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السيد ميركو زوكر
(adelphi) كبير املدراء والرئيس املشترك لريادة األعمال اخلضراء

ميلــك الســيد زوكــر أكثــر مــن 14 عامــاً مــن اخلبرة العمليــة يف مجال تطوير 
الشــركات اخلضــراء، ودعــم خدمــات تطويــر األعمــال، والتمويــل األخضــر، 
واالستهالك واإلنتاج املستدام. كما كان مديراً ملركز (adelphi) يف بانكوك 
ــادرة  ــر وإعــداد برنامــج (SEED)، وهــو مب ــة تطوي ــادة عملي وشــارك يف قي
متعــددة املانحــني تعمــل علــى تعزيــز تنميــة الشــركات اخلضــراء حــول 
العالم. اليوم السيد ميركو هو أحد كبار املدراء يف (adelphi) ومدير البرامج 

 .(SEED) يف برنامج
 

ــدة يف  ــة املســتقلة الرائ ــة والعملي ــات الفكري ــر (adelphi) أحــد املنتدي يعتب
أوروبــا حــول قضايــا املنــاخ والبيئــة والتنميــة. ومــن خالل وجــود 280 خبيراً 
ــي والعاملــي  ــى املســتويني احملل اســتراتيجياً ومختصــاً، تعمــل (adelphi) عل
واالقتصاديــة  السياســية  التحديــات  ملعظــم  منقحــة  حلــول  إليجــاد 
واالجتماعية امللحة. ومنذ 2001، جنح املنتدى يف تنفيذ أكثر من 1,000 مشروع 
حــول العالــم لصالــح عــدد هائــل مــن العمــالء واملنظمــات الدوليــة يف 

مجاالت الطاقة، واملناخ، واملوارد، والتمويل، والدبلوماسية، واألعمال. 

Mr. Mirko Zürker
Senior Manager + Co-Lead Green Entrepreneurship, 
adelphi 

Mr. Zürker has over 14 years of professional experience 
in the field of green enterprise development, BDS support, 
green finance and sustainable consumption and production 
(SCP). He was team leader of the adelphi Bangkok hub 
and co-led the development and set-up of the SEED 
Programme, a multi-donor initiative fostering green enterprise 
development around the globe. Today, he is a Senior Manager 
at adelphi and Head of Programme of the SEED Programme. 

Adelphi is the leading independent think-and-do tank in 
Europe for climate, environment and development. With 
280 strategists and practitioners, adelphi works at the 
local and global level to find refined solutions to the most 
pressing political, economic and social challenges. Since 
2001, adelphi has successfully carried out more than 
1,000 projects globally for numerous international clients 
and organisations in the fields of energy, climate, resources, 
finance, diplomacy and business.

الدكتور راجش أجاروال
املدير، قسم تنمية األسواق يف مركز التجارة الدولي

التجــارة  تســهيل  مديــر  مثــل  مناصــب  عــدة  أجــاروال  الدكتــور  تقلــد 
ــر  ــة املؤسســية، ومدي ــر قســم األعمــال والتنمي وسياســات األعمــال، ومدي
مكتــب مركــز التجــارة الدولــي يف أفريقيــا. وقــد ســاهم يف إيجــاد بيئــة 
أعمــال مواتيــة مــن خــالل تعزيــز مصالــح الشــركات متناهيــة الصغــر 
متعــددة  التجاريــة  املفاوضــات  يف  واملتوســطة  والصغيــرة 
السياســات  مســتوى  علــى  واإلصالحــات  األطراف/اإلقليمية/الثنائيــة 

واملستوى التنظيمي.  

ملنظمــة  تابعــة  األطــراف  متعــددة  وكالــًة  العاملــي  التجــارة  مركــز  ميثــل 
الصغيــرة،  للشــركات  املركــز  ويقــدم  املتحــدة.  واألمم  العامليــة  التجــارة 
وراســمي السياســات، واملنظمــات الداعمــة لألعمــال يف األســواق الناشــئة 
واخلدمــات  بالتجــارة،  املتعلقــة  العمليــة  التدريبــات  مــن  سلســلًة 

االستشارية، وكماً هائًال من معلومات ذكاء األعمال. 

وقبــل االنضمــام إلــى املركــز، عمــل الســيد راجيــش لــدى احلكومــة الهنديــة 
ألكثر من 

22 عامــاً وتقلــد مناصــب قياديــة مبــا يف ذلــك املفــاوض عــن الهنــد يف 
واجلوانــب  الزراعــة،  حــول  العامليــة  التجــارة  منظمــة  مــع  املفاوضــات 
ــة والصحــة العامــة، والقواعــد، والتجــارة  ــة الفكري ــة حلقــوق امللكي الفكري
واالســتثمار. وقــد قــام بنشــر العديــد مــن األوراق حــول قضايــا تتعلــق 

بالسياسات واملفاوضات التجارية. 

Dr. Rajesh Aggarwal
Director, Division for Market Development, International 
Trade Centre

Dr. Aggarwal has held positions as Chief of Trade Facilitation 
& Policy for Business, Director Division for Business and 
Institutional Development and Chief of Office for Africa at 
ITC. He has contributed to building conducive business 
environment by promoting MSME interests in multilateral 
/regional/bilateral trade negotiations and policy and regulatory 
reforms. 

The ITC is a multilateral agency under the World Trade 
Organisation and the United Nations. ITC offers small 
businesses, policy makers and business support 
organisations in emerging markets an array of trade-related 
practical training, advisory services and a wealth of business 
intelligence data. 

Before joining ITC, Rajesh served the Government of 
India for over 22 years in senior positions including India’s 
negotiator in the WTO covering Agriculture, TRIPS and 
Public Health, Rules and Trade & Investment. He has 
published many papers on issues related to trade policy 
and negotiations.



رغد التلي 
مستشار تسهيل التجارة، مدير البرامج، مركز التجارة الدولي 

منــذ انضمامهــا إلــى مركــز التجــارة الدولــي يف 2014، تقــوم الســيدة رغــد 
بــإدارة البرامــج املتعلقــة بالتجــارة يف أكثــر مــن 25 دولــة مــع التركيــز علــى 
ــذ سلســلة  ــة، وتنفي ــم اإلجــراءات التجاري ــة، وتعمي ــول الرقمي ــر احلل تطوي
واســعة مــن اإلصالحــات املتعلقــة بتســهيل التجــارة. فضــًال عــن ذلــك، 
السياســات  لراســمي  االستشــارية  اخلدمــات  رغــد  الســيدة  تقــدم 

والشركات.  

ملنظمــة  تابعــة  األطــراف  متعــددة  وكالــًة  العاملــي  التجــارة  مركــز  ميثــل 
الصغيــرة،  للشــركات  املركــز  ويقــدم  املتحــدة.  واألمم  العامليــة  التجــارة 
وراســمي السياســات، واملنظمــات الداعمــة لألعمــال يف األســواق الناشــئة 
واخلدمــات  بالتجــارة،  املتعلقــة  العمليــة  التدريبــات  مــن  سلســلًة 

االستشارية، وكماً هائًال من معلومات ذكاء األعمال.  

وقبــل االنضمــام إلــى مركــز التجــارة العاملــي، عملــت الســيدة رغــد يف 
الدائــرة املاليــة ملكتــب األمم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية حيــث 
كانــت مســؤولًة عــن تقويــة األداء املالــي للمكتــب. وعملــت قبــل ذلــك يف 

القطاع اخلاص ملدة 4 سنوات. 

Raghad AlTali
Trade Facilitation Adviser, Programme Manager, 
International Trade Centre

Since joining ITC in 2014, Raghad has been managing 
trade related programmes in over 25 countries with a 
focus on the development of digital solutions, streamlining 
of trade procedures and implementation of a wide range 
of trade facilitation reforms. In addition, Raghad is also 
providing advisory services to policymakers and businesses. 
The ITC is a multilateral agency under the World Trade 
Organisation and the United Nations. ITC offers small 
businesses, policy makers and business support 
organisations in emerging markets an array of trade-related 
practical training, advisory services and a wealth of business 
intelligence data. 
Prior to joining ITC, Raghad worked in the financial depart-
ment of the United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs, where she was in charge of enhancing 
OCHA’s financial performance. This experience followed 
a four-year spell in the private sector. Raghad holds a 
master’s degree in Economics from the University of 
Geneva.

السيد فني فان هالتيرن
(PUM Netherlands Senior Experts) ،املنسق يف األردن

ميلــك الســيد فــان هالتيــرن 40 ســنًة مــن اخلبــرة يف العمــل يف مجــال إدارة 
 PUM) املشاريع. واليوم، فإنه يعمل كمنسق لألردن وفلسطني والباكستان يف

 .(Netherlands Senior Experts
لتقويــة  املعرفــة  يف  تتشــارك  التــي  املنظمــات  إحــدى   (PUM) تعتبــر 
الشــركات وحتســني نوعيــة احليــاة يف الــدول الناميــة. ويعمــل متطوعــو 
ــرة واملتوســطة يف األســواق  املنظمــة بشــكل مباشــر مــع الشــركات الصغي
الناشــئة لتحقيــق أثــر إيجابــي علــى االقتصــاد والبيئــة واملجتمــع. وميتلــك 
خبراء املنظمة، والبالغ عددهم 1,600، معرفًة معمقة يف مجاالت عملهم. 
ومنذ تأسيسها، استطاعت (PUM) تعزيز قدرات أكثر من 45,000 شركة 
يقــوم اخلبــراء بزيــارة  النامــي. حيــث  العالــم  صغيــرة ومتوســطة عبــر 
الشــركات وتقــدمي توصيــات عمليــة لتعزيــز أعمالهــا. وتبقــى الشــركات 
الصغيــرة واملتوســطة التــي تتلقــى الدعــم علــى تواصــل مــع خبــراء املنظمــة 
كــي تواصــل منوهــا. ويقــوم خبراء (PUM) بالتشــارك يف معارفهم ملســاعدة 
الشــركات الصغيــرة واملتوســطة علــى النمــو بشــكل مســتدام. حيــث يقــوم 
هــؤالء اخلبــراء بدراســة سالســل القيمــة بأكملهــا، مبــا يف ذلــك املورديــن، 
مثــل  مجــاالت  يف  الشــركات  وتتميــز  وغيرهــا.  املرافقــة،  والصناعــات 
يخــص  وفيمــا  التجــارة.  وتشــجيع  للشــركات،  االجتماعيــة  املســؤولية 
املســؤولية االجتماعيــة للشــركات، يقــدم خبــراء املنظمــة املشــورة لــرواد 
األعمــال حــول ظــروف وحقــوق العمــل، باإلضافــة إلــى الســالمة ومســائل 
تتعلــق بالبيئــة والنفايــات والطاقــة. أمــا فيمــا يخــص تشــجيع التجــارة، 
مــن  األعمــال  رواد  ربــط  مبحاولــة  نشــط  بشــكل   (PUM) تقــوم 
أصحــاب القــدرة علــى املشــاركة يف التجــارة والتعــاون الدوليــني مــع شــركاء 
أعمــال محتملــني. ويســتطيع رواد األعمــال التعــرف علــى الشــركات يف 

هولندا من خالل زيارة رابط األعمال. 

Mr. Wim van Halteren
Country Coordinator for Jordan at PUM Netherlands 
Senior Experts

Mr. van Halteren has 40 years of experience working in 
project management. Today, he is the country coordinator 
for Jordan, Palestine and Pakistan at PUM Netherlands 
Senior Experts. 

PUM is an organisation that shares knowledge to strengthen 
businesses and improve lives in developing countries. Its 
volunteers work directly with small and medium-sized 
enterprises in emerging markets to create a positive 
impact on the economy, environment, and society. All its 
in-house experts, 1,600 in total, have in-depth knowledge 
of their field. Since its founding, PUM has been able to 
strengthen the capacities of over 45,000 SMEs across the 
developing world. Experts visit companies and share practical 
recommendations to strengthen their businesses. Supported 
SMEs stay in touch with their experts so they can continue 
to grow. The PUM experts share their knowledge to help 
grow SMEs sustainably. They consider whole value 
chains, including suppliers, adjacent industries etc. Their 
impact areas are, for example, CSR, and trade promotion. 
Regarding corporate social responsibility, PUM experts 
advise entrepreneurs on working conditions and rights, as 
well as safety and issues such as the environment, waste, 
and energy. With regard to trade promotion, PUM actively 
tries to bring entrepreneurs with the potential for international 
trade and cooperation in touch with potential business 
partners. Entrepreneurs can get to know companies in the 
Netherlands through Business Link visits. Entrepreneurs 
are also put in touch with our experts' networks.



السيد كورنيلس فان إلست
(QAssurance) ،استشاري غذائي أول

بتســهيل  املتعلقــة  املســائل  يف  اخلبــراء  أحــد  هــو  إلســت  فــان  الســيد 
التجــارة. وميلــك أكثــر مــن 20 عامــاً مــن اخلبــرة يف مجال االلتزام بســالمة 
الغــذاء، مــع التركيــز علــى سلســلة اإلمــداد العاملــي للغــذاء. وهــو استشــاري 

 .(QAssurance) غذائي أول لدى

تعــد (QAssurance) إحــدى شــركات التقنيــات الغذائيــة يف مجــال االلتــزام 
بســالمة الغــذاء، حيــث تركــز يف خبرتهــا الفنيــة علــى إعــداد وإدامــة نظــم 
ــي. ومــن خــالل  ــذاء للشــركات ضمــن سلســلة اإلمــداد الغذائ ســالمة الغ
ــة، واجلامعــات، ومنظمــات متعــددة  ــر احلكومي التعــاون مــع املنظمــات غي
اجلنسيات، وشركات غذائية، تتمثل رسالة (QAssurance) يف كسر احلواجز أمام 
الشــفافية والثقــة يف سلســلة اإلمــداد العامليــة للغــذاء. كذلــك، تعتبــر منصــة 
سالمة الغذاء لدى الشركة، (iMIS Food Global)، إحدى البرمجيات الرقمية 
التــي تبقــي املســتخدمني علــى إطــالع علــى التشــريعات والعمليــات والبنيــة 
التحتيــة املتعلقــة بســالمة الغــذاء لــدى االحتــاد األوروبــي. كمــا يتعامــل 
فريــق خبــراء الشــركة مــع استفســارات وهواجــس العمــالء بشــكل عملــي 

مكثف. 

Mr. Cornelis van Elst
Senior Food Consultant, QAssurance 

Mr. van Elst is an expert for the topic of trade facilitation 
issues. He has more than 20 years of experience in Food 
Safety Compliance, focusing on the Global Food Supply 
Chain. He is a Senior Food Consultant at QAssurance. 

QAssurance is a Food Tech firm in Food Safety Compliance, 
whose expertise lies in setting up and maintaining Food 
Safety Systems for companies in the Food Supply Chain. 
By collaborating with NGOs, universities, multinationals, 
and food companies, QAssurance’s mission is to break 
down the barriers for Transparency and Trust in the 
Global Food Supply Chain. Moreover, QAssurance’s 
in-house Food Safety platform, iMIS Food Global, is a digital 
software that keeps users informed on EU food safety 
legislation, processes, and infrastructure. Its team of 
on-hand experts also deals with customer queries and 
concerns.

السيدة جيرتي أوتن  
(ProFound) ،املدير التشغيلي

اخلبــرة  مــن  ســنة   15-20 تكتســب  أن  اســتطاعت  ومديــر،  كمستشــار 
املتخصصــة متــزج بــني التنميــة املســتدامة والفــرص التجاريــة. كمــا عملــت 
مــع مجموعــة متنوعــة مــن أصحــاب املصلحــة وقدمــت املشــورة لــرواد 
ــى جتــار  ــث املنشــأ إل ــار املنتجــني مــن حي ــني صغ ــا ب أعمــال يتراوحــون م
وعالمــات جتاريــة يف األســواق النهائيــة بخصــوص زيــادة تشــجيع التجــارة، 

وسالسل اإلمداد املستدامة، ومناذج األعمال الشمولية. 

وداخــل (ProFound)، تتقلــد جيرتــي منصــب املديــر التشــغيلي، حيــث تقــود 
مــن  باالســتفادة  إلــى عمليــات  ذلــك  وترجمــة  الشــركة  أعمــال  تطويــر 

أسلوبها املوجه باإلرشاد. 

(ProFound) هــي إحــدى الشــركات االستشــارية التــي تركــز علــى تشــجيع 
التجــارة للمكونــات الطبيعيــة. ومــن خــالل فريــق مــن اخلبــراء، تركــز 
الطبيعيــة  للمكونــات  مســتدامة  قيمــة  سالســل  تطويــر  علــى  الشــركة 
لألغذيــة ومــواد التجميــل والصحــة. كذلــك، تتعــاون الشــركة مــع رواد 
ــات  األعمــال يف األســواق الناشــئة وتقــدم املســاعدة لهــم يف قطــاع املكون

الطبيعية.  

Ms. Geertje Otten 
Chief Operating Officer, ProFound

As an adviser and manager, Geertje Otten has built 15-20 
years of professional expertise in the combination of 
sustainable development and commercial opportunities. 
She has worked with a diverse group of stakeholders and 
advised entrepreneurs ranging from small producers in 
origin to traders and end-market brands on the development 
of trade promotion, sustainable supply chains and inclu-
sive business models.

Within ProFound, Geertje has the role of chief operating 
officer, leading ProFound’s business development and 
translating it into operations making use of her coaching 
oriented style.

ProFound is a consultancy company focusing on trade 
promotion for natural ingredients. With a team of experts, 
ProFound concentrates on developing sustainable value 
chains for natural ingredients for food, cosmetics and 
health. Moreover, ProFound collaborates with and assists 
entrepreneurs in emerging markets in the natural 
ingredients sector. 



ألبرت دي هوالندر

ألبــرت متطــوع مــع PUM. إنــه يحــب إنشــاء مفاهيــم جديــدة ونقــل األعمــال 
إلــى مســتوى أعلــى مــن خــالل خبرتــه التــي تبلــغ 30 عاًما. وهــو أيًضا مالك 
شــركة االستشــارات التســويقية لــوكال فــروت. ســمي علــى اســم مشــروعه 
الفاكهــة  عصائــر  لصنــع  محليــة  مصــادر  مــن  فواكــه  إنشــاء  يف  األول 
املســحوقة. يحــب ألبــرت العمــل مــع رواد األعمــال وتســويق املــواد الغذائيــة 

هو مجال عمله. هدفه هو حتقيق امال الشركات إلى حقيقة واقعة

Albert de Hollande

Albert is a volunteer with PUM. He likes to create new 
concepts and brings businesses to a next level, based on 
his 30 years of experience. He is also owner o Local Fruit, 
his marketing consultancy company. Named after his first 
project in creating local sourced fruit for making crushed 
fruitjuices. He likes to work for passionated entrepreneurs 
and food marketing is his playing field. Contributing by 
changing pending business dreams into reality. That's his 
goal.


