
اء المستقلة حول    البيئية واالجتماعية سد برسينواحي لجنة الخبر
 

 
 

أجرى تقييمات بيئية واجتماعية استراتيجية حيث تقييم األثر البيئي واالجتماعي،  دولي في خبير جان روجيه مرسييهالدكتور 

الفرنسية في جميع أنحاء العالم. للمشاريع التي تمولها المفوضية األوروبية والحكومة الفرنسية والبنك الدولي ووكالة التنمية 

ية. وهو يرأس حالياً عمل كعضو في عدة لجان للخبراء المعنية بالسدود في بلدان متعددة، وكثيراً ما ترأس لجاناً بيئية واجتماع

 المراجعة التحليلية لوكالة التنمية الفرنسية والمتعلقة باإلدارة التشغيلية للمخاطر البيئية واالجتماعية.  

 

 أكاديميةفي مجالت  نشرت مقال وتقرير ودراسة ورأي ومنشور علمي 20ألف الدكتور مرسييه، وشارك في تأليف، أكثر من 

شارك في دورة ضخمة مفتوحة  ، حيثكتب. وهو يشارك أيضاً في مجاالت التعليم والتدريب 7مرموقة، وذلك باإلضافة إلى 

وطور دورات التعلم اإللكتروني لوكالة  ،(2014( حول إدارة المخاطر التشغيلية االجتماعية والبيئية )MOOCعلى اإلنترنت )

 .  2013( عام AFD/CEFEB) التنمية الفرنسية/ مركز الدراسات المالية واالقتصادية والمصرفية

ويحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة الطاقية )الطاقة الشمسية( من ( 1968الفنون التطبيقية، فرنسا )الدكتور مرسييه خريج كلية 

لمياه وا ( وكذلك درجة الدكتوراه في الهندسة الزراعية من المدرسة الوطنية للهندسة الريفية1983جامعة بول ساباتتيه، فرنسا )

 (. حاصل على عدة أوسمة وجوائز دولية. 1970والغابات، فرنسا )

    

  



  

  

  

  

  

  

  
 

 

في وكالة التنمية الفرنسية في أفريقيا و منطقة الشرق  هو خبير دولي رئيسي في الحماية وقد عمل الدكتور عربي بن عاشور

 (IFAD) مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وغيرها من المؤسسات الدولية 2011األوسط وشمال أفريقيا منذ عام 

، كما عمل لحسابه الخاص كعالم اجتماعي في المشاريع المتصلة بالمياه، الطاقة، النقل، (FAO) ومنظمة األغذية والزراعة

التعليم، الصحة، البيئة، الغابات، والتنمية الزراعية والمجتمعية. وقبل ذلك، كان الخبير الرئيسي في الحماية االجتماعية في البنك 

 الدولي. 

  
وى من الدعم التقني والتوجيه بشأن الضمانات الوطنية وسياسات إعادة التوطين تغطي خبرة الدكتور بن عاشور توفير أعلى مست

وأدواتها، بما في ذلك االستحواذ على األراضي والتهجير، وقيمة األرض والسكان األصليين، مع التركيز على تقييم األثر 

 ا على الصعيد القطري.  االجتماعي ورأس المال االجتماعي. كما يقدم التدريب وبناء القدرات ويشرف عليهم

  
الدكتور بن عاشور حاصل على درجة الماجستير في علم االجتماع للتنمية من مدرسة الدراسات العليا في العلوم االجتماعية، 

(، ودرجة الماجستير في العلوم في التنمية الزراعية في نفس السنة ومن نفس الجامعة. ويحمل شهادة الدكتوراه 1977فرنسا )

االجتماع الريفي )التغيير االجتماعي والتنمية( والتي تكملها شهادة متعددة التخصصات في التنمية الدولية من جامعة في علم 

 (. 1988كولومبيا، الواليات المتحدة األمريكية )

  



 

 

  مورلي - كوتاربا آنيا الدكتورة األستاذة

 

(، مركز العلوم األثرية، UOWالعلوم األثرية في جامعة ولونجونج )مورلي هي محاضرة في  -األستاذة الدكتورة آنيا كوتاربا 

عة مستقلة مدرسة األرض والعلوم البيئية، كلية العلوم والطب والصحة )أستراليا(. وهي أيضا خبيرة في التراث الثقافي ومراج  

 60 ،د شاركت في، وأشرفت علىفي منظمة رصد النصب التذكارية العالمية وفريق اليونسكو لترشيحات التراث العالمي. وق

آثار، وعالم -على مدى حياتها المهنية عملت كمدير موقع، وعالم آثار ميداني وتحت مائي، وعالم جيووبلداً.  23بعثة أثرية في 

 في األنثروبولوجيا الثقافية، وموثق، ومصور، ومستشار للتراث والمتاحف. 

 
 

لياً قيادة مشروعين بحثيين عن التراث الثقافي، األول بعنوان: "صندوق التحديات مورلي حا -وتتولى األستاذة الدكتورة كوتاربا 

العالمية. الماضي المستدام للحياة البحرية في كيريباتي؟ التكيف التاريخي واإلثنوغرافي لشعب كيريباس مع بيئة طبيعية متغيرة"، 

)موانئ البحر األحمر  SARSPمشروع . GEOQuestو  CASفي حين أن الثاني هو "المسح الجيولوجي السعودي، منح 

(: المناظر الطبيعية وبيئات موانئ التجارة على البحر األحمر للعصر الهولوسيني المتأخر، العربية السعودية". األثريةالسعودية 

( ICOMOS)(، والمجلس الدولي لآلثار والمواقع ICAHMوهي عضو خبير في اللجنة العلمية الدولية إلدارة التراث األثري )

 حيث تشغل أيضاً منصب عضو في الفريق العامل المعني بالتأهب للمخاطر والتراث الثقافي.

 

 جاجلونيان جامعة من اآلثار علم في والماجستير الفنون في البكالوريوس درجة على حاصلة مورلي - كوترابا الدكتورة األستاذة

 (.2015) المتحدة المملكة أكسفورد، جامعة من لمجالوا االختصاص نفس في الدكتوراه وعلى (2009) بولندا في

 

 

    


