المشاركون في إعداد التقرير
المجلس االستشاري
أحمد الهنداوي
أسيل العوضي
أيمن الصياد
تركي الدخيل
ربيع نصر

رفيعة غباش
ريا الحسن
زهراء لنقي
عبد الوهاب األفندى
عزالدين األصبحي

علي فخرو
عمر الرزاز
ماجد عثمان
هيباق عثمان
يونس السكوري

الفريق المركزي
ريما عفيفي
نادية العلي
ابراهيم بودربات
ميالني كاميت
جاد شعبان (رئيس الفريق)

فيليب فارغيز
فرانسواز دو بل-اير
اسحاق ديوان
دانييل ايغيل
الكسند ار عيراني

نادر قباني
نو ار كامل
جورجينا مانوك
نسرين سلطي

ُم ِعُّدو األوراق الخلفية
إيزابيل مارلر
جورج فهمي
جولي دو جونغ
دجافاد صالحي-اصفهاني
ربى محيسن
ريان ماجد
زكي محشي

زه ار العلي
زينة زعتري
طارق أكين
العربي صديقي
عمر ديواشي
عمر عاشور
محمد العجاتي

محمد علي مرواني
منصور معدل
يوسف داوود
فيليب كمبانتي

القراء
فريق ّ
إبراهيم عوض
أماني جمال
راجي أسعد

زافيريس تزاناتوس
زهير جمال
سلطان بركات

شيرين شوقي
فارس بريزات

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  /فريق المكتب اإلقليمي للدول العربية
مراد وهبه
سيما بحوث
صوفي دو كايين (نائب المدير الإلقليمي)
عادل عبداللطيف (منسق التقرير)
أركان السبالني

(نائب المدير اإلقليمي)2015-2013 ،
(المدير اإلقليمي)2016-2012 ،

داني وازن
سماح حمود
طارق عبدالهادي
فرح شقير
ماضي موسى

مايا أبي زيد
مايا بيضون
مايا مرسي ()2015-2014
نعمان الصياد
ياسر نجم

المجلس االستشاري من الشباب
أحمد القناوي
أحمد محمد األمين آدم عمر
آدم عبدالرحمن عمر
أسامة العيسى
أسماء الجمالي
أسماء بن عبدالعزيز
أسماء سمير
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إلهام هاشي
أماني الطوخي
أمل الفاتح
أوس ألراوي
أولغة التوم
أيمن دندش
آيه عبدهللاا

باسم داود
بثينه العبدولي
بدر زماعرة
بالل محجوبي
بلبجاوي بسمة
تاالن جالل احمد
تقى البدور

المشاركون في إعداد التقرير
المجلس االستشاري من الشباب (تابع)

جبريل محمد
جمال الدين عوقه
حسن الكضيب العبودي
حسن طبيخ
حسين احمد االسكافي
حسين كرار
خالد دوي
خلود الكعبي
خليل بامطرف
خنسا الحج
خولة مغار
دانا أبو اللبن
دهام الشمري
دهام عتيق دهام
ديمة خرابشي
رابعة الهاجرى
رحاب عبدهللا
رند جارهللا
روى الحموي
زهراء عبدهللا عوض
زهراء فارس
زين األسمر
سالم الريامي
سامر عزام األسود
سعد الدوسرى
سعدية جبون
سمية عثمان
سمية متولى السيد
سميرة أحمد

سندريال الحمصي
سوسن غربي
شيخة المسماري
صفوان شتوان
صفيه العجالن
طراد باهبري
ظافر حسن
عبدالرحمان أدن أحمد
عبدالرحمن عبدالرزاق
عبدالقادر حمدى بوغ ارره
عدنان الدلحي
عمر بشير
غاده المتوكل
غازي أحمد
غنوة زعني
غيث الغفاري
فاتن الولي
فاطمه على حسين
فرح العيسى
قيس بن سالم المقرشي
كريمة غانم
لطيفة الخليفة
لمى الغالب
ماجد فؤاد السمنى
ماجد نجاتي مروح حسين
مازن القاضي
محمد ادهم ابو سمره
محمد أزرق
محمد العمدوني

محمد المعتصم محمود
محمد حسن محمود
محمد حمودة
محمد حوزيفة شمة
محمد فايز عليان
مراد خوالده
مرام القصاب
مروان أريم
مروه التميمي
مروى باعباد
مشعل القاضب
مصطفى مهني
معتز النور صالح
منال حروش
منى الروح الجليل
مهدي ناصح
ندى بدير
نور هاشم
نوره العوهلي
هاجر الهنيد
هديل ابوصوفه
هيام عصام الدين
وجدان الكعبي
يس ار المقت
يمامه فاروق شاكر
ينيس بودة
يوسف زدام

الترجم ُة والتحرير
ترجمة النص العربي
غسان غصن
ترجمة النص اإلنجليزي
سميرة قعوار

تحرير النص العربي
غسان غصن ،طوني عطاهللا ،زينب نجم
تحرير النص اإلنجليزي
روبرت زيمرمان ،ريما رنتيسي ،مارك بندر

كوميونيكايشنز ديفيلوبمنت إينكوربو ا ريتد

()Communications Development Incorporated

فريق الترجمة والتحرير -النص اإلنجليزي
روبرت زيمرمان
ريما رنتيسي

كوميونيكايشنز ديفيلوبمنت إينكوربورايتد
مارك بندر

تصميم الغالف
إمباكت ب ب د أو ()Impact BBDO
التصميم الفني للتقرير
بروالنس ()Prolance FZC
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