و�اأور   جامعة  ةزميل،  ووكر  فيفياند.   املتحدث: 

 �اليفورنيا  جنوب جامعة، العامة الدبلوماسية مركز العامة، للدبلوماسية

 

 ت املضللة، كيفية م�افحة األخبار املز�فة واملعلوماويست .دار�ل إم

disinformation/-and-news-fake-combat-to-edu/research/howwww.brookings.https:// 

 

 �� محار�تھلعلماء ا �ساعد، معلومات مضللة عن ف��وس �ورونا وكيف نيك فليمنج

3-01834-020-ure.com/articles/d41586www.nathttps:// 

 

 تحارب املعلومات املضللة ع�� اإلن��نتت أدوا

search.htmlnformation/disi-ightingdecay/f-www.rand.org/research/projects/truthhttps:// 

 

 وم الي ختام   1045

 

 

 

 

 

 

 

https://www.weforum.org/agenda/2021/01/top-cybersecurity-challenges-of-2021/
https://www.nga.org/webinars/cybersecurity-in-the-water-wastewater-critical-infrastructure-sector/
http://www.brookings.edu/research/how-to-combat-fake-news-and-disinformation/
http://www.nature.com/articles/d41586-020-01834-3
http://www.rand.org/research/projects/truth-decay/fighting-disinformation/search.html


 د�سم��  10 ا�جمعة

 

  ، جلسة �عارفاإللك��و�ي الدخول ��جيل   0700 - 0630

 

 الناشئة �� عصر الذ�اء االصطنا��  األخطار   : 9 ا�جلسة  0845 - 0700

ديفيد    :مدير ا�جلسة روشبروفيسور  وجنو  مركز،  مساعدأستاذ  ،  دي  األد�ى  للدراسات الشرق  آسيا  ب 

 االس��اتيجية 

 االصطنا�� للذ�اء األمر��ي املعهد ،بروفيسور  التنفيذي، الرئيس ،النقفيد.  املتحدث: 

 

 الذ�اء االصطنا�� واألمن القومي 

 security-national-and-nceintellige-belfercenter.org/publication/artificialhttps://www. 

 

 مص�حة ا�جميع ات وفرص الذ�اء االصطنا�� من أجل تحدي

good/-for-telligencein-artificial-of-opportunities-and-int/challengeshttps://aiforgood.itu. 

 

 وم الي ختام   0845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.belfercenter.org/publication/artificial-intelligence-and-national-security
https://aiforgood.itu.int/challenges-and-opportunities-of-artificial-intelligence-for-good/


 

 د�سم��   13 اإلثن�ن

 

  ، جلسة �عارفاإللك��و�ي الدخول ��جيل   0700 - 0630

 

 ا�جر�مة املنظمة ونطاقها العاملي   : 10 ا�جلسة  0845 - 0700

 آسيا للدراسات االس��اتيجية  الشرق األد�ى وجنوب مركز، أستاذ متم��، اسحسن عب د.  :مدير ا�جلسة

  األمن   مبادرة  ،ةمشارك  ةمدير   ا�ح�ومية،  غ��  املس�حة  ا�جهات  مبادرة  ةمدير ،  براون   فيلباب  فانداد.   املتحدث: 

 ز جبروكين معهد، والتكنولوجيا واالس��اتيجية  األمن مركز  ا�خارجية، السياسة ،�أو�  ةزميل األفر�قي،

 

 ولت إ�� ��ديد أم�ي وتحأصبحت عاملية  ا�جر�مة املنظمة

-security-a-into-dturne-and-globalized-has-crime-010/June/organizedhttps://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2

 threat.html 

 

 بشر بال واالتجار ،واإلرهاب ،التداعيات األمنية ل�جر�مة

 80426-pub-trafficking-and-terrorism-crime-of-cationsimpli-tps://carnegieeurope.eu/2019/11/28/securityht 

 

  اس��احة  0900 - 0845

 

 والسالم واألمن: ا�حلقة املفقودةاملرأة   : 11 ا�جلسة  1045 - 0900

 نوب آسيا للدراسات االس��اتيجية الشرق األد�ى وج مركز، مساعدأستاذ ، �ل شارنوفد. ماي  :مدير ا�جلسة

 جامعة ،  الدولية  للشؤون   إليوت  �لية،  السياسية  والعلوم  الدولية  الشؤون   أستاذ،  براون   ماي�ل د.   املتحدث: 

 شنطن وا جورج

 

 السالم واألمن: هيئة األمم املتحدة للمرأة

curityse-and-do/peace-we-ttps://www.unwomen.org/en/whath 

 

 واألمن ،والسالم ،ل��وض باملرأةا

 security-and-peace-women-https://www.usip.org/programs/advancing 

 

 وم الي ختام   1045

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2010/June/organized-crime-has-globalized-and-turned-into-a-security-threat.html
https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2010/June/organized-crime-has-globalized-and-turned-into-a-security-threat.html
https://carnegieeurope.eu/2019/11/28/security-implications-of-crime-terrorism-and-trafficking-pub-80426
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security
https://www.usip.org/programs/advancing-women-peace-and-security


 

 د�سم��   14 ثالثاءال

 

  ، جلسة �عارفاإللك��و�ي الدخول ��جيل   0700 - 0630

 

 الرادي�اليون �� السلطة: كيف نتعامل مع طالبان؟   : 12 ا�جلسة  0845 - 0700

 الشرق األد�ى وجنوب آسيا للدراسات االس��اتيجية  مركز، أستاذ متم��، اسحسن عب د.  :مدير ا�جلسة

 نوب آسيا للدراسات االس��اتيجية الشرق األد�ى وج مركز، أستاذ متم��، دة ع�� جال��عاس : ون املتحدث

�لية   آسيا  جنوب  معهد  ��  ةمشارك  ةباحث،  قةيصد  عائشةد.   واإلفر�قية��  الشرقية   الدراسات 

 لندن جامعة آسيا، جنوب معهد، والدبلوماسية الدولية لدراساتومركز ا

 

 كيف تتعامل أمر��ا مع طالبان؟ 

 taliban-deal-should-america-20/how-09-https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2021 

 

 ليابان والعالمقيادة طالبان: خيارات لتحت التعامل مع أفغا�ستان 

 f.org/iina/en/articles/miyahara_04.htmlhttps://www.sp 

 

  اس��احة  0900 - 0845

 

 ون ال�جرة والالجئ  : 13 ا�جلسة  1045 - 0900

ديفيد    :مدير ا�جلسة روشبروفيسور  للدراسات  مركز،  مساعدأستاذ  ،  دي  آسيا  وجنوب  األد�ى  الشرق 

 ة االس��اتيجي

الدور�ة   ،ةسابق  تحر�ر  هيئة  عضو  الدو��؛  األمن  برنامج  ،ة باحث  ةزميل،  جر���يل  إم.  كي��.  د املتحدث: 

 كينيدي  هارفارد �لية الدولية، والشؤون  للعلوم بلفر مركز دو��،ال األمن: الفصلية

 

 

 الالجئون واملهاجرون

 eesmigrants.un.org//refughttps: 

 

 در: املصا

 https://deeply.thenewhumanitarian.org/refugees/community  

 

 وم الي ختام   1045

 

 

 

 

 

 

https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2021-09-20/how-america-should-deal-taliban
https://www.spf.org/iina/en/articles/miyahara_04.html
https://refugeesmigrants.un.org/
https://deeply.thenewhumanitarian.org/refugees/community


 د�سم��   15 األر�عاء

 

  فار ، جلسة �عاإللك��و�ي الدخول ��جيل   0730 - 0700

 

 طبيعة وحجم االتجار العاملي بالبشر   : 14 ا�جلسة  0845 - 0730

 الشرق األد�ى وجنوب آسيا للدراسات االس��اتيجية  مركز، أستاذ متم��، اسحسن عب د.  :مدير ا�جلسة

 ا�جنائية العدالة و�دارة الشرطة وعلوم لقانون ا قسم �� مساعد أستاذ، دورو أنيال  ةبروفيسور   املتحدث: 

 نيو�ورك  مدينةجامعة  ا�جنائية، للعدالة جاي جون  ة�لي

 

 للرق صورة حديثة تقر�ر مكتب األمم املتحدة املع�ي با�خدرات وا�جر�مة عن االتجار بالبشر يكشف 

  persons.html-in-trafficking-on-report-trafficking/global-w.unodc.org/unodc/en/humanwwhttps:// 

 

 البيانات األساسية 

 trafficking-/humanportal.org/themesondatahttps://www.migrati 

 

  اس��احة  0900 - 0845

 

 التقليدية؟  كيف �غطي وسائل اإلعالم التحديات األمنية غ��   : 15 ا�جلسة  1045 - 0900

 الشرق األد�ى وجنوب آسيا للدراسات االس��اتيجية  مركز، مساعدأستاذ ، �ل شارنوفد. ماي  :مدير ا�جلسة

 ن نطبواش العر�ي ا�خليج دول  معهد ، ةزائر   ةزميل، عبدو جنيفيفد.  املتحدث: 

 

 األمن غ�� التقليدي ودور اإلعالم �� فيتنام

-in-media-the-of-role-the-and-security-alontraditi-non-vn/home/en/index.php/forum/item/438http://lyluanchinhtri.

  vietnam.html 

 

 الم اإلخباري �� األمناإلعالم �� األمن وا�حوكمة: دور اإلع

 security/-in-media-news-the-of-role-the-governance-and-security-in-library/media-documentg/https://gsdrc.or 

 

 وم الي ختام   1045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in-persons.html
https://www.migrationdataportal.org/themes/human-trafficking
http://lyluanchinhtri.vn/home/en/index.php/forum/item/438-non-traditional-security-and-the-role-of-the-media-in-vietnam.html
http://lyluanchinhtri.vn/home/en/index.php/forum/item/438-non-traditional-security-and-the-role-of-the-media-in-vietnam.html
https://gsdrc.org/document-library/media-in-security-and-governance-the-role-of-the-news-media-in-security/


 د�سم��   16 خميسا�

 

  ، جلسة �عارفاإللك��و�ي الدخول ��جيل   0700 - 0630

 

 األمر�كية حول ال��ديدات األمنية غ�� التقليدية ت ر �� ا�حادثات والتقييمادور مراكز الفك  : 16 لسةا�ج  0845 - 0730

ديفيد    :مدير ا�جلسة روشبروفيسور  للدراسات  مركز،  مساعدأستاذ  ،  دي  آسيا  وجنوب  األد�ى  الشرق 

 االس��اتيجية 

جورج املتحدث:  كر��ي  للدراسات  الرئيس  نائب،  ب��كوفيتش   د.    مؤسسة  ،نوميلي�ي   وأنجيال  أوليفر  ك�ن ، 

 و�� لد ا للسالم ���ارني

 

 مؤسسة فكر�ة تأث�ً�ا �� الواليات املتحدة 50أك�� 

 tanks/-think-influential-https://thebestschools.org/features/most 

 

 ] يو[فيدورها ماهي��ا ود ك�� �� مؤسسات الفكر والرأي: لتفا

 VmK4-https://youtu.be/rOWc_p 

 

  اس��احة  0900 - 0845

 

 ما يجب عملھ؟ كيفية التخطيط والتنظيم للتعامل مع ال��ديدات األمنية غ�� التقليدية  : 17 ا�جلسة  1045 - 0900

 األد�ى وجنوب آسيا للدراسات االس��اتيجية ق الشر  مركز، أستاذ متم��، اسحسن عب د.  :ير ا�جلسةمد

  جامعة ،  الوطنية  االس��اتيجية   الدراسات  معهد،  االس��اتيجية  البحوث  مركز   ةمدير ،  ناتا��  دينيس د.   املتحدث: 

 الوط�ي  الدفاع

 

 تحدي ا�جهات الفاعلة غ�� ا�ح�ومية

  world/-modern-the-in-actors-state-non-of-challenge-https://eeradicalization.com/the 

 

 : تحديات عملية ونفاق �ج�ن 

-the-with-dilemmas-policy-and-legal-hypocrisy-hybrid-and-challenges-https://warontherocks.com/2021/01/practical

 moniker/-hybrid 

 

 وم الي ختام   1045

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thebestschools.org/features/most-influential-think-tanks/
https://youtu.be/rOWc_p-VmK4
https://eeradicalization.com/the-challenge-of-non-state-actors-in-the-modern-world/
https://warontherocks.com/2021/01/practical-challenges-and-hybrid-hypocrisy-legal-and-policy-dilemmas-with-the-hybrid-moniker/
https://warontherocks.com/2021/01/practical-challenges-and-hybrid-hypocrisy-legal-and-policy-dilemmas-with-the-hybrid-moniker/


 

 د�سم��  17 ا�جمعة

 

  ف، جلسة �عار اإللك��و�ي الدخول ��جيل   0700 - 0630

 

 اإلعالم / موجز االتصاالت وسائل  /ا�خر�جون   0715 - 0700

 الشرق األد�ى وجنوب آسيا للدراسات االس��اتيجية مركز، تكنولوجيا التعليماختصاصية  ، السيدة جيليان هورت
 

 مواضيع الندوة  مناقشة موجهة من أعضاء هيئة التدريس حول   0900 - 0715

 روش �روفيسور ديفيد دي، و شارنوف �ل ، ود. ماي. حسن عباسداملنسقون:   

 

 ختام الندوة    0915

 

بتوقيت   ��مساًء  5الساعة  د�سم��  21إلعاد��ا املوعد ال��ائي مع التأكيد ع�� أن  للمشارك�ن استبانة ��اية الندوة ا�شر 

 شرق الواليات املتحدة 



 جامعة الدفاع الوط�ي 

 للدراسات االس��اتيجية مركز الشرق األد�ى وجنوب آسيا
 20319-5066 واشنطن العاصمة،

 

  22-01 ةيالتنفيذندوة ال

 2021د�سم��  06-17

 

 للدراسات االس��اتيجية الشرق األد�ى وجنوب آسيا أعضاء مركز 

 
 باملنص  االسم 

   للدراسات االس��اتيجية مدير مركز الشرق األد�ى وجنوب آسيا ) األمر�كية (متقاعدالواليات املتحدة ي إيھ. وولف، � الفر�ق ت�

 الم، الواليات املتحدة األمر�كية (متقاعد)  ديفيدالعقيد 
آسيا وجنوب  األد�ى  الشرق  مركز  مدير  للدراسات  نائب 

 االس��اتيجية 

 د. روجر �انجاس 
أ�ادي� آسيا  مركز  ،ي عميد  وجنوب  األد�ى  سات للدرا الشرق 

 الس��اتيجية ا

 د. حسن عباس
دور  ومدير  متم��  آسيا  اتأستاذ  وجنوب  األد�ى  الشرق   بمركز 

 للدراسات االس��اتيجية 

 ع�� جال�� الوز�ر 
متم��   آسيا  اتدور   ومنسقأستاذ  وجنوب  األد�ى  الشرق   بمركز 

 للدراسات االس��اتيجية 

آسيا،  مساعدأستاذ   ال��وفيسور ديفيد ديروش وجنوب  األد�ى  الشرق  للدراسات   مركز 

 االس��اتيجية 

امل  ،ةمساعد  ةأستاذ موسيانآن  ةال��وفيسور  برنامج  واألمن،منسقة  والسالمة  مركز   رأة 

 للدراسات االس��اتيجية  الشرق األد�ى وجنوب آسيا

 للدراسات االس��اتيجية  أستاذ بمركز الشرق األد�ى وجنوب آسيا ماي�ل شارنوف د.  

 
 



 الدفاع الوطني جامعة 
 NESA  -مركز الشرق األدنى وجنوب آسیا للدراسات االستراتیجیة

 5066-20319 واشنطن، العاصمة

 

 
“Concordia Per Commentationem” 

LTG (RET.) TERRY A. WOLFF 
 مدیر، مر�ز الشرق األدنى وجنوب آسیا للدراسات االستراتیجیة 

 
 
 
 
 
 
 

تیري وولف    اللواء  �شغل الالمتقاعد  آسیا   مدیرمنصب  األدنى وجنوب  الشرق  لمر�ز 
. تقاعد من الجیش األمر�كي في شباط/  2014للدراسات االستراتیجیة منذ حز�ران/ یونیو  

منصب مدیر   توّلیهخالل  عملسنة خدمة.   34�عدما أنهى ما یز�د عن  2014فبرایر 
، وذلك  داعش  لمحار�ة  وليدال لتحالف  ل  )DSPE(  الخاص  الرئاسيبعوث  لمل  امر�ز الشرق األدنى وجنوب آسیا للدراسات االستراتیجیة نائبً 

 شباط/ فبرایر).   19 –تشر�ن الثاني/ نوفمبر  15شهًرا (من   39لمدة 
 

لهیئة األر�ان المشتر�ة من أیلول/    J-5)االستراتیجیة (  اتلخطط والسیاسل  المتقاعد وولف مدیرً ا  اللواء  تقلدهكان آخر منصب عسكري  
 .  2013ول/ د�سمبر األحتى �انون  2011سبتمبر 

 
أعوام    ةعسكر�ة إلى قیادة فرقة مدّرعة. أمضى قرا�ة العشر   مفرزةمن قیادة    �اتمستو ال  لعلى �  اقیاد�ً   ام الجنرال المتقاعد وولف منصبً تسلّ 

ومر�ز فرقة   العسكر�ة للتحالف، المساعدات تدر�بفر�ق و  ،قائًدا لفوج الفرسان المدّرع الثانيثالث جوالت في العراق عبر في ألمانیا وخدم 
 الوال�ات المتحدة (الفرقة المدّرعة األولى).

 
 :الو�االتالشؤون المشتر�ة بین    إضافة إلىالعاصمة    ،في واشنطن  والسیاساتالعسكر�ة  من العمل في االستراتیجیات  �متلك خبرة واسعة  

  وفي   ،أّول للعراق وأفغانستان  اومدیرً   س مجلس األمن القوميلرئی  ا خاًصا مساعدً حوالي عامین  ثم  ،  �عقید في هیئة األر�ان المشتر�ة  بدا�ةً 
 أعوام.  ةلمدة ثالثش داع لمحار�ة  الدوليلتحالف ل  الخاصالرئاسي لمبعوث ا نائبو  ،عامین من ألكثر J-5هیئة األر�ان المشتر�ة 

 
جامعة ال وحصل على درجات الماجستیر في الشؤون الدولیة من    ،بدرجة البكالور�وس في الهندسة  1979العسكر�ة عام  تخّرج من األكاد�میة  

 والكلیة الحر�یة البحر�ة.    ،و�لیة الدراسات العسكر�ة المتقدمة في فورت لیفینوورث یة،كاثولیكال
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س في و من �لیة �انیسی  یورك، خر�ج عسكري متمیز  نیووال�ة  ب  هامبورغ  المولود فيد�فید دبلیو الم،  
تولى السید الم   2013  كتو�رأول/  األواعتباًرا من تشر�ن  .  1977في عام    تقلیده الرتبةفالو وقد تم  و ب

 ). 2009 – 2007( بین للموظفین�عد خدمته رئیًسا  2010في نیسا مر�ز  مدیرمهام نائب  
 

 ة ستی�تیبة للعملیات اللوج  فصیل دعم وضا�طل  ا وقائدً   فصیل بنادقل  اعمله قائدً   مستهالً   واألر�ان ید الم عدة مناصب في القیادة  تولى الس
، حیث عمل �التوالي قائد  82الفرقة المجوقلة    تم تعیینه في  1985-1981  لواء برلین. و�ین  في   لكتیبة الثالثة، وفرقة المشاة السادسة،ل

 المشاة  وضا�ط عملیات لواء في فوج  السید الم �ضا�ط �تیبة  مساعد لواء. وعمل �عدهاو مقر القیادة وسر�ة مقر القیادة،    في  اقائدً و سر�ة،  
قیادة   . وتولى1994  –  1993من  الثامن عشر    ورئیس تدر�ب الفیلق المجوقل  ،1993  –  1991  من  82المظلي، والفرقة المجوقلة    504

فورت  وقاعدة    الثالث  الفیلقفي  ر�ان العامة،  ا لهیئة األو�ان سكرتیرً   1996  –  1994فورت هود من  قاعدة  و   الثالث  الفیلقفي  الفانتوم،  
 1997هود في 

 
  . 1999  - 1997) من  (عملیات المعلومات  والعملیات، في مدیر�ة العملیات  للتخطیط  المشتر�ةر�ان  ألل   رئیًسا  �عد ذلك  عمل السید الم 

- 2004فغانستان من (أ ر�ان قیادة القوات المشتر�ة في  ثم رئیًسا أل  2002  -   2000من    مر�كیة في الكو�تو�ان قائد القیادة المر�ز�ة األ
الدفاع في أفغانستان،  مدیًرا لمكتب و   عمل �شكل متوالٍ   2007  –  2006  ). من2005 لمكتب تحلیل    تا�ًعابین الو�االت    ومنسًقاز�ر 

 .مكتب وز�ر الدفاع)السیاسة الدفاعیة (
 

أستاًذا  وعمل  )  1990- 1985للحصول على الد�توراة من جامعة دیوك بین (  الدورات الدراسیةعلى الصعید األكاد�مي، أكمل السید الم  
 ة، عمل استاًذا لإلستراتیجیة في �لیة الحرب الوطنی2003. وخالل عام  مر�كیة في و�ست بو�نتعسكر�ة األكاد�میة الللتار�خ في األ  امساعدً 
وتحد�ات العولمة".   ستراتیجيتصال اإلفي مر�ز نیسا عن "اال  �ةنفیذالت  الندوة، أكمل  2006  جامعة الدفاع الوطني). في یونیو/ حز�رانفي (
�لیة القیادة واألر�ان العامة  و   الدورة المتقدمة لضباط المدفعیة،و ساسیة لضباط المشاة،  الم على الدورة األمل التعلیم العسكري للسید  تو�ش

 المشتر�ة.ر�ان . وهو ضا�ط مؤهل في األللجیش یةحر�ال  كلیةالو 
 

التحلیل في  أعماله  ح"  :وتشمل  �غداد والعودة"  إلى  �ابول  اإلمن  القرارات  �حلل  التي  یث  الرئیسیة  في  ستراتیجیة  الحملة  شكلت مسارات 
"جیش و.  2001فراد الجیش تم إعدادها لرئیس أر�ان الجیش في عام  هاز" دراسة نقد�ة لنظام استبدال أج " تشغیل الو  فغانستان والعراق.أ
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  ). "حرب عام 1991(  المراجعة العسكر�ة في عام   ر�ان الجیش، وتم نشره الحًقا في مجلة لباردة"، تحلیل تم إعداده لرئیس أما �عد الحرب ا
 كتاب األ�ام.ل"، بیبلیوغرافیا مشروحة 1812

 
 وسام النجمة البرونز�ة و   جوائز)،   3(  ستحقاقوائز)، ووسام االج   3(  المتفوقة للدفاع  وسام الخدمة وقد شملت الجوائز التي حصل علیها  

 وهو مخول �ارتداء  .ووسام ثناء الجیش  ،(جائزتان)  ةجائزتان)، ووسام الثناء للخدمة المشتر�(الخدمة الجدیرة �التقدیر  جائزتان)، ووسام(
 .، وشارة �بار المظلیین، وشارة األر�ان المشتر�ة، وشارة خبیر المشاةةشارة قوات المشا
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األكاد�مي و   روجر �انغاس  د. العمید  األدنى  أهو  الشرق  لدى مر�ز  الوسطى  آسیا  ستاذ دراسات 
�انغاس قبل ذلك منصب أستاذ دراسات آسیا الوسطى   د.شغل  .  ةوجنوب آسیا للدراسات االستراتیجی 

و�ان نائب مدیر   ألمانیا.�  رشنیش �ارتنكارمیغلألمن في    األورو�ي  جورج سي مارشال   لدى مر�ز
في واشنطن العاصمة، ومنسق الدورات التدر�بیة في    (SAIS)  المتقدمة  الدولیة   للدراسات  نیتز  إتش  بول  مدرسةمعهد آسیا الوسطى في  

في  (OMRI)   عالم المفتوحمعهد �حوث اإل  فيسیا الوسطى  لشؤون آ  مر�كیة، ومحلل أ�حاثارجیة التا�ع لوزارة الخارجیة األخدمة الخمعهد ال
 ستاذ مساعد للعلوم السیاسیة في جامعة المسیسبي.أشیك، و جمهور�ة الت�براغ 

 
للقوات الجو�ة األمر�كیة، والمعهد    مدرسة العملیات الخاصةو   �ساف،الناتو/ آوحلف    ،دات العملیات القتالیة�انغاس مستشاًرا لقیا   د.وقد عمل  

ومجل الد�مقراطي،  والمجال الوطني  الدولي،  والتبادل  البحوث  األمر�كیس  التطو�ر  ةس  وأكاد�میة  و التعلیمي،  األمر�كیة ،  المعلومات  و�الة 
)USIA( و ،) الو�الة األمر�كیة للتنمیة الدولیةUSAID(یا الوسطى وجنوب آسیا، مر�كیة أخرى حول قضا�ا تتعلق �آسأكومیة ، وو�االت ح

 في السیاسة المقارنة  �كالور�وس العلوم�انغاس درجة    د.ا أستاذ مساعد في جامعة جورج تاون. و�حمل  جنوب القوقاز. وهو أ�ًض وروسیا، و 
 في العلوم السیاسیة من جامعة إند�انا. ة ودرجة الد�تورا  ،في جامعة جورج تاون   الخارجیة للخدمة  والش  أ�ه. ادموند �لیة من



 یةمركز الشرق األدنى وجنوب آسیا للدراسات اإلستراتیج 
 واشنطن، العاصمة

 
 

 
 حسن عباسد. 

 ز في العالقات الدولیةأستاذ متمیّ 
 
 
 
 

الدولیة ورئیس قسم الدراسات اإلقلیمیة في العالقات متمیّز أستاذ ھو إن حسن عباس 
، جامعة الدفاع اإلستراتیجیةمركز الشرق األدنى وجنوب آسیا للدراسات والتحلیلیة في 

منصب كبیر المستشارین في مشروع باس عالدكتور یشغل والقومي في واشنطن العاصمة. 
التابع لجامعة ھارفارد، وھو للشؤون الدولیة ویثرھید  والشؤون العالمیة في مركزالتشیّع 

األمریكیة السیاسة الخارجیة للوالیات المتحدة ركز على تقاطع ، وھو مركز أبحاث یُ ل أقدم في مركز السیاسة العالمیةزمی
ركز عملھ البحثي الحالي على بناء روایات لمواجھة التطرف السیاسي والدیني وإصالحات یُ . ووالجغرافیا السیاسیة اإلسالمیة
 .سیادة القانون في الدول النامیة

 
) وأستاذ 2019 - 2011(القومي كأستاذ ورئیس قسم في كلیة شؤون األمن الدولي التابعة لجامعة الدفاع في السابق عمل و

بما في ذلك في برنامج الدراسات المنح العدید من وقد حصل على ). 2011 – 2009جامعي متمیز في جامعة كولومبیا (
مركز بلفر للعلوم والشؤون و؛ )2004 - 2002مج التفاوض (القانونیة اإلسالمیة التابع لكلیة الحقوق بجامعة ھارفارد وبرنا
في منحة جمعیة آسیا في نیویورك كزمیل و؛ )2009 - 2005الدولیة في كلیة كینیدي للعلوم الحكومیة بجامعة ھارفارد (

 ).2018 – 2016كارنیجي في مؤسسة نیو أمریكا (في منحة ؛ وكزمیل )2011 - 2009برنارد شوارتز (
 
الساعة و، ذا دیلي شو مع جون ستیوارتوفوكس نیوز و سي إن إن ن البرامج اإلخباریة التلفزیونیة، مثل العدید مظھر في و

سي سبان (واشنطن جورنال) و، )تقریر أبرامز وھاردبولوإم إس إن بي سي (تشارلي روز شو و، اإلخباریة مع جیم لیھر
قد . وفي المسائل المتعلقة باألمن في جنوب آسیا والشرق األوسطكمحلل وسي بي إس وإن بي سي والعدید من البرامج على 

والتحلیالت في نیویورك تایمز وواشنطن بوست وبوسطن جلوب اإلخباریة العدید من القصص حول تم إجراء مقابالت معھ 
 .، إلخصحیفة الجاردیانولوس أنجلوس تایمز و
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 جال�� أحمد ع�� /سعادة

 متم��  أستاذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   جال��  أحمد  ع��  ال��وفيسور   �عمل
ً
  منذ  العاصمة  واشنطن  ،الوط�ي   الدفاع  امعة، جس��اتيجية اال   للدراسات  آسيا   وجنوب  األد�ى  الشرق   مركز  ��  امتم��ً   ا أستاذ

 . )2018 سبتم�� - 2016 د�سم��(  أملانيا لدى أفغا�ستان  وسف��) 2005.  سبتم�� -2003 يناير( أفغا�ستان  �� سابق  داخلية وز�ر وهو. 2005 أكتو�ر

 

  بفعالية  للعمل   ا�حدود  شرطة  من   12,000و األفغانية  الوطنية  الشرطة  من  50,000  قوامها  مدر�ة  قوة   أ�شأ  طالبان،  �عد  ما  أفغا�ستان   ��  داخلية  وز�رباعتباره  

 �حماية   البالد  مستوى   ع��  العمليات  بنجاح  قاد.  القانونية  غ��  ا�حدودية  واملعابر  املنظمة  ا�جر�مة  مل�افحة  ا�جنائي  والتحقيق  اإلرهابو   ا�خدرات  م�افحة  ��

 ال��ملانية   واالنتخابات  ،2004  عام  الرئاسية  واالنتخابات   البالد  مستوى   ع��  الناخب�ن   ��جيل  وحملة  ،2003  عام)  ج��جا  اللو�ا(  الك��ى   الدستور�ة  ا�جمعية

 . 2005 عام

 

 واألمن   ،بالسياسة  املتعلقة  الرئيسية  األطراف  واملتعددة  الثنائية  القضايا  �شأن   األورو�ي  واالتحاد  أملانيا  معد. ع��    تفاعل  أملانيا،  ��  ألفغا�ستان   اسف��ً   بصفتھ

  والتعليم ،والتجارة ،واالقتصاد  ،اإلقلي�ي 
ً
 . والالجئ�ن املهاجر�ن شؤون  عن فضال

 

 ،املتحدة الواليات �شمل ال�ي  الرئيسية األطراف متعددة العاملية القضايا حول  املستوى  رفيعة الثا�ي املسار اجتماعات �� بنشاط أيًضا 2008 عام منذ �شارك

 . والص�ن  ،وروسيا ، آسيا ووسط وجنوب

 

  2003  عام  إ��   1982  عام  من  العاصمة  واشنطن  ��  أمر��ا  صوت  إذاعة  ��  إذاعية  تنفيذية  مناصب  ��ع��    السف��  عمل  �ابول،  ��  الوزاري   املنصب  توليھ  قبل

  وآسيا)  1993- 1982(  أفغا�ستان   ��  ا�حرب  غطى  ،بصفتھ �حفًيا.  الوسطى  وآسيا  ،و�يران   أفغا�ستان   إ��  والفارسية  ،والدار�ة  ،الباشتو  بلغات  البثأدار    حيث

 . املنطقة  ع�� كث�ً�ا وسافر) 2000- 1993( السابقة السوفيتية الوسطى

 

 بمؤسسات   التحق.  عقيد  رتبةوخرج من ا�خدمة ب  �عليمية   ومناصب   واألر�ان   القيادة  ��  خدم  ،)1981-1961(  أفغا�ستان   جيش  ��  العسكر�ة  خدمتھ  خالل

 ) أدناه القائمة انظر. (وروسيا ،املتحدة واململكة ،املتحدة والواليات ،أفغا�ستان  �� العا�� التعليم
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  اإلنجل��ية،(  لغات  بثالث  �شر  وقد  واسعة،  وكتابية  ، و�حفية  ،و�دار�ة  ،أ�اديمية  خ��ة  لديھ  اللغات،  متعدد  معروف  وعسكري   سيا��ي   محللع��    السف��

 تنشر .  الوسطى  وآسيا  ،و�يران   ،أفغا�ستان   ��  واألمنية  والعسكر�ة  السياسية  القضايا  حول   واملقاالت  الكتب  من  العديد  لھ).  الفارسية  /ةوالدار�  والباشتو،

(و�يران   ،و�اكستان   ،وأفغا�ستان   ،و�ر�طانيا  ،املتحدة  الواليات  ��  أعمالھ   والتنمية   واإلقلي�ي   األفغا�ي  األمن  ع��  متكرر   معلق  وهو).  أدناه  القائمة  انظر. 

و�ي �ي إس، و�ن �ي  ��ي إن إن، و�يھ �ي ��ي، و�ن �ي ��ي، و�م إس إن �ي ��ي، وفوكس نيوز،    �اف�  بما( الك��ى   األمر�كية   التلفز�ون   شب�ات  ��  الدولية   السياسية

 وكريستيان   ،بوست  وواشنطن  ،تايمز  نيو�ورك  ��  و�عليقات  مقاالت  �شر  كما.  الكندي (إيھ �ي ��ي) و��ي �ي ��ي الوط�ي   األس��ا��  التلفز�ون   إ��  باإلضافةآر)  

  العليا   املهنية  ا�جلة  ،)Parameters�ز (�� بارامي�  األ�اديمية  مقاالتھ  من  العديد  �شر.  األخرى   الك��ى   واألورو�ية  األمر�كية  ال�حف  من  والعديد  ،مونيتور   ساينس

 .2010-2001 من األمر��ي، ل�جيش

 

  الدراسات  ومدرسة  األمر��ي،  با�جيش  ا�حرب  �لية  ��  واسع  نطاق  ع��  وحاضر  املتحدة  والواليات  أفغا�ستان   ��  العا��  التعليم  مؤسسات  ��درَّس السف�� ع��  

 الدفاع   �ليةو   �ام����،  ال��يطا�ي،  ا�جيش  أر�ان   �ليةو   �ا�ساس،  ليفنوورث،  فورت  العامة،  واألر�ان   القيادة  �لية و   �اليفورنيا،  مونت��ي،  األمر�كية،  البحر�ة  العليا

 .أبوظ�ي  واإلمارات، إنجل��ا �� الوط�ي 

 

 معرفة   ولديھ  الفر�سية،  من  بثقة  ي��جم  بينما  الروسية  اللغة  �جيدو   ،بطالقة  الطاجيكية، و والفارسية  ،ةوالدار�  والباشتو،  اإلنجل��ية،  اللغةد. ع��    يتحدث

 ة. واألردي ، وال��كية ،العر�ية باللغاتعملية 
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 NESA  -مركز الشرق األدنى وجنوب آسیا للدراسات االستراتیجیة
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“Concordia Per Commentationem” 

 

 MR. DAVID B. DES ROCHES 
 ستاذ مشاركأ
 
 
 

دنى وجنوب آسیا للدراسات االستراتیجیة. قبل في مر�ز الشرق األ مساعد ستاذ أد�فید دي روش هو 
المتعلقة �السعود�ة، والكو�ت، وقطر، وال الدفاعیة  السیاسة  المسؤول عن  المدیر  حر�ن،  بذلك �ان 

مسؤوًال الدفاع  وُعمان، واإلمارات العر�یة المتحدة، والیمن. وقبل هذا التعیین، عمل في مكتب وز�ر  
لعملیات لشؤون    أول  امدیرً و ،  الداخلي  األمن  ووزارة  الدفاع  وزارة  بین  التصاالتل   �اكستان، ومدیًرا 

 �محللالحًقا  عمل  الستراتیجیة و في األمور اًصا  الحكومة مساعًدا خا حفظ السالم. و�ان عمله األول في    قوات  مدیرل  ونائًبا  ،الناتو  حلف
 .المخدرات لمكافحة الوطنیة للسیاسة األبیض البیت مكتب  في  الدولي القانون  إنفاذ لعملیات

 
�لیة األر�ان األلمانیة، ومدرسة �بار ضباط    وندوةدرالي،  یفقد التحق �المعهد التنفیذي الف  ،ةمارشال البر�طانی  منحة  حاصال علىو�ونه  

 مر�كي.ألر�ان العامة للجیش ا�لیة القیادة واألو  ،مر�كيلجیش األ�انیدي للحرب الخاصة ی� .جون إف
 

تقلید�ة و�صفته جندً�ا في القوات المحمولة جًوا في قوات االحتیاط، فقد تم منحه النجمة البرونز�ة لخدمته في أفغانستان. وقد قاد عملیات  
 .مر�كي �اإلضافة إلى هیئة األر�ان المشتر�ةر�ان العملیات الخاصة �الجیش األألوحدات المظلیین وخدم في قیادة    خاصةعملیات و 



الوط�ي  الدفاع جامعة  

 س��اتيجيةاال  للدراسات آسيا جنوبالشرق األد�ى و  مركز 

 20319-  5066 العاصمة واشنطن

 
 "ا��جام االختالفات" 

 

سان يمو  آن روفيسور ب  

 مساعد ستاذأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثة   من  يقرب  ملا   امتدت  ، ال�ي عسكر�ةخدم��ا ال مويسان   آن أ��ت  ،  2007  عام   س��اتيجية اال   للدراسات   آسيا  جنوبالشرق األد�ى و   مركز  إ��  انضمامها   قبل

  تدر���   �ش�ل  ومسؤولة   واسعة  بخ��ة  تتمتع  مش��كة  تخصص  ضابطة   و�انت  ا�جو�ة،  القوات  ��  عقيد  برتبة  2006  عام  تقاعدت  حيث  العامة  ا�خدمة  من  عقود

 .القومي األمن وعمليات واس��اتيجية سياسة  ��

 

  األطل��ي،   شمال  حلف  عن  وتحدثت  كتبت  حيث  الوطنية،  االس��اتيجية  الدراسات  معهد  ��  أو��  أبحاث  وزميلة  األر�ان   رئيسة  �انت  األخ��ة،  العسكر�ة  ��امهم  ��

   األوسط،  والشرق   ،واملتوسطي   األورو�ي  واألمن
ً
 مساعدبمهام    العسكر�ةاضطلعت خالل خدم��ا  .  أخرى   مسائل  ��  السياسية  العسكر�ة  السياسة  عن  فضال

قاعدة   ��  317  التجنيد  سرب  ةقائد؛ و ون جالبنتا  ��  ا�جو�ة  القوات  وز�ر  عمل  مجموعة  مدير  ةنائب، و وجالبنتا  ��  الدفاع  وز�ر  مكتب  ��  الناتو  سياسة   مدير

 من   سنوات  ثما�ي  أيًضا  العسكر�ة  خدم��ا  تضمنت.  أملانيا  ارت،جشتوت  ��  األورو�ية  األمر�كية  القيادة  ��  الدولية  اإلس��اتيجية  ال��امج  ةومحلل  أندروز ا�جو�ة؛

 . ارسياج وجديي �� االستكشافية ا�جو�ة للقاعدة ةوقائد �سلنداآ �� جوالت إ�� باإلضافة أملانيا �� مهمت�ن  �اف� بما الدولية، ا�خ��ة

 

  التحديد   وجھ  ع��  والساحل  ،إفر�قيا  وشمال  ،املتوسط  األبيض  البحر  برامج  ع��  س��اتيجيةاال   للدراسات  آسيا  الشرق األد�ى وجنوب  مركزتركز أ�شط��ا ��  

  التطرف و   املشروعة؛  غ��  واملشاعات  االنتقالية  ال��ديدات   ع��  تركز  ل�ي القيادة املركز�ة األمر�كية، او   إفر�قياالقيادة العسكر�ة األم��كية ��   جهود  خطوط  لدعم

 . املنطقة �� والنساء للشباب املتطورة األدوار وكذلك  الثا�ي، ليبيا مسارو  األمن؛ قطاع وتحديث ا�حدود أمن؛ و االندماج و�عادة
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“Concordia Per Commentationem” 

DR. MICHAEL SHARNOFF 

 مشاركأستاذ 
 
 
 

أستاذ   شارنوف  للدراسات   مشاركما�كل  آسیا  وجنوب  األدنى  الشرق  مر�ز  في 
اإلستراتیجیة �جامعة الدفاع الوطني. قبل انضمامه إلى المر�ز، شغل منصب أستاذ  

ان غات اإلقلیمیة في �لیة دانیال مور لدراسات الشرق األوسط ومدیر الدراس  ساعدم
ارنوف بتدر�س  للدراسات العلیا لألمن القومي. أثناء وجوده في الكلیة، قام الد�تور ش

الر�یع العر�ي،   العر�ي اإلسرائیلي، وانتفاضات  العلیا حول الصراع  الدراسات  دورات 
 والحر�ات اإلسالمیة المتطرفة. 

 
، عمل الد�تور شارنوف في مراكز السیاسة في واشنطن  ان للدراسات العلیا لألمن القوميغ�لیة دانیال مور قبل انضمامه إلى  

. ینشر �ثیًرا عن  قاعدة سالح الجو "رایت �اترسون"  ) في DISAMالدفاع إلدارة المساعدة األمنیة (وألقى محاضرات في معهد  
السادات للدراسات اإلستراتیجیة، وواشنطن    -الشرق األوسط، وظهرت مقاالته في معهد أ�حاث السیاسة الخارجیة، ومر�ز بیغن

، وهو منتدى افتتاحي  "وجهات نظر شارنوف العالمیة"وهو مؤسس    ، وهافینغتون بوست، والنهار، والعر�یة.بوست، وواشنطن تا�مز
 للشؤون الخارجیة. 

 
ى  ، ومؤلف �تاب "سالم ناصر: رد مصر علألوسط من �ینجز �ولیدج، لندن. في دراسات الشرق اة حاصل على درجة الد�تورا 

 . )2017، مع إسرائیل" (روتلیدج 1967حرب 
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 ب��تيب الظهور  نبذة عن املتحدث�ن

 

 املنصب االسم 

 أنتو�ي-د. مي�� �ابال��و

 العالقات الدولية ةأستاذ

التقليدية  ةرئيس غ��  األمنية  الدراسات  ��  مركز  الرئيس  كر��ي  ؛ 

األمنية  والدراسات  الدولية  إس  ،العالقات  ر �لية  لدراسات  ل  اجاراتنام. 

 الدولية

 س يتاو  دد. روكفور 
 رواد  مدرب  ة،حر�الب  للدراسات  فليتشر   برنامج  مدير  ممارسة،  أستاذ

 تافتس  جامعة ،فليتشر�لية ل، األعما

 ل نجمعادد. 
  أستاذ  العاملية؛  للدراسات  باردي.  إس  فر�در�ك  �ليةل  عميدأول  

 بوسطن  جامعة، والبيئة واألرض الدولية العالقات

 د. ماركوس كينج 
 ماجست��  برنامج  مدير،  الدولية  للشؤون   رانك�ن   .أو   جون   مشارك  ذأستا

 الدولية  للشؤون  إليوت واشنطن جورج �لية، ليةالدو  الشؤون 

 هوانج  يانتشونجد. 
  العالقات   مجلس،  آسيا  برنامج  -  العاملية  ال�حةشؤون    أول   زميل

 ا�خارجية

 باديو  د. أل�ن
  مركز  مخت��  ومدير  األول   الرئيس  ونائب  التكنولوجيا  مسؤو��  كب��

 إن ��ي آي الرشيق �� شركة  التكنولو�� والتبادل السريعة املشاركة

 ووكر  فيفياند. 

 االستشار�ة   ال�جنة  ،ةتنفيذي  ةمدير   ،الوسطى  أورو�ا  جامعة  ةزميل

 جامعة،  العامة  الدبلوماسية  مركز  العامة،  للدبلوماسية  األمر�كية

 �اليفورنيا  جنوب

 االصطنا��  للذ�اء األمر��ي املعهد ،بروفيسور  ذي،التنفي الرئيس النقفيد. 

 براون  فيلباب  فانداد. 

  مبادرة   ،ةمشارك  ةمدير   ا�ح�ومية،  غ��  املس�حة  ا�جهات  مبادرة  ةمدير 

  األمن   مركز   ا�خارجية،   السياسة   ،�أو�  ةزميل  األفر�قي،  األمن

 ز جبروكين معهد، والتكنولوجيا واالس��اتيجية

 براون  ماي�ل د. 
  للشؤون  إليوت  �لية،  السياسية   والعلوم  الدولية  ون الشؤ   أستاذ

 شنطن وا جورج جامعة، الدولية

 قةيصد عائشةد. 

�لية   آسيا  جنوب  معهد  ��  ةمشارك   ةباحث الشرقية  ��  الدراسات 

  آسيا، جنوب  معهد، والدبلوماسية الدولية  لدراساتومركز ا واإلفر�قية

 لندن  جامعة
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 ب��تيب الظهور  نبذة عن املتحدث�ن

 

 جر���يل  إم. كي��د. 

زائر   �لية  ليفرهولمأستاذ   ��  واألفر�قية   الشرقية  الدراسات  تراست 

املتحدة) اململكة   الدولية  والعالقات  السياسية  العلوم  أستاذ   (لندن، 

  معهد   ��  مقيم  باحث  وزميل  زائر  أستاذ  تافتس؛  بجامعة

  لإلدارة  كينيدي  �لية  ��  باحث  وزميل   للتكنولوجيا؛  ماسا�شوستس

 هارفارد بجامعة ا�ح�ومية

 

 دورو أنيال  ةبروفيسور 
 ا�جنائية  العدالة و�دارة الشرطة وعلوم القانون  قسم �� مساعد أستاذ

 نيو�ورك  ينةمدجامعة  ا�جنائية، للعدالة جاي جون  �لية

 بواشنطن  العر�ي ا�خليج دول  معهد، ةزائر  ةزميل عبدو  جنيفيفد. 

 ب��كوفيتش  د. جورج
  مؤسسة  ،نوميلي�ي   وأنجيال  أوليفر  ك�ن ، كر��ي  للدراسات  الرئيس  نائب

 الدو��  للسالم ���ارني

 ناتا��  دينيسد. 
 االس��اتيجية  الدراسات  معهد،  االس��اتيجية  البحوث  مركز  مدير

 الوط�ي  الدفاع جامعة، ة الوطني

 



 للدراسات اإلس��اتيجيةجنوب آسيا الشرق األد�ى و مركز 

 واشنطن العاصمة

 
 لألغراض اإلعالمية للندوة فقط  -س��ة ذاتية غ�� رسمية 

 

أنطو�ي-�ابيل��و مي��د.    

 الدولية   العالقات  ��  الرئيس  كر��ي   التقليدية؛  غ��  األمنية  الدراسات  مركز  ةرئيس  الدولية،  العالقات  ةأستاذ

 األمنية  والدراسات

 الدولية للدراساتراجاراتنام . سإ�لية 

 

 

 

 

 

 

.  س�لية إ  �� التقليدي  غ��   األمن   دراسات  مركزو   األمنية   والدراسات  الدولية  للعالقات  الرئيسكر��ي    ةورئيس  الدولية  العالقات ة  أستاذ  أنتو�ي  �ابال��و  مي��

 . سنغافورة التكنولوجية، نانيا�غ  جامعة ،الدولية للدراساتراجاراتنام 

 

  ومنع  النووي،  واألمن  التقليدي،  غ��  واألمن  البشري   واألمن  الهادئ،  وا�حيط  آسيا  منطقة  ��  والتعددية  اإلقليميةي��  مة  لل��وفيسور   البحثية  االهتمامات  �شمل

 وال�حافة  ا�حكمة  ا�جالت  ��  الهادئ  وا�حيط  آسيا  منطقة  ��  األمنية  القضايا  من  واسعة  مجموعة  حول   واسع  نطاق  ع��  �شرت.  العاملية  وا�حوكمة  الن�اعات،

  وما   آسيا  شرق   جنوب  ��  التقليدي  غ��   األمن  حول   ا�حوكمة  ع��  التفاوض   ،مش��ك  �ش�ل  وا�حررة  منفردة   املؤلفة  كت��ا،  أحدث  �شمل.  الدولية  األ�اديمية

  ، JCIE:  اليابان (  الطر�ق  ع��  آسياو   ،)2016  سيدج للنشر،:  لندن (  ،التقليدي  غ��  األمن   ومدخل لدراسات  ،)2018  �ولومبيا،  جامعة  مطبعة:  نيو�ورك(  وراءها

 ).2014 روتليدج،: لندن ( املناخ و�غ�� البشري  واألمن ،)2015

 

  مجموعة مجموعة  رئاسة  ��  شاركت  ،2017  عام  ��.  العاملية  وا�حوكمة  الدو��  األمن  حول   واإلقليمية  العاملية  البحثية  املشاريع  من  عدًدا  مي��  ةال��وفيسور   تقاد

ا  21  ضمت  ال�ي   ، "2.0  -  القوة  استخدام  احت�ار"  �شأن  العاملية  التفك��
ً
 أوقات  ��  األمن   توف��  طبيعة  درسوا  الذين  واألمر�كت�ن،  ، وأورو�ا،  و�فر�قيا  ،آسيا  من  باحث

 املشارك   الرئيس  و�انت  ل�حدود،  العابرة  واآلثار  آسيا  ��  الداخ��  األمن  ياتلتحد   آسيا  ألمن  آرثر  ماك  مبادرة  مشروع  ��  الرئي��ي   ا�حقق  أيًضا  �انت.  اليق�ن   عدم

 . آسيا �� والشراكة والتجارة الغذائي لألمن الثانية مردوخ ل�جنة

 

  رابطة   إدارة  �جلس  املتجول   الرئيس  نائب  �انتكما  .  2008  عام  منذ  آسيا  ��  التقليدية  غ��  األمنية  الدراسات  التحاد  اعامً   اأمينً   مي��  ةال��وفيسور   عملت

 ع��   حصلت  قد  �انت.  التقليدية  غ��  األمنية  الدراسات  التحاد  التا�عة  ا�جنو�ية  العاملية  العمل  فرقة  عضو  حالًيا  و�� ،2017- 2015  من  الدولية  الدراسات

  املع�ي   املتحدة   لألمم  العام   لألم�ن   االستشاري   ا�جلس  ��  عضًوا   �انتكما  .  2015  عام   ��  ، واشنطن  جورج  جامعة   الدولية،  للشؤون   إليوت   �لية   ��  زائرة  زمالة

 األس�حة   انتشار  عدم  �شأن   الهادئ  وا�حيط  آسيا  ��  القيادة  شبكة  ��  عضو  احاليً ��  و   2016  عام  وترأست ا�جلس    2017- 2013  من  السالح  نزع  بمسائل

 .2012  إ�� 2011 من )اآلسيان ( آسيا رابطة دول جنوب شرق  أمانة �� ا�خارجية العالقات مديرة أيًضا �انت. النوو�ة



 جنوب آسيا للدراسات اإلس��اتيجيةالشرق األد�ى و مركز 

 واشنطن العاصمة

 
 لألغراض اإلعالمية للندوة فقط  -س��ة ذاتية غ�� رسمية 

س يتا و  روكفورد د.   
    األعمال  رواد  مدرب   البحر�ة،  للدراسات فليتشر برنامج  مدير  ممارسة، أستاذ
    تافتس جامعة  ،فليتشر�لية 

 

 

 

 

 
�لية   ��  البحر�ة   الدراسات   برنامج  ومدير  أعمال،  رواد  ومدرب   ممارسة،  أستاذوايتس    روكفورد

 )3(ج)( 501  وفق املادة  ر�حية  غ��  مؤسسة  و��  العاملية،  البحر�ة  الدراسات  معهد  رئيس  منصب  أيًضا  �شغل.  تافتس  بجامعة  فليتشر
ال الفيدراا��  القانون  رامب الين  شركة   ��  التنفيذي والرئيس    والرئيس   العاملية،   البحر�ة  للتحديات  عملية   حلول   إ��  �س��ضر��ي  من 

 .الناشئة والشر�ات األعمال  رواد إ�� االس��اتيجية  املشورة  تقدم استشار�ة شركة  و�� ،إن��ناشونال
 

  ، 2013  عام   إ��  2008  عام   منفينتيك ساندبوكس إنك.   لشركة  املؤسس  التنفيذي   املدير   منصب   روكفورد  شغل   ، 2014  عام  ��

  املال   رأس من  مدعومة  مالية  تكنولوجيا  شركة  لبناء  ا�جهود  قاد  حيث  ،�ارجو مي��كس  شركة  ��  املؤسس  التنفيذي  الرئيس  منصب  شغل

   �ان   ، �ارجو مي��كس تأسيس  ��  املشاركة  . وقبل �ام��يدج  ��   شقتھ  ��  بدأت االستثماري  
ً

  العاملية،  البحر�ة   الدراسات   معهد   ��  أول   زميال

   ،يظ�   أبو  ��  فليتشر  مشروع  فر�ق  ورئيس
ً

   البحر�ة،  للدراسات  فليتشر  برنامج  ��  وزميال
ً

  لدراسات   جيبسن  فليتشر  مركز  ��  وزميال

 ��  رأي  مقاالت  و�شر  فليتشر،�لية    ��  العاملية  البحر�ة  والشؤون  ،البحري   واألمنالقانو�ي،    الفقھ  ��  دوراتدرَّس  .  اإلرهاب  م�افحة

الين  شركة   تأسيس  ��  املشاركة  قبل.  وغ��ها  ،)سنغافورة(  تايمز  س��يتس  وذا  مونيتور،  ساينس  وكريستيان   تايمز،  نيو�ورك رامب 

  فرعية  شركة  12  لفتح  ا�جهود  قاد  حيث  ، الهندسية  شفايتسر   مخت��ات شركة   ��   ادوليً   ا مستشارً   عمل   ، 2005  عام  �� إن��ناشونال

 للسالم،  بورغينيشت   مبادرة   برنامج   تأسيس  ��  وشارك  املتحدة،   للوالياتة  التجار�  ية املمثل  ��  أيًضا   عمل .  العاملية   العمليات  وتبسيط  دولية

 ا لھ. مديرً   وعمل �حم بيت �� اجتماعية أعمال  ر�ادة  مشروع و��
 

  وشهادة   فليتشر،�لية    من  ةودكتورا  وماجست��   هارفارد،  بجامعة  ا�حقوق   �لية  من  القانون   ��  دكتوراه  ع��  روكفوردد.    حصل

  واليابان،   املتحدة  الواليات  ب�ن  القيادة  برنامج  ��  زميل  وهو.  وماري   و�ليام  �لية  من  السيا��ي  االقتصاد:  الدولية  العالقات  ��  الب�الور�وس

 . ا�خارجية العالقات  مجلس وعضو فليتشر،  ب�لية ال��وض مجلس �� وعضو
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نجم  عادلد.   
 والبيئة  واألرض الدولية العالقات أستاذ العاملية؛ للدراسات  باردي. إس  فر�در�ك �ليةل عميدأول 

 بوسطن  جامعة
 
 

 

 

 

 

 
  ال�ي  بوسطن  جامعة  ��  العاملية  للدراسات   باردي  .إس  فر�در�ك  ل�لية   عميدأول    هو   نجم  عادل

  واألرض  الدولية  العالقات  أستاذ  أيًضا  وهو.  باردي.  سإ  فر�در�ك  ألوم  بوسطن  جامعةخر�ج    من  �خية  ��دية  2014  عام  تأسست

  بجامعة  باردي  مركز  ومدير   باكستان   الهور،  ��  اإلدار�ة  للعلوم  الهور   جامعة   رئيس   نائب  منصب   نجم  عادل د.    شغل سبق أن  .  والبيئة

  و�لية  للتكنولوجيا ماسا�شوستس  معهد ��عادل  بروفيسور درَّس  بوسطن، جامعة إ��  باإلضافة. املدى  �عيد املستقبل لدراسة  بوسطن

  املناخ   بتغ��  املتعلقة  تلك  وخاصة  العاملية،  العامة  السياسة  قضايا  ع��   بحثھ  يركز .  تافتس  بجامعة  والدبلوماسية  للقانون   فليتشر

 . البشر�ة  والتنمية والتنمية، والبيئة  اإلسالمية،  والدول   آسيا، وجنوب العاملي،
 

 جائزة ع��  حازت بھ الهيئة    الذي   العمل،  املناخ  بتغ��   املعنية   الدولية   ا�ح�ومية  للهيئة  والرا�ع  الثالث   لتقييم�نكتابة اشارك د. عادل ��  

  األمم  �جنة  ��  للعمل  املتحدة  لألمم  العام  األم�ن، دعاه  2008  عام  ��. املناخ  �غ��  لعلوم  العام الفهم  لتعز�ز  2007  لعام  للسالم  نو�ل

  الباكستانية  الرئاسية ال�جنةو )  2001(   البشر�ة  بالتنمية   املع�ي  ا�خاصرئيس باكستان   عمل   فر�ق  �� ضًوا . كما �ان عللتنمية  املتحدة 

 رئيس  من   الباكستانية   املدنية  ا�جوائز  أع��  من   واحدة   و��  ،االمتياز   نجمة  ع��   حصل،  2010  عام  ��).  2002(  العا��  للتعليم

ن 2019  عام ��. باكستان  ي التا�ع لرئيس الوزراء الباكستا�ي. الباكستا�  ا�خارجية  للشؤون االستشاري   ا�جلس�� ، ُعّ�ِ
 

عادل    كتب وتضم  كتاب  وفصل  علمية  ورقة  100  من  أك��د.    اإلقلي�ي  املستقبل  تصور :  2060  آسيا  جنوب:  ا�حديثة  مؤلفاتھ، 

 جدول   تصور   ؛)2012(  ا�جنوب  بلدان  ب�ن  االقتصادية  العالقات  مستقبل  ؛)2013(  أوطا��م  ع��  املهاجرون  يؤثر  كيف  ؛)2013(

  �جتمع   صورة:  أمر��ا  ��  الباكستانيون   ؛)2007(  مرج��  كتاب:  والبيئة  التجارة  ؛)2007(  والبيئة  للتجارة  املستدامة  للتنمية  أعمال

  آسيا   جنوب  من  نظر  وجهات:  البشري   واألمن  والتنمية  البيئة  ؛)2006(  اإلصالح  أجندة:  العاملية  البيئة   إدارة   ؛)2006(  العطاء

  الوط�ي   البشر�ة  التنمية  لتقر�ر  الرئي��ي  املؤلف  �ان  كما).  2002(  املستدامة  التنمية  أجل  من املدنية  األعمال  ر�ادةو   ؛)2003(

 .2017 لعام الشباب  عن الباكستا�ي
 

  شتاين   وجائزة  فليتشر،ب�لية    التدريس  وجائزة  ،  للتكنولوجيا  ماسا�شوستس  معهد  من  الفعال  للتعليم  جودو�ن  بميدالية سبق أن فاز  

  ، الناشئ�ن  للباحث�ن التطو��    والعمل  الر�حية   غ��   املنظمات �شأن    البحث  جمعية وجائزة  السياسية،   للعلوم  الدولية   للرابطة   رو�ان

  ، 2013  عام  و��.  للطبيعة  العاملي  للصندوق   الدو��  ا�جلس  ��  وصًيا   2011  عام  أنتخب  . املتم��  لإلنجاز  باكستان  تلفز�ون   وميدالية
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  الدو��  املعهد   مجلس  ��  عضًوا   �ان .  سويسرا  ومقره  هوفمان  لوك   ملعهد   العل�ي  االستشاري   ا�جلس  رئيس  وهو .  آسيا  ملؤسسة   ا أمينً   أنتخب 

  مجلس   رئيس  أيًضا  وهو .  البيئي  واالقتصاد  للتنمية  آسيا   جنوب  شبكة   إدارة   مجلس  رئيسو   النمسا؛   فيينا،  �� التطبيقية   النظم   لتحليل

  الهند   نيودل�ي،  آسيا،  جنوب   �جامعة  األ�ادي�ي  ا�جلس  ��  أيًضا د. عادل    عمل.  باكستان  والتنمية،  البيئة  أجل  من   للقيادة  سابق   إدارة 

��عضوً   العمل  يواصل.  باكستان  الهور،  والتكنولوجيا،  الهندسة  جامعة)  مجلس(  ونقابة   معهد  ��  اإلدارة  �جلس  الزائرة  �جنةال   ا 

 ع��  ا�حائزة  Pakistaniat.com  ملدونة  املؤسس  ا�حرر   وهو  لها  و�كتب  اإلعالم  وسائلا. يحل ضيًفا ع��  للتكنولوجي  ماسا�شوستس

 .جوائز
 

  الدولية،   البيئية  والسياسة  البشري،   واألمن   البشر�ة  والتنمية   املستدامة،  والتنمية  الدولية،  املفاوضاتد. عادل    خ��ة  مجاالت  �شمل

 . آسيا  جنوب وسياسة اإلسالمي،   العالم ةوسياس
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كينج  ماركوسد.   

   الدولية  للشؤون رانك�ن   .أو جون  مشارك أستاذ

    الدولية  الشؤون ماجست��   برنامج مدير

 الدولية  للشؤون إليوت  واشنطن  جورج �لية

 

 

 

 

 

 

  سابًقا عمل .  إليوت  �لية  ��  الدولية   الشؤون  ماجست��  برنامج  ومدير   الدولية للشؤون  رانك�ن  . أو  جون   مساعد  أستاذ  كينج  .دي  مار�وس

 . مشارك  بحث وأستاذ  للبحوث امديرً 

 

  البحث   طاقم   من  2011  عام  إليوتب�لية    التحق .  ا�خاص  والقطاع   ، والبحث  ، العامة  ا�خدمة   ��  ا�خ��ة  ع��تدريسھ  ��  د. مار�وس    �عتمد 

  شغل   كما.  املناخ  �غ��  مع  والتكيف  ،واملرونة  ،األمن  جوانب  حول   دراسات  أدار  حيث��ي إن إيھ   لشركة  التا�ع  البحر�ة  التحليالت  مركز  ��

الشركة   العسكري   االستشاري   ا�جلس  مشروع  مدير  منصب �ش�لت    املتقاعدين  وا�جن�االت   األدم��االت   من  نخبة   مجموعة   و��  ،�� 

 .املتحدة  للواليات القومي  األمن  ع��األمور  هذه  تأث�� كيفية حول  وتقار�ر توصيات  لتقديم

 

مار�وس   د.    شركة  ��  واألمن  الطاقة  برامج   أول   ومدير  املستدامة؛  الطاقة  معهد  ��   األبحاث  مديرمنصب    2006  إ��  2003  منشغل 

 ��  املتحدة  الواليات  مثل  حيث  الدفاع  وز�ر  مكتب  ��  رئاسية  مناصب  شغل  �لينتون،  و�ليام  الرئيس  إدارة  أثناء.  خاصة  استشار�ة

  ��   وشارك  مباشرة   الوز�ر  نائب  دعم  حيث   الطاقة  وز�ر  ومكتب  ،املناخ  �غ��   �شأن   اإلطار�ة  املتحدة   األمم   اتفاقية   �شأن   املفاوضات 

 . الرو��ي االتحاد  مع النوو�ة للطاقة السلمية  االستخدامات  حول  املفاوضات

 

 د. مار�وس    عمل
ً
   تاون   جورج  جامعة  رئيس  مكتب  ��  للعوملة  تخطيط لزميال

ً
  ملركز   االستشاري   ا�جلس  ��  عضو  وهو.  ا ��امساعًد   اوأستاذ

 .اإلعالم  وسائل �� منتظم مساهم  هو ، و النطاق  واسع والعنف املياه ندرة ب�ن الروابط تحديد ع��  ا�حا�� بحثھ  يركز. واألمن املناخ 

 

 ا�خ��ة  مجاالت

 الطاقة  أمنو  الهشة،  والدول  البيئة ندرةو  واألمن،  املناخ �غ��و  البيئي، األمن 
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هوانج  يانتشونج د.   
     آسيا  برنامج  - العاملية  ال�حةشؤون   أول  زميل 

 ا�خارجية  العالقات مجلس
 

 

 

 

 

 

 

 سلسلة   يدير  حيث  ا�خارجية،  العالقات  مجلس  ��  العاملية  ال�حة  شؤون   أول   زميل   جهوان  جيانتشون

 هول،   سيتون   بجامعة  الدولية  والعالقات  الدبلوماسية  �لية  ��  العاملية   ال�حة  دراسات  ومدير  أستاذ  أيًضا  وهو.  العاملية  ال�حة   حوكمة  حول   املستديرة  املائدة

 ا�حرر  وهو. ال�حية  للقضايا  ا�خارجية  والسياسة  األمن  جوانب  صراحة  تتناول   ال�ي   األمر�كية  املهنية   الدولية  الشؤون   �ليات  ب�ن   أ�ادي�ي   ترك��  أول   طور   حيث

   .ا�جديد الص�� األمن لنموذج العلميةالدور�ة  :العاملية  ال�حة ارةإدلدور�ة  املؤسس
 

  ال�حة  أزمة:  السامة  والسياسة)  2013(  املعاصرة  الص�ن   ��  ال�حة  إدارة  كتاب  مؤلف   وهو.  العاملية  وال�حة  الص�ن �شأن    واسع  نطاق  ع��  جيانتشوند.    كتب

فور�ن و   ،س��فايفال ��  مقاالت  �اف�  بما  الكتب،  وفصول   ال�حفية  واملقاالت  التقار�ر  من  العديد  �شر  كما).  2020(  الصينية   للدولة  وتحد��ا   الص�ن  ��  البيئية

فور�ن و   ،واشنطن بوستو   ،نيو�ورك تايمز ��   رأي  مقاالت  إ��  باإلضافة  ،�شاينا ليدرشب مونيتور و   ،�ايوت ت��ورزم آند بايو سكيور�يو   �ابلك هيلث،و   ،أف��ز

 . للص�ن  الناعمة القوة م���� �ش�ل يتناول  عل�ي  مقال أول  تأليف �� 2006  عام شارك . أخرى  ب�ن  من بوست، جمورنين �شاينا وساوث ،بولي��ي 
 

 واملنظمات  ، ا�خاص  والقطاع  ،الرئيسية  اإلعالم  وسائل  من  بانتظام   استشارتھ  و�تم  مرات  عدة  األمر��ي  ال�ونجرس  �جان  أمام   �شهادتھ   جيانتشوند.    أد��

  للعالقات   الوطنية  ال�جنة  ��  وعضو  ا�خارجية،  العالقات  مجلس  ��  ا�حياة  مدى  عضو  وهو.  والص�ن   العاملية  ال�حة  قضايا  �شأن   ا�ح�ومية  وغ��  ا�ح�ومية

  ذ�اءً  �خًصا  20 أك�� " منإ�سايد ج����ي  موقع  صنفھ  ،2012 عام ��). جورجيا( العاملية ال�حة معهد إدارة مجلس  وعضو  والص�ن، املتحدة الواليات  ب�ن 

ا  سابًقاعمل  ".  ج����ي   نيو  ��
ً
ا  باحث

ً
   الصينية،  األمر�كية  للعالقات  الوطنية   ال�جنة  ��  عام   مفكر  وزميل  للبحوث،  اآلسيوي   الوط�ي   ال��نامج  ��  مشار�

ً
ا   وزميال

ً
 مشار�

 وجامعة  بارنارد  �لية   ��درَّس  .  والدولية  االس��اتيجية  الدراسات  مركز   ��  زائر  وزميل  الوطنية،   سنغافورة  جامعة  ��  زائر  أول   باحث  وزميل   آسيا،   جمعية  ��

 .شي�اغو جامعة من ة والدكتورا فودان جامعة من واملاجست�� الب�الور�وس ع�� حصل. �ولومبيا
 

 :ا�خ��ة مجاالت
 الديمقراطية /العاملي ا�حكم /آسيا /ال�حة /الص�ن 
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باديو  د. أل�ن  

  السريعة   املشاركة  مركز مخت��  ومدير  األول   الرئيس  ونائب  التكنولوجيا   مسؤو��  كب��

 الرشيق �� شركة إن ��ي آي  التكنولو�� والتبادل

 

 

 

 

 

 

  املشاركة   مركز مخت��  ومدير  ،شركة إن ��ي آي ��  التكنولوجيا  مسؤو��  كب��   ويباد  أل�ن د.  

��    التكنولو��  والتبادل  السريعة يقود  حيث  ف��ا،    البحث   أ�شطة  املنصب  هذاالرشيق 

 املعرفة   والشب�ات  الكمية،  وا�حوسبة  االصطنا��،  الذ�اء  مثل  املتطورة  التقنيات  �اف�  بما  ومهامهم،الشركة   لعمالء  قيمة  إلضافة  املصممة  املبتكرة  والتطو�ر

 من ا�جاالت. وغ��ها ،الرشيقةوالعمليات  واألمن التطو�ر و املتقدم، البيانات وتحليالت والرو�وتات، بال��مجيات،

 

تجمع   ،د. أل�ن توجيھ   تحت.  املعرفة   لتبادل  �عاونية   بيئة  باستخدام   لعمال��ا   القيمة  ع��  القائمة  ا�حلول   من  التا��  ا�جيلتب�ي الشركة    ،هذا ا�خت�� خالل  من

  اس��اتيجية  الستكشاف،  واألجهزة  ال��امج  موارد  إ��  باإلضافة  واألف�ار،  والعمليات  األ�خاص  ب�ن الرشيق    التكنولو��   والتبادل  السريعة  املشاركة   مركزمنظومة  

 . عمالئنا بيئة �� االبت�ار دمج  كيفية �عر�ف و�عادة واملتقدمة، ا�جديدة التقنيات وتنفيذ

 

 دارةشركة خدمات اإل و )،  CSC��ي إس ��ي (و ،  ) ASRC Federalإيھ إس آر ��ي فيدرال (شركة   ��  مختلفة  قيادية  مناصب  أل�ن د.    شغل  ،الشركة إ��   انضمامھ  قبل

  وست  جامعة  من  املي�انيكية  الهندسة   ��  ةوالدكتورا  املاجست��  ودرج�ي   الف��ياء  ��  الب�الور�وس   درجة  ع��  أل�ن   د.  حصللوكهيد مارتن.  و ،  التكنولوجياو   بتكرةامل

 .فرجينيا
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ووكر  فيفيان د.   
  للدبلوماسية   األمر�كية  االستشار�ة  ال�جنة  ،ةتنفيذي  ةمدير   ،الوسطى  أورو�ا  جامعة  ةزميل

 العامة  الدبلوماسية  مركز العامة،
 �اليفورنيا  جنوب جامعة

 

 

 

 
 ��  العامة   للدبلوماسية  األمر�كية   االستشار�ة   ل�جنة  التنفيذية  املديرة   ووكر  . إس  فيفيان 

  وأستاذ   ،"منظورات" ل�جامعة لسلسلة  ةضيف   ة ومحرر   العامة،   للدبلوماسية الوسطى    أورو�ا   جامعة  مركز  ��  زميلة  عملت .  ا�خارجية  وزارة 

ا   أيًضا  عملت.  وا�جتمع  ،والبيانات  ، اإلعالم  لوسائل ا�جامعة   مركز  ��  ة باحث  ةوزميل��ا،    العامة  السياسة   �لية  ��  مساعد 
ً
  أستاذ

 .املتحدة  العر�ية اإلمارات   �� الوط�ي الدفاع  و�لية  العاصمة  واشنطن �� الوطنية   ا�حرب �لية �� القومي  األمن الس��اتيجية 
 

  كرواتيا (  البعثة   لرئيس   نائبة  مرت�ن   عملت.  الوز�ر  مستشار  رتبة   إ��   ارتقت  ا�خارجية،   وزارة   مع  عاًما  26  استمرت   ال�ي   املهنية   حيا��ا   ��

  عامة   شؤون   وموظفة   ،)ألورو�ا  العامة  والدبلوماسية   ال�حافة  ومكتب  أورو�ا  شرق   جنوب  شؤون(  مكتب  مديرة  ومرت�ن  ،)وأرمينيا

و )وتركما�ستان  طاجيكستان  �غطية  مع   �ازاخستان،(   املهام   �شمل ).  هاي�ي(  اإلعالم  ةومسؤول  ،)تو�س(  الثقافية  الشؤون  ةمسؤول، 

ا   األخرى 
ً
  أفغا�ستان   ��  ا�خارجية   لوزارة   ةاإلقليمي  ا�حدود  ة منسقو   ، الوطنية  ا�حرب  �لية ��  اإلس��اتيجية   الدراسات  ��  عام�ن   ملدة   أستاذ

  11  �جمات   أعقاب  ��  العامة الدبلوماسية حول   الو�االت ب�ن  مناقشة أول   قادت  حيث   األمر��ي، األطل��ي  ا�جلس  ��  وزمالة  ،ملدة عام

 .اإلرهابية سبتم�� 
 

  ا�خارجية   ا�خدمة  �لية��    تخرجت.  املعلومات  بيئات  ��  العامة  الدبلوماسية  ممارسة   حول   مكثفة  محاضرات  وألقت  فيفيان د.    �شرت

 ة.والكرواتي  ،والروسية ، الفر�سية تتحدث. شي�اغو جامعة  من وآدا��ا اإلنجل��ية اللغة �� ةالدكتورا ع�� وحصلت جورجتاون  بجامعة
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النقفي د.   
   االصطنا�� للذ�اء األمر��ي  املعهد ، بروفيسور  التنفيذي،  الرئيس

 
 

 

 

 

 

 

 
ِ يُ   لن   للتحليل  البعد   أحادي  ن�ج  أي  أن  لدرجة   هائل  االصطنا��  الذ�اء  أدخلھ  الذي  التغي��  مستوى   أن   نقفي ال  ال��وفيسور   أدرك

ّ
  رؤى   روف

 نموذجھ   يحتوي .  التصنيع  إعادة  اقتصاديات  ��  أدا��ا  و�م�انات  دورها  ع��  بناءً الفارقة    االبت�ار  أصول   قيم  لفهم   نموذًجا  ر طوَّ ف  مغزى   ذات

 :التحديد  وجھ ع�� التالية  امل��ات ع��

 
 ��   ا�حرجة  النقاط  جميع  ��  واإلبداع  األتمتة   ابت�ارا��ا  من   املساهم�ن   قيمة وتوليد    االبت�ار  ع��   شركة أي    قدرة   تتطلب :  األ�عاد  متعدد

 .الفارقة لالبت�ارات  األداء إم�انات  لدراسة أسا��ي  أمر   املتغ��ات  هذه وتحليل وقياس معرفة إن . القيمة سلسلة

 

  لل��وفيسور   الدينامي�ي  التقييم  نماذج  تتضمن.  بالش�ل املطلوب  الشركة  تقييم  تمثل  الثابت  التقييم  نماذج  �عد  لم:  الدينامي�ي  التقييم

 . وا�جيوسياسية ،والسردية ،السلوكية التطورات   نقفيال
 

  واالبت�ار   األتمتة  ديناميكيات  لنمذجة  معقدة   تكيفية  أنظمة ع��  �عتمد  النماذج  متعدد  ن�ًجا  نقفي ال  ال��وفيسور  ينشر:  متعدد  نموذج

 الفارق للشر�ات. 
 

 قار�ة امل
 ان�ًج   يستخدمو   األصول   و�دارة  ،ا�حافظ  و�دارة  ، املالية  للهندسة  متقدمة  نماذج  لدراسة  اعميًق   ا�علًم   نقفيال  ال��وفيسور   عمل   ينشر

  ال امل  رأس   مثل(  املالية القرارات  واتخاذت)  مدادااإل  سلسلة  إدارة  مثل( التشغيلية  الشركة  قرارات  ب�ن  الفجوة  ھموذجحيث �سد ن  افر�ًد 

 .الوطنية  واالقتصادات والصناعات للشر�ات التنافسية والديناميكيات األداء لدراسة  النماذج  هذه استخدام   يمكن). ھهي�لو 
 

 ر�ادي  عمل
ا  اخ��ع -  االصطنا�� للذ�اء مختلفة استخدامات    مجاالت �� أصلية   رفا مع مجموعة تطو�ر �� رائًدا  النقفيد.   �ان

ً
. مختلفة ونماذج طرق

 التسو�ق،  ��  االصطنا��  والذ�اء  التمو�ل،  ��  االصطنا��  والذ�اء  ،اتالشر�  ةإس��اتيجي  ��  االصطنا��  الذ�اء  هذه  املعرفة  مجاالت  �شمل

  للشر�ات،  االجتماعية   املسؤولية  ��  االصطنا��  والذ�اء   التناف��ي،  الذ�اء  ��  االصطنا��   والذ�اء  البشر�ة،  املوارد  ��  االصطنا��  والذ�اء

  املعهد   �اف�  بما  املهنية  ا�جمعيات  من  العديدقدرت عملھ  .  التدقيق  ��  االصطنا��  والذ�اء  التور�د،  سلسلة  إدارة  ��  االصطنا��  والذ�اء
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ال  هر . ظالتور�د  سلسلة  إدارة  جمعيةو   ، القانوني�ن   للمحاسب�ن   األمر��ي ا رئيسًيا    نقفي د. 
ً
  مجال   ��  الرائدة  العاملية  املؤتمرات  ��متحدث

 .االصطنا�� الذ�اء
 

 تخصص ال
نيُ 

ّ
  تحت .  فيھ  وأستاذ   االصطنا��   للذ�اء  األمر��ي   لمعهد ل  التنفيذي   الرئيس  هو .  وع��ه  االصطنا��   الذ�اء   ��  االستثمار   من   الشر�ات  مك

  الذ�اء   عن   كتب  عدة   لھ.  التخفي  منتجاتو��ور    املتطورة،   البحوثو�جري    األصول،  ع��   القائمة   االستشاراتاملعهد    يقدم  قيادتھ،

كما  ؛  واالستثمار  األصول   إلدارة  االصطنا��   الذ�اء و   ؛ )واي��(  والتقييم   ا�جنائية،  وا�حاسبة   ، للتدقيق  االصطنا��  الذ�اء :  م��ا  االصطنا��،

  عن  املدافع�ن  كبار   من  بصفتھ.  ا�ح�ومية  والتطبيقات   السياسة:  الرو�وتية  العمليات   وأتمتة   االصطنا��  لذ�اءا  كتيب   تحر�ر  ��  ركشا

 . وا�حوكمة وا�جتمع البيئة   باس��اتيجية طبي��  �ش�ل نقفيد. ال برامج ترتبط االصطنا��، للذ�اء املسؤول التب�ي 

 

 البحثية  االهتمامات
  نطاق   ع��   ثھ، ال�ي �شرتأبحا  من  شركة  300  من  أك��  استفادت.  العالم  ��  رائدة  وشر�ات  ،وجامعات  ،مهنية  جمعياتقدرت عملھ  

النقفي  اهتمامات .  واملهنية  األ�اديمية  املنشورات   من   �ل  ��  واسع  والذ�اء   االصطنا��،  الذ�اء  و�شمل   واسعة،   املهنية   البحثية  د. 

  والتحول   والقيادة،   املعرفية  واملنظمات   املعقدة،   التكيفية   واألنظمة   العميق،  والتعلم  الرو�وتية،  العمليات  وأتمتة   التطبيقي،   االصطنا��

 املعر��   والتحول   ،الرو�وتية  العمليات  أتمتةو   ،العميق  والتعلم  ،التطبيقي  االصطنا��  الذ�اء  حول   فصول   عدةُيدّرِس  .  االس��اتي��  املعر��

  يسم��ا و   االصطنا��  للذ�اء  والعملية  املمكنة   التطبيقات  الناس  بتعليم  شغوف  نقفيال  بروفيسور .  االصطنا��  للذ�اء  األمر��ي  املعهد  ��

  بجعل   اش��ر.  العميقة  العصبية  الشب�ات  باستخدام  املنتجات  من  العديد  صمم.  تفك��ها  و�عادة  العاملة  القوى   مهارات  �شكيل  إعادة

  واشنطن   منطقة  ��  �عيش.  العالم  أنحاء  جميع  ��  والعروض  املؤتمرات  من  العديد  ��  ظهر   وقد  الفهم،  وسهل  ممتًعا  االصطنا��  الذ�اء

 . الك��ى   العاصمة
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 براون  فيلباب  فانداد. 

 ، �أو�   ةزميل  األفر�قي،  األمن  مبادرة  ،ةمشارك  ةمدير   ا�ح�ومية،  غ��  املس�حة  ا�جهات  مبادرة  ةمدير 

 والتكنولوجيا  واالس��اتيجية األمن  مركز ا�خارجية،  السياسة

 ز جبروكين معهد

 

 

 

 

  ��  ا�خارجية  السياسة  برنامج  ��  والتكنولوجيا  واالس��اتيجية  األمن  مركز  ��  أو��  زميلة  براون   فيلباب  فاندا

 إفر�قيا   أمن   ملبادرة  ة املشارك  ة املدير و   ،ا�ح�ومي�ن   غ��  املس�ح�ن   الفاعل�ن   مبادرة  مديرة، و زجبروكين  معهد

"األفيونية  املواد  حول   بروكينغز   وسلسلة سابًقا.  "والدولية  ا�حلية   األ�عاد:  أمر��ا  ��   األفيونية  املواد  أزمة:    معهد  ملشروع  املشارك   املديرمنصب    شغلت 

 من آخر مشروع �� وكذلك "2016 املتحدة لألمم العامة  ل�جمعية االستثنائية الدورة تتجاوز  مقارنة نظر وجهات: العاملية األدو�ة سياسة تحس�ن " ،جز بروكين

 وا�جر�مة  ،دالتمرُّ   �اف�  بما  التقليدية،  غ��  األمنية  وال��ديدات  والداخلية  الدولية  الن�اعات  ��  ةخب�� ". د. فاندا  ا�حلية  الطلبات  �شكيل  إعادةهو "    جزبروكين  معهد

 ،و�ندونيسيا  ، و�ورما  ، آسيا  وجنوب  ،أفغا�ستان   أخرى،   أمور   ب�ن  من  ،والبح�ي   امليدا�ي  عملها   غطى.  املشروعة  غ��  واالقتصادات  ،ا�حضري   والعنف  ، املنظمة

  دراسة  مجموعة  مستشاري   كب��ة  �انت.  ونيج��يا  ،والنيجر  ،وناميبيا  ،وتن�انيا  ،وجيبو�ي  ،و�ثيو�يا  ،وكينيا   ،والصومال  ،واملغرب  ،واملكسيك  ،األنديز  ومنطقة

 .ال�ونجرس من امل�لفة أفغا�ستان  �� السالم عملية

 

  مطبعة" (والفساد  الشرطة   ورجال  املكسيك  �ارتالت:  نوار  نار�وو"  ؛)2018(ه��ست،    "مواجهتھ  وكيفية  ال��ية  ا�حياة  ��  االتجار :  االنقراض  سوق "  كتاب  ألفت

  ؛ 2018  ز،جبروكين  معهد  مطبعة" (االضطراب  عصر  ��  ا�ح��  ا�حكم  تحدي:  ا�حرب  وأمراء  ،وا�جرمون   ،املقاتلون "و  ؛)قر�ًبا  سيصدر  ،2021  ز،جبروكين  معهد

 معهد   مطبعة " (أفغا�ستان   ��  الدولة  و�ناء  دالتمرُّ   م�افحة  وحقائق  اس��اتيجيات:  واالزدواجية  الطموح"و  ؛)تر�ن�وناس  وهارولد  حميد  شادي  تأليفھ  ��  شارك

(ا�خدرات  ع��  وا�حرب  التمرد  م�افحة:  النار  إطالق"و  ؛)2013  ،  ز جبروكين   ،السياسية  التقار�ر  من  العديدكتبت    كما).  2010  ز،جبروكين  معهد  مطبعة" 

 ال�ونجرس   أمام  اشهاد��  انتظاموتقدم    والدولية،  األمر�كية  اإلعالم  وسائل  ��كما تظعهر للتعليق ع�� األحداث ا�جار�ة  .  الرأي  ومقاالت  ،األ�اديمية  واملقاالت

 .والسياسية  العلمية ملساهما��ا اتقديرً  ا�جوائز من العديد ع�� حصلت كما. القضايا هذه حول 

 

  سبتم��  16 ز، جبروكين معهد  أل�ن، . آر جون  ز جبروكين معهد رئيس مع تأليفھ �� تشارك  الذي ، "أفغا�ستان  �� املرأة حقوق  مص�� : "امنشورا��تتضمن أحدث 

 ا�جماعات  مع  املفاوضات  ا�جحيم؟  لتجنب  الشيطان   مساومة"و  ؛2020  أغسطس  24  املستدامة،  الطبيعة  ،"االمتثال  وحساب   الك��ى   املياه  سرقةو" ؛2020

 املواد  إمدادات  ��  التحكم:  اله��و�ن  ومطاردة  الفنتانيل  صد"و  ؛ 2020  يوليو  املت�املة،  التحوالت   معهد"،  ال�ار��ي   البحر  ومنطقة  الالتينية  أمر��ا  ��  اإلجرامية

  مؤسسة   ،"الص�ن   من  األفيونية  املواد  إمدادات  ��  التحكم:  السياسية  وا�جغرافيا  الفنتانيل"و  ؛2020  يوليو  22  ،  زجبروكين  معهد  "،املكسيك  من  األفيونية

  األو�ئة  ملنع:  العالم  فتح  إعادة"و  ؛2020  يونيو  16  ز،جبروكين  معهد  ،"املكسيك  قبالة  ا�جدار  ينجح  لن:  العالم  فتح  إعادة"و  ؛2020  يوليو  22  ،  زجبروكين

 الوفاء  يتم  لم  الذي  الوعد:  ا�عيدجًد جسر    والطر�ق  ا�حزام   مبادرة"و  ؛2020  يونيو  16  ز، جبروكين  معهد  "،الغذاء  و�نتاج   ،ال��ية   ا�حياة   تجارة  وتنظيم  ا�حيوانية، 

 معهد  ،"الفور�ة   ا�حلية  القانون   إنفاذ  أولو�ات:  أمر��ا  فتح  إعادة"  ؛2020  يونيو  ز،نج بروكي  معهد  ،"أفغا�ستان   ��  الص�ن   مشاركة  ع��  املفروضة  والقيود  بھ

 امليليشيات"و  ؛ 2020  أبر�ل  14  املتحدة،  األمم  جامعة  ،"أخطارها  رغم  ير�دها  تقر�با  ال�ل :  الصومال  ��  امليليشيات  مش�لة"و  ؛2020  مايو  28  ز،جبروكين

 .2020 أبر�ل 14 املتحدة، األمم جامعة ،"تختفي  لن: نيج��يا شرق  شمال ��) والتشدد(

 

 جامعة   من   ا�ح�ومة  ��  الب�الور�وس  وشهادة   للتكنولوجيا  ماسا�شوستس  معهد  من   السياسية   العلوم  ��  ة الدكتورا  درجة  ع��   براون   فيلباب  فاندا  حصلت

 .هارفارد
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براون  ماي�ل د.   

 السياسية  والعلوم الدولية الشؤون  أستاذ

 واشنطن  جورج  جامعة، الدولية للشؤون  إليوت �لية

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2015  إ��   2005  من  إليوت�لية    عميد  �ان .  واشنطن  جورج  بجامعة  الدولية  للشؤون   إليوت  �لية  ��  السياسية  والعلوم  الدولية  الشؤون  أستاذ  براون .  إي  ماي�ل

 

 لدراسات  جورجتاون   ملركز  مديًرا  �ان ، وقبلها    2005  إ��  1998  من   جورجتاون   بجامعة  ا�خارجية  ا�خدمة  �لية  ��  التدريس  هيئة  ��  عضًواماي�ا    ال��وفيسور   �ان 

 للعلوم  بلفر  مركز  ��  الدو��  األمن  ل��نامجكما شغل منصب املدير املشارك  .  2005  إ��   2000  عام  من  األمنية  الدراسات  ��  املاجست��  برنامج  ومدير  واألمن  السالم

   التدريس  هيئة  ��  عضًوا  �ان ، وقبلها    1998  إ��  1994  من  هارفارد  جامعة  ا�ح�ومية،  لإلدارة  كينيدي  �لية  الدولية،  والشؤون 
ً

  األمنية  السياسة  ��  أول   وزميال

ا  محرًراو   1994  إ��  1991  منس��فايفال   �جلة  محرًرا  عمل .  1994  إ��  1988  عام  من  لندن   ��  االس��اتيجية  للدراسات  الدو��  املعهد  ��  األمر�كية
ً
  �جلة   مشار�

 ،الدو��  األمن  ، إ�شن سكيور�ي مجلة  تحر�ر  هيئة   ��  عضو  اآلن   وهو.  2006  إ��  1994  من  األمنية،  الدراسات  مجال  ��  الرائدة  األ�اديمية  ا�جلة  الدو��،  األمن

 .الفصلية  واشنطن و�حيفة

 

 . دولة 75 إ�� وسافر دولة، 30 من أك�� �� محاضرة 150 ألقىو  �ورنيل جامعة من ا�ح�ومة �� ةالدكتورا درجة ع��ماي�لل  ال��وفيسور  حصل

 

 ا�خ��ة  مجاالت

 ةاملتحد للواليات والدفاعية ا�خارجية  السياسة الدو��؛ واألمن االجتما�� النوع والصراعات؛ الن�اعات حل ؛� الدو� األمن



 اإلس��اتيجيةجنوب آسيا للدراسات الشرق األد�ى و مركز 

 واشنطن العاصمة

 
 لألغراض اإلعالمية للندوة فقط  -س��ة ذاتية غ�� رسمية 

 

 قة يصد عائشةد. 
  الدولية   لدراساتومركز ا الدراسات الشرقية واإلفر�قية�� �لية  آسيا جنوب معهد �� ةمشارك ةباحث

 لندن  جامعة آسيا، جنوب معهد ،  والدبلوماسية
 

 

 

 

،  كتاب�ن  ةومؤلفكينجز �وليدج لندن   من   ا�حرب   دراسات  ��  ة دكتوراد. عائشة حاصلة ع�� درجة ال

  القرار   صنع  ��  خ��ةمع    –  دولًيا  لھ  املشهود،  )Military Inc(  مؤسسة ا�جيشكتاب  من بي��ما  

  12ألفت    كما.  األوسط  والشرق   آسيا  جنوب  ��  فوالتطرُّ   والتشدد،  ،العسكر�ة  املدنية  والعالقات  ،الدفاع   واقتصاديات  ،العسكري 

 
ً
، الرائدة  والدولية  الوطنيةوسائل اإلعالم    ��  الرأي  ومقاالت  األ�اديمية  ا�جالت  ��  مقال  300  من  أك��  و�شرت  كتب�عض ال  من  فصال

ف��ا   تايمز، وا�جز�رة، و�نديان إكس���س،  بما    ،زا نيوز   ديبلوماتيك،  لوموند وهندو، ودون، وجين� ديفينش و�ك��، و�افيال، و نيو�ورك 

  السنوي   الكتاب  ��  املنتظم�ن   املساهم�ن  من   و��.  وغ��هاونيوزالين،    ،وفرايداي تايمز  ،وأوتلوك إنديا  ،وأو�ن ديموكرا��ي  ، و��لي�ا، وهيمال

 . 2019و  2018 لعامي األس��ا�� س��اتيجية اال  السياسة   معهد عن الصادر اإلرهاب  مل�افحة

 

  ا�حاسبة   مكتب   لرئيس   مستشارة  عملت.  البحر�ة  للبحوث   مديرة  الباكستانية  البحر�ة  مع   �عمل  ال�ي   الوحيدة  واملدنية   املرأة د. عائشة  

  ا�خدمة�� إطار    تقر�ًبا   سنوات  10  ملدة  باكستان  ��  العام  املدقق  دائرة  مع   عملتكما  .  باكستان  ��  الفساد  م�افحة  مراقبة  هيئةي،  الوط�

 . باكستان �� املرموقة املدنية
 

 يةاأل�اديماألوساط 
 2021  - 2018 باكستان الهور،  ا�ح�ومية،  ال�لية �جامعة  األ�ادي�ي  ا�جلس عضو

 
  ال��يطانية   ا�خارجية  وزارة  ��  العليا  الدراسات  وحدات   /دورات  �اف�  بما  التدر�بية   الدورة  وحداتوضع    ��  ا�خ��ة  من  سنوات  10  من  أك��

 .اإلدار�ة للعلوم الهور   وجامعة  ،القائد العظيم وجامعة بنسلفانيا،  وجامعة هو�كن�، جونز جامعة �� ا�جام��  والتعليم

 
د

ُ
  جورج   جامعةو   ب��ك��،  -  �اليفورنيا  جامعةو   هو�كن�،  جونز، بما ف��ا  الرائدة  الفكر  ومراكز  التعليمية  املعاهد  ��لتحاضر    بانتظام  ��ت

  مركز و   دورام،و   ال��اث،  مؤسسةو   أكسفورد،  جامعةو   تافتس،  جامعةو   أر�ور،  آن  -  ميشيغان  جامعةو   �ولومبيا،  جامعةو   واشنطن،

 .وغ��ها  ، الدنماركية  امللكية  الدفاع  و�لية  ، السور�ون   جامعة و   لوند،  جامعةو   �وليدج،   كينجزو   هاوس،  �شاتامو   ،األمنية  لسياسة ل  جنيف
 

  باكستان،  و�لسون   وودرو   زمالةو   ،)أكسفورد(   واالس  �شارلز  زمالة، ومن بي��ا  املرموقة  البحثية  واملنح  الزماالت   من  العديد  ع��  ةحاصل

 هاين��ش   مؤسسة   منحة و   ا�حق، محبوب  جائزة و   ، املستدامة  التنمية   سياسات  معهد   زمالةو   مكسي�و،   نيو   جامعة   زمالة و   فورد،   زمالةو 

 وغ��ها.  �ودي�ارا  وجائزة، االس��اتي�� والتحليل البحث  مركزومنحة   بول،



 جنوب آسيا للدراسات اإلس��اتيجيةالشرق األد�ى و مركز 

 واشنطن العاصمة

 

 
 لألغراض اإلعالمية للندوة فقط  -س��ة ذاتية غ�� رسمية 

جر���يل  إم. كي��د.    

 

 

 (لندن، اململكة املتحدة)  واألفر�قية الشرقية الدراسات تراست �� �لية ليفرهولمأستاذ زائر 

  معهد   ��  مقيم  باحث  وزميل  زائر  أستاذ  تافتس؛  بجامعة  الدولية  والعالقات  السياسية  العلوم  أستاذ

 هارفارد بجامعة ا�ح�ومية لإلدارة كينيدي �لية �� باحث وزميل للتكنولوجيا؛ ماسا�شوستس

 

 الشرقية  الدراسات  تراست �� �لية  ليفرهولمأستاذ زائر    )kellymgreenhill.com(  جر���يل.  مإ  كي��

ا   د. كي��  عمل�  املتحدة،  الواليات��     .2022-2020(لندن، اململكة املتحدة)    واألفر�قية
ً
 للعلوم  أستاذ

و تافتس  بجامعة  الدولية  والعالقات  السياسية  ، 
ً
  معهد   ��  مقيم  باحث  وزميل  ازائرً   اأستاذ

. هارفارد  بجامعة  ا�ح�ومية  لإلدارة   كينيدي  �لية  ��  باحث  وزميل  للتكنولوجيا؛  ماسا�شوستس

  جائزة   ع��  ا�حائز  �اف�  بما  ،اركة مع آخر�نمن تأليفها وتحر�رها باملش  كتب  أر�عة  ت�شر   السياسية،  والتعليقات  ال�حفية  املقاالت   من  العديد  إ��  باإلضافة

 وا�خطر   ا�خوف  مؤقًتا  املعنون   التا��  كتا��ا  لنشر  حالًيا  �ستعد.  ا�حائز ع�� جوائز  ا�خارجية  والسياسة  واإلكراه  القسري   الن�وح:  ا�جماعية  ال�جرة  أس�حة

 أخرى   أش�ال  و"  املز�فة  األخبار"  بـ  �س�ى   وما  والدعاية،  املؤامرة،  ونظر�ات  الشائعات،  تأث��  �ستكشف  الذي  ،وانتشاره  ال��ديد  ملفهوم  واقعية  غ��  مصادر:  ا�حا��

  كتب   لسلسلة  ة ومحرر   للتكنولوجيا  ماسا�شوستس  معهد  ��  21املنتدى    ل��نامج   امديرً   أيًضا كما �عمل  .  الدولية   السياسة  حول   الواقعية  غ��  املعلومات  من

   . األمنية الشؤون  �� �ورنيل جامعة دراسات

 

  ، أيز��اور   ومؤسسة  ،ميلون   ومؤسسة  ،آرثر  ماك  مؤسسةتراست، و   ليفرهولمو   ،االجتماعية  العلوم  أبحاث  ومجلس  ،اإل�سانية  للعلوم  الوطنية  املؤسسة  تدعم

 جائزة   ع��  حصلت  . كي��د.    أبحاث، والبنك الدو��، واملكتبة الرئاسية ل�ل من جون إف. كينيدي وليندون جو�سون  ، واأل�اديمية ال��يطانيةنيو�اور   ومؤسسة

النا��ئ   للباحث  الدولية  الدراسات    درجة  تلقي  من  عاًما  15  غضون   ��  أو  عاًما،  45  عن  أعمارهم   تقل  الذينالباحث�ن    لتقدير  املصممة  ،2018  عامرابطة 

 ال�ي   القضايا  ��  القانونية  املذكرات  ���ا  بأبحا�   االستشهاد  تم.  األمنية  الدراسات  مجال  ��  مساهمة  أهم  قدمتهيئة منح ا�جائزة أ��ا    حيث قررت  ،ةالدكتورا

  . األمر�كية  ل�ح�ومة  التا�عة  األخرى   والعسكر�ة  املدنية  لألجهزة  التخطيطية  والتوج��ات  السياسات  م�خصات  و��  األمر�كية  العليا  ا�حكمة  أمام  مناقش��ا  تمت

(النيتو)،    امستشارً   تعمل  األ�اديمية،  األوساط  خارجو  األطلنط�ي  شمال  املتحدة،  �حلف    الالجئ�ن،   لشؤون   املتحدة  األمم  يةومفوض  ،فورد  ملؤسسةواألمم 

 . ك��ي  .إف جون  آنذاك السناتور  مكتب �� االقتصادية  السياسة  �� ةومتدر� ،األمر�كية الدفاع وزارة �� دفاع ةومحلل ،الدو�� والبنك

 

 

 

 
 
 
 



 مركز الشرق األد�ى وجنوب آسيا للدراسات اإلس��اتيجية

 واشنطن العاصمة

 
 لألغراض اإلعالمية للندوة فقط  -رسمية س��ة ذاتية غ�� 

 

 دورو أنيال  ةروفيسور 

 ا�جنائية  العدالة و�دارة الشرطة وعلوم القانون  قسم �� مساعد أستاذ

 نيو�ورك  مدينةجامعة  ا�جنائية، للعدالة جاي جون  �لية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العليا   الدراسات  مركز  ��  االجتماعية  الرعاية  ��  ةالدكتورا  درجة  ع��  ل�حصول   حالًيا  دورو  .إس  أنيال  �س��

 جاي  جون   �لية ��  ا�جنائية   العدالة  و�دارة  الشرطة  وعلوم  القانون   قسم  ��  مساعدة  أستاذة   و��.  االجتما��  للعمل  سيل��مان �لية    /نيو�ورك  مدينة  بجامعة

 .القانون  إنفاذ نظر وجهات جميع  من بالبشر االتجار معا�جة �� النقدي للتفك�� الطالب مع وتتعاون  البحث أساليب ستدرِّ  حيثا�جنائية  للعدالة

 

  والناج�ن   الضباط  إلشراك  النقدية  رق العِ   ونظر�ة  التشار�ي  البحث  أساليب  و�ستخدم  با�جنس  لالتجار  االستجابة  ��  الشرطة  ضباط  تجارب  ا�حا��  عملهايتناول  

مً   امستشارً   عملت.  العمل  هذا  ��  القانون   إنفاذ  جهات  مع  كثب  عن  عملت  حيث  سنوات  5  ملدة  برو�ل�ن   ��  بالبشر  باالتجار  املع�ي   العمل  لفر�ق  بحاثلأل   اومقِيّ

 . ا�خدمات ومقدمي

 

  املهنية   املناصب   من  العديد  شغلت.  االجتما��  النوع   ع��  القائم  العنف  من  الناجيات  وتوجيھ  ،ا�حميم  الشر�ك  وعنف   ،اإلصالحيات   األخرى   اهتماما��ا   �شمل

 حيث   النفس  علم  لقسم  اإلداري   املدير  منصب  حالًيا  �شغل.  والشرطةوما قبل التخرج    العليا  الدراسات  طالب  مع  وثيق  �ش�ل   عملت  حيث  جاي  جون   �لية  ��

 من لتوف�� الدعم    مجتمعها  مع  وثيق  �ش�ل  �عمل   ألبا�ي  من أصل  أمر�كيةال��وفيسورة أنيال  .  التدريس  هيئة  وأعضاء  للطالب  واأل�ادي�ي   اإلداري   الدعم  تقدم

 .جاي جون  �لية  �� األلبان  الطالب القيادة �جمعية التدريس هيئة ةمستشار ، كما أ��ا الدعوي  والعمل والبحث التعليم خالل

 

 ا�خ��ة  تمجاال 

 بالبشر  االتجار

 والشرطة ا�جتمع ب�ن  العالقات/  الشرطة/  القانون  إنفاذ

 ومن ع�� شا�ل��م  وا�خنثون، ،وأ�حاب الوضع ا�ختلط ،والشواذ ا،جنسيً  املتحول�نو  ا�جنس، ثنائيو  ،واملثلي�ن ،ال�حاقيات

 واالجتماعية  العرقية العدالة

 ا�حميم الشر�ك عنف /ا�جن��ي  العنف

 االجتما�� النوع عدالة /املرأة



 جنوب آسيا للدراسات اإلس��اتيجيةالشرق األد�ى و مركز 

 واشنطن العاصمة

 
 لألغراض اإلعالمية للندوة فقط  -س��ة ذاتية غ�� رسمية 

 

 

 

 

 

 

 

 عبدو  جنيفيفد. 

 ةزائر  ةزميل

 بواشنطن  العر�ي ا�خليج دول  معهد

 

 

 بح��ا   يركز. الدوحة بروكنجز مركز  �� زائرة زميلة  مؤخًرا �انت. الدو�� البنك �� ومستشارة  واشنطن �� العر�ية ا�خليج دول   معهد �� ةزائر  زميلة و عبد يففينج

 . األوسط  الشرق  �� الشيعية ا�جتمعات داخل املتغ��ة والدينية السياسية التحالفات ع�� ا�حا��

 

  2017  إ��  2013  من  زجبروكين  معهد  ��  مقيمة  غ��  باحثة  �انت.  ستيمسون   مركزو ا�جلس األطل��ي   �اف�  بما  واشنطن،  ��  البحثية  املراكز  من  العديد  ��  عملت

 .2019 إ�� 2016 من واشنطن جورج بجامعة الدولية للشؤون  إليوت �لية �� محاضرةو 

 

 العر�ية   االنتفاضات:  ا�جديدة  الطائفية  �اف�  بما  األوسط،  الشرق   عن  كتب  أر�عة  العلمية  ا�جالت  ��  واألعمال  الدراساتمن    الواسعة  منشورا��اتتضمن  

 اإلخوان   صعود   عن  رائدة  دراسة  أيًضا،  أكسفورد  �شر��ا  ال�ي   األخرى،  كت��ا  �شمل).    2016  أكسفورد،  جامعة  مطبعة(  الس�ي   الشي��  االنقسام  وانبعاث

 . مصر �� السلطة إ�� املسلم�ن 

 

 .هارفارد جامعة �� للدراسة نيمان  زمالة ع�� أيًضا تحصل. املرموقة جوج��ايم سيمون  جون  زمالة �اف� بما الدراسية،  ملنح��ا ا�جوائز من العديد ع�� حصلت

 

سابًقا     ب�ن   العالقات  تحس�ن   إ��  ��دف  عنان   �و��  السابق  العام  األم�ن   أ�شأها  املتحدة  لألمم  مبادرة  و��  ا�حضارات،  لتحالف  االتصال  مسؤولةعملت 

 الشرق   �غطية  ع��  عاًما  20  استمرت  ال�ي   املهنية  حيا��ا  ركزت  حيث  أجنبية،  مراسلةعملت    املتحدة،  األمم  إ��  انضمامها  قبل.  والغر�ية  اإلسالمية  ا�جتمعات

. تر�بيون   ه��الد  ن��ناشيونال�و اإل�ونومست   ��  ةمنتظم   ةومساهم   إيران ��    ل�جارديان   ةمراسلعملت    ،2001  عام  إ��  1998  عام  من.  اإلسالمي  والعالم  األوسط 

 .1979 عام اإلسالمية  الثورة منذ إيران  �� تقيم أمر�كية �حفية أول  �انت

 

  ، بوست  وواشنطن  ،بولي��ي   فور�ن  ومجلة  ،أف��ز  وفور�ن  ،ونيوزو�ك  ،تايمز  نيو�ورك  ��  األوسط   والشرق   اإلسالم  حول   والتعليقات  املقاالت  آالف�شرت  

 . األوسط والشرق  ،وأورو�ا ،املتحدة الواليات �� الدولية واملؤسسات ،الفكر ومراكز ،ا�جامعات �� متكرر  �ش�ل  متحدثة و��. أخرى  ومنشورات



 للدراسات اإلس��اتيجيةجنوب آسيا الشرق األد�ى و مركز 

 واشنطن العاصمة

 
 لألغراض اإلعالمية للندوة فقط  -س��ة ذاتية غ�� رسمية 

 ب��كوفيتش  د. جورج    
   نوميلي�ي  وأنجيال أوليفر   ك�ن، كر��ي  للدراسات الرئيس نائب 
 الدو��  للسالم ���ارني مؤسسة 

 
 
 
 
 
 
 
 

  برنامج  ع��  شرفيُ و   الدو��،  للسالم  ���ارني   مؤسسة  ��  نوميلي�ي  وأنجيال  أوليفييھ  ك�نلكر��ي  للدراسات    الرئيس  نائب  ب���وفيتش  جورج
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