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 Jihan SEOUD جيهان سعود

 She has been working for the 
Energy and Environment 
Programme at the United Nations 
Development Programme in 
Lebanon since 2004.   

 Her current role involves building 
strategic partnerships, mobilising 
resources and managing a team of 
experts that work with the 
government of Lebanon on 
environmental governance projects.  

 The main areas of support 
include sustainable energy and 
climate change, conservation of 
natural resources and 
environmental policy initiatives.   

 Bachelor degree in Environmental 
Health - American University of 
Beirut and a graduate degree in 
Environmental Science and 
Technology - UNESCO-IHE in 
Delft, Netherlands.  

#PublicProcurement 

4Resilience 

#PublicProcurement

Leb 

 في برنامج الطاقة والبيئة في تعمل
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

((UNDP  2004لبنان منذ عام قي  . 

 عن بناء شراكات مسؤولة
استراتيجية، وتعبئة الموارد، وإدارة 

فريق من الخبراء يعملون مع الحكومة 
اللبنانية على تنفيذ مشاريع الحوكمة 

 .  البيئية

 الطاقة : مجاالت عملها الرئيسيةتشمل
المستدامة، وتغّير المناخ، والحفاظ 
على الموارد الطبيعية، ومبادرات 

 . السياسة البيئية

 على شهادة في الصحة البيئية حائزة
من الجامعة األمريكية في بيروت، 

وشهادة عليا في العلوم البيئية 
في   IHE-اليونسكووالتكنولوجيا من 

 .دلفت، هولندا
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 Rana RIZKALLAH رنا رزق هللا

 Procurement specialist at 

the Institut des Finances 

Basil Fuleihan.  

 While working on public 

procurement related topics, 

she introduced and promoted 

sustainable public 

procurement and helped 

anchor Lebanon’s position in 

the international agenda.  

 She holds a Bachelor degree 

in Business Computer from 

Université Saint-Joseph in 

Beirut and an MBA in 

Corporate Management from 

Dauphine University in Paris 

and Université Saint-Joseph in 

Beirut. 

#PublicProcurement 
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 في الشراء في معهد باسل خبيرة

 .  فليحان المالي واالقتصادي

 في تشجيع اعتماد الشراء ساهمت

لبنان، وتقّدم العام المستدام في 

مشاركة لبنان في هذا المسار على 
 .  المستوى الدولي

 على شهادة الماجستير في حائزة

إدارة األعمال من جامعة دوفين في 

باريس وجامعة القديس يوسف في 

 .بيروت

 معتمدة في الشراءمدّربة. 
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 Ibrahim MALLAH ابراهيم المالّح

 Head of the Energy and 

Sustainable Development 

Committee at the 

Association of Lebanese 

Industrialists.  

 He is also member of the 

lobbying & membership 

committees. 

 Enjoying extensive experience 

in the industrial field, he is the 

General Manager of two 

companies involved in the 

marble, granite & natural stone 

processing & manufacturing.  

 He holds a diploma of civil 

engineering from Saint Joseph 

University (ESIB). 
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 لجنة التنمية المستدامة في رئيس

 .  جمعية الصناعيين اللبنانيين

 أيًضا عضو في لجان المناصرة هو

 .  والعضوية

 بخبرة واسعة في المجال يتمّتع

 .الصناعي

 المدير العام لشركتي تصنيع هو

 .الرخام والجرانيت والحجر الطبيعي

 شهادة الهندسة المدنية من حائزعلى

 .يوسفجامعة القديس 

 



 2018معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي  -جميع الحقوق محفوظة

© Institut des Finances Basil Fuleihan 2018 

 

 المؤتمر حول الشـراء العـام وفرص تعزيـز الصمـود والنمـو المستـدام

Forum on Public Procurement for resilience and sustainable growth  

 

 Lara GEADAH الرا جدع

 Specialist in sustainable 
development , Sustainable 
Development Policies Division 
-ESCWA.  

 She has regional expertise in 
sustainable development of 
natural resources, and in the 
environmental aspect of the 
2030 agenda and the 
sustainable development goals.  

 She contributes to capacity 
building projects and reports 
addressing sustainable resource 
use, agriculture sustainability, 
SDGs monitoring and 
dissemination of green 
technologies in rural areas.  

 Bachelor’s Degree in Agriculture 
and a Master’s Degree in 
Agriculture Economics from the 
American University of Beirut. 
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 في التنمية المستدامة في أخصائية
شعبة سياسات التنمية المستدامة 

 .  في اإلسكوا

 خبرة إقليمية في التنمية لديها
المستدامة للموارد الطبيعية، وفي 

  2030الجانب البيئي من أجندة 
 .  وأهداف التنمية المستدامة

 أيضا في مشاريع بناء القدرات تساهم
والتقارير التي تتناول االستخدام 

المستدام للموارد، االستدامة الزراعية، 
رصد أهداف التنمية المستدامة، ونشر 
التكنولوجيات الخضراء في المناطق 

 .  الريفية

 على اجازة في الزراعة حائزة
في االقتصاد الزراعي وماجستير 

 .من الجامعة األمريكية في بيروت
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 Jawad WAKIM جواد واكيم

 Procurement Specialist at the 

United Nations – ESCWA.  

 He has strong communications 

and problem-solving skills with 

specialties in managing 

contracts, competitive bidding, 

performance indicators, risk 

identification, prevention, and 

investigation, as well as 

conducting procurement 

training.  

 He holds a CIPS Advanced 

Diploma in Procurement and 

Supply, a Master’s Degree in 

Business Administration from 

Université de Quebec in 

Montreal, and a Bachelor 

Degree in Business 

Administration from Notre Dame 

University, Lebanon. 
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 المشتريات في لجنة األمم مسؤول
المتحدة االقتصادية واالجتماعية 

 .  اإلسكوا -لغربي آسيا

 بمهارات عالية في مجال يتمّتع
التواصل وحّل النزاعات كما انه 

متخصص في إدارة العقود، وعقود 
الشراء التنافسية، ومؤشرات األداء، 

وتحديد المخاطر، والوقاية 
والتحقيق، باإلضافة إلى التدريب 

 .  على الشراء

 على دبلوم متقّدم من معهد حائز
التوريد والمشتريات في بريطانيا 

CIPS،  وعلى شهادة الماجستير في
إدارة األعمال من جامعة كيبيك في 

مونتلاير، وعلى إجازة في إدارة 
األعمال من جامعة سيدة اللويزة في 

 .لبنان
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• Where do we stand in terms of sustainable production 

and consumption? Is there a demand of sustainable 

products? How important is this issue to Government?  

• Is the Lebanese market able to respond and ready for 

sustainable procurement?  

• How are institutions practically integrating sustainable 

procurement in their practices and behaviors?  

هو الواقع الحالي في لبنان لجهة اعتماد االنتاج واالستهالك المستدامين؟ ما •

وهل يوجد طلب على المنتجات المستدامة؟ وإلى أي مدى يستحوذ هذا 

 الموضوع على اهتمام السياسات الحكومية؟

السوق اللبنانية على جهوزية لالستجابة للطلب على المنتجات والخدمات هل •

 المستدامة؟

هي الُسُبل واآلليات المتبعة من قبل المؤسسات العتماد الشراء المستدام في ما •

 ممارساتها وسلوكها؟

TOPICS 
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The Marrakech Approach to SPP  

Institut des Finances Basil Fuleihan, How can Sustainable Public Procurement Pave the way to Sustainable Development, 2015  
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Lebanese Market Status for Priority Products  

Institut des Finances Basil Fuleihan, How can Sustainable Public Procurement Pave the way to Sustainable Development, 2015  
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Key drivers of Sustainable Consumption and Production  

Institut des Finances Basil Fuleihan, How can Sustainable Public Procurement Pave the way to Sustainable Development, 2015  
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Interesting country experiences and facts  

Institut des Finances Basil Fuleihan, How can Sustainable Public Procurement Pave the way to Sustainable Development, 2015  
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