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 محمد ناصري منصب المدير اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواه بين/يشغل األستاذ
 وقبل توليه المنصب المذكور فقد شغل منصب نائب مدير الهيئة. المكتب اإلقليمي للدول العربية- الجنسين

.ذاتها
 قبل. محمد ناصري بخبرة واسعة في مجاالت التنمية والنوع االجتماعي في إقليم الدول العربية/يمتاز األستاذ
 فقد تولى منصب نائب مدير مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،إنضمامه لهيئة األمم المتحدة لتمكين المرأة

 فقد ساهم انذاك في إعداد استراتيجية النوع االجتماعي ووضع أساس لعملية الموازنة المستجيبة،باليمن

 و كان قد شغل قبل ذلك منصب نائب الممثل اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة.للنوع االجتماعي باليمن
 حيث ساهم في صياغة وتنفيذ برنامج المساواة في المشاركة السياسية وذلك من أجل،اإلنمائي بدولة الكويت

.دعم حق المرأة الكويتية في التصويت والمشاركة في البرلمان الكويتي

وفي الفترة من عام  2003إلى عام  ،2006ترأس األستاذ /محمد ناصري بعثة المنظمة الدولية للهجرة في
الكويت .وذلك بعد توليه مهام المسئول الثاني لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في كمبوديا.

عالوة علي ذلك ،فإن األستاذ /محمد ناصري مغربي الجنسية ويحمل شهادة الماجستير في إدارة األعمال من

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا باألسكندرية – جمهورية مصر العربية ،كما أنه حاصل على شهادة

ثانية لدرجة الماجستير في علم اإلنسان االجتماعي من جامعة أكسفورد.

