
 
 

 
بوي: تحديات وفرص KIX EAPدورة  2022ديسمبر  1 نيت: التمويل الُمستند اىل النتائج إلدارة النظام البر  السادسة عشر عبر أنبر

ن والُميرسين   نبذة عن السير الذاتية للمتحدثير

 
 

 
 

 

واي  ي تبر
ي    NORRAGتدير عمل شبكة    متحدثة: آروشر

تحت مظلة موضوع مقاربات القطاع الخاص فن
ن العام والخاص  ن القطاعير اكات بير ي والتعليم والرسر ي ذلك التمويل االبتكاري والعمل الخير

التعليم بما فن
ام القطاع   ن ي والي 

واي   الخاص فن ي التعليم. خالل السنوات العرسر الماضية، راجعت دكتور تير
حركة الحق فن

تعليم وذلك من خالل مقاربة تستند اىل األدلة. أجرت أبحاث حول وضع  التمويل االبتكاري من أجل ال
ي قطاع  

تصور آلليات التمويل المبتكرة الهادفة اىل تحقيق تعليم ذي جودة ومنصف للجميع وتطبيقها فن
ي شبكة  

ي التعليم، سلسلة   NORRAGالتعليم. وبنت بصفتها المسؤولة فن
عن مقاربات القطاع الخاص فن

ي أوساط من المنتجات الم
ي التعليم وحول تحقيق تمويل أفضل للتعليم فن

عرفية حول التمويل االبتكاري فن
ي العمل 

ي تحرير كتاب حول االتجاهات العالمية فن
 فن
ً
ي البلدان النامية. وشاركت أيضا

الجماعات المهمشة فن
بلدان   من  المصلحة  أصحاب  من  متنوعة  مجموعة  تجارب  عىل  الضوء   

ً
مسلطة التعليم  ي 

فن ي  الخير
ي منظمات   16لجنوب. عملت، عىل مدى  ا

بوية والتخطيط والتطوير فن ي مجال السياسات الي 
سنة، فن

اكة العالمية من أجل التعليم والوكالة األمريكية للتنمية الدولية والشبكة  دولية مثل البنك الدوىلي والرسر
لمانية الدولية من أجل التعليم ومنظمة صحة العائلة الدولية ومنظمة النتائ ج من أجل التنمية. هي  الير

بوية   ي السياسة الي 
ي التعليم وفن

ي التعليم من جامعة كولومبيا وشهادة ماجستير فن
مجازة بشهادة دكتورة فن

 الدولية من جامعة هارفرد.  

  

  

 

ي  ا مارين  ُميشة الجلسة: 
 درو فروتر

ي   ا مارين
ي    درو فروت 

امج فن للرصد والتقييم والتعلم.   KIX EAP Hub، ونقطة اتصال  NORRAGمنسقة الير
التطبيقية حول موضوع   السياسات  البحوث وبحوث  إجراء  ي 

فن ة واسعة  ي بخير
مارينا درو فروت  تتمتع 

ي تأليف مراجعة شاملة لألدبيات المتعلقة بقطاع  IFEالتمويل المبتكر للتعليم )
  IFE(. شاركت مؤخًرا فن

 . ودراسة حالة حول سندات التنمية لتأثير تعليم الفتيات

 

 

 
 

 
 

. تقود العمل   متحدثة: دانغ كيو فو ي مجموعة البنك الدوىلي
ي مجال التعليم فن

ن فن ة المتخصصير وهي كبير
ي للتعليم العام والثانوي. سبق وقادت القروض االستثمارية والقروض 

ي فيتنام وتيمور ليشت 
مع حكومت َ

ي العام    أن  المرتبطة بالسياسة اإلنمائية منذ 
ي عمله2013انضمت اىل مجموعة البنك الدوىلي فن

ا  . تركز فن
اىل   االنضمام  وقبل  للمعلم.  ي 

المهتن والتطوير  العاىلي  للتعليم  والمؤسسية  السياسية  اإلصالحات  عىل 
ي فيتنام فقادت برنامج رفع التعليم العاىلي 

ي فن
يطاتن ي المجلس الير

بية( فن البنك، عملت كمساعدة مدير )الي 
 وبرنامج المهارات من أجل التوظيف. 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

براساد  هاري  الدكتور  بية  المسال  متحدث:  الي  وزارة  ي 
وفن والرصد  التخطيط  قسم  ي 

فن  
ً
حاليا يعمل   ،

بية من   ي الي 
ي نيبال. هو مجاز بشهادة ماجيسي  من جامعة ليدز وشهادة دكتورة فن

والعلوم والتكنولوجيا فن
ة    .جامعة نيبال ي مناصب إدارية    30عمل لفي 

ف وعمل فن بية كمدير مدرسة ثانوية ومرسر ي قطاع الي 
سنة فن

 اىل المناصب العليا. شغل دكتور المسال منصب المتحدث باسم وزارة  عىل الم
ً
ستوى المتوسط وصوال

ي نيبال. 
ي فن
ي والمهتن

ي محطات عديدة التعليم العاىلي والتعليم التقتن
بية وخدم فن  الي 

 
 
 
 
 
 
 

ي العام    متحدثة: رافايل مارتينبر  
اكة العالمية من أجل التعليم فن وتقود    2013انضمت رافايل اىل الرسر

والممارسات  األدلة  استخدام  ودعم  حشد  اىل  يهدف  الذي  والتعلم  التعليمية  السياسة  فريق   
ً
حاليا

ف   رسر
ُ
ي مجاالت تقوية النظام والتعليم والتعلم باإلضافة اىل االنصاف واالدماج. وكانت رافايل ت

السليمة فن
ي  
البيانات والتخطيط والتمويل فن المسؤول عن  الفريق  ي وقت سابق عىل 

العالمية من أجل فن اكة  الرسر
مجال   ي 

فن تعمل  أفريقيا.  وجنوب  ق  لبلدان شر القطرية  فة  المرسر بصفة  ن  ير
َ
سنت ة  لفي  وعملت  التعليم 

بية منذ   ي المقر    15التعليم والي 
بوي فن ي التخطيط الي 

ة فن ي منصب خبير
سنة، أمضت عرسر سنوات منها فن

ي مكاتب اليونسكو القطرية وكانت كاتب المنظمة القطرية ورئيسة قسم التمالرئيسي لليونسكو و 
عليم فن

ي ماجيسي  من جامعة 
ي عملت فيها هشة للغاية. رافايل أرجنتينية وهي تحمل إجازت َ

بعض السياقات الت 
ي فرنسا 

ي باريس فن
بوية والتخطيط.    – السوربون فن ي العلوم السياسية والسياسات الي 

 فن
 
 
 
 
 
 

 سيلياوسيه لويس كانج : ُميش الجلسة
ي يوليو    KIX EAPكمدير لمركز    NORRAGإىل    سيلياوسيه لويس كان ج   انضم

ن
وسيه ج . يتمتع  2020ف

ي االستشارات اإلدارية وأدوار التطوير الدولية. عمل    لويس
ة فن ة كبير ي القطاع الخاص   وسيه لويسجبخير

فن
ي التخطيط التعليمي عىل مستوى 

ته المهنية إىل استشارات دولية فن للخدمات المالية قبل أن تتطور مسير
اكة   الرسر لجنة  ي 

فن عمل  آسيا. كما  ق  وجنوب شر إفريقيا  ي 
فن والتقييم  الرصد  وأدوار  واألنظمة  المدارس 

 مويل. والت ،والمخاطر  ،واألخالقيات  ،الحوكمةالعالمية للتعليم حول 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




