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تقـريــر
اجتماع فريق الخبراء حول األولويات الوطنية واإلقليمية لألهداف اإلنمائية لأللفية
في المنطقة العربية
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موجــز
اجتمع فريق الخبراء لمناقشة األولويات اإلنمائية على المستويين الوطني واإلقليمي من أجل تسريع
تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ،فتناول النقاش المنهجية التي تسمح بتقييم إمكانية تحقيق هذه األهداف،
وتطرق من خاللها إلى التحديات التي تواجه البلدان العربية ،تمهيداً لمناقشة حاجة المنطقة إلى إطار
إنمائي جديد.
ومن أبرز المواضيع التي ناقشها الفريق ،االقتصادات ذات النمو الشامل والمتكافئ ،والحماية
االجتماعية ،والسياسات االجتماعية .وتناول النقاش أيضاً اإلدارة االقتصادية والسياسية باعتبارها من
األولويات الوطنية لتسريع تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ومزيد من النتائج اإلنمائية .وتطرق إلى
األولويات اإلقليمية ذات اآلثار المضاعفة على المستوى الوطني ،وبحث أشكاالً مختلفة من الشراكات من
أجل التنمية من خالل التكامل التجاري والمالي ،والتعاون في مجاالت إدارة المياه واألمن الغذائي،
باإلضافة إلى أولويات إقليمية أخرى كالهجرة بغرض العمل.
ثم انتقل النقاش إلى ما بعد عام  ،5102الموعد المحدد لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ،وتبادل
المجتمعون األفكار حول مستقبل التنمية في المنطقة ،فارتأوا ضرورة إعادة النظر في قضايا االقتصاد
السياسي ،وإدارة الحكم ،وبناء المؤسسات ،وأولوية السياسة االجتماعية ،ودور الدولة ،مع التركيز بوجه
خاص على دور السياسة في التنمية.
وكان الهدف من جلسات تبادل األفكار هذه بلورة مشروع تنوي اللجنة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا (اإلسكوا) إطالقه حول إنشاء مجال اختصاص في المنطقة لتقديم المشورة السياسية باالستناد
إلى أبحاث تجريبية مرتكزة على األدلة .ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار إنمائي خاص بالمنطقة من
خالل التحليل النوعي واستخدام تقنيات وضع النماذج.
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-3مقدمـة
كان الهدف من إعالن األلفية أن تتوافق جميع اآلراء على األولويات التي تسمح بتحديد مسار التنمية.
-0
واألهداف اإلنمائية لأللفية ،التي انبثقت عن إعالن األلفية ،تشكل سعياً وطنياً وعالمياً لتحقيق مجموعة من
الغايات القابلة للقياس كمياً وتوجيه البلدان نحو الطريق الصحيح إلى التنمية البشرية المتعددة األبعاد .وهي
حزمة أهداف وغايات متصلة ببعضها البعض ،ويمكن اعتبارها وسيلة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة على
المدى الطويل .وإذ لم يبق إال أربع سنوات من المهلة المحددة لتحقيق هذه األهداف والتي تنتهي في عام
 ،5102حان الوقت لتحديد موقع المنطقة منها ،ومعرفة األولويات الوطنية واإلقليمية وتسريع عملية التقدم قبل
انتهاء المهلة .وحان الوقت أيضاً الستعراض نموذج التنمية المعتمد ،ومناقشة فترة ما بعد عام  5102على
ضوء االستنتاجات التي توصل إليها مؤتمر القمة الستعراض األهداف اإلنمائية لأللفية الذي عقد في
أيلول/سبتمبر .5101
و يصدر هذا التقرير في مرحلة حرجة تمر بها المنطقة العربية ،تتميز بظهور جهات فاعلة جديدة
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وباستعداد صانعي القرارات لإلصغاء .ويصدر تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية في الدول العربية لعام 5100
بعد مرور بضعة أشهر على "التقرير العربي الثالث حول األهداف التنموية لأللفية  5101وآثار األزمات
االقتصادية العالمية على تحقيقها" الذي تضمن استعراضاً شامالً للتقدم المحرز في تحقيق هذه األهداف ،وقبل
صدور تقرير سيعيد النظر في إطار األهداف اإلنمائية لأللفية برمته بعد عام .5102
وحدد تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية لعام  5100األولويات ذات اآلثار المضاعفة والتي ال بد منها
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على المستويين الوطني واإلقليمي لتحقيق هذه األهداف .فتطرق على المستوى الوطني إلى قضية النمو
المتكافئ والشامل للجميع ،والسياسة االجتماعية الشاملة والحماية االجتماعية ،وقضايا الجنسين ،وإدارة المياه،
وإدارة الحكم ،واإلصالحات المؤسسية .وناقش على المستوى اإلقليمي كيفية استفادة البلدان العربية من التعاون
فيما بينها في مجاالت التجارة ،والتمويل ،والهجرة بغرض العمل ،واألمن الغذائي ،وأمن المياه .وقد ناقش
المجتمعون هذه األولويات في الجلسات الخمس التالية:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)

منهجية لتقييم التقدم وإمكانية تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية؛
النمو المتكافئ والشامل للجميع والسياسات االجتماعية الشاملة؛
القضايا المشتركة :إدارة الحكم ،وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وأمن المياه والغذاء؛
الشراكة من أجل التنمية :التجارة والتمويل والهجرة بغرض العمل؛
التحديات المقبلة التي ستواجه التنمية في المنطقة.

أوالً -االستنتاجات والتوصيات
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توصلت جلسات االجتماع الخمس إلى االستنتاجات والتوصيات التالية:

(أ) من أبرز التحديات الفنية التي تعيق تقدير التقدم المحرز على الصعيدين اإلقليمي والوطني :عدم
توفر البيانات ،واالختالفات بين البيانات الوطنية والبيانات الدولية ،ونوع المؤشرات المستخدمة لتقييم األهداف
اإلنمائية لأللفية كمعدل وفيات األمهات واألطفال ،وعدم تجانس البلدان العربية .واعتبرت المنهجية المتبعة
دقيقة نظراً إلى القيود الفنية المتوفرة؛

-4(ب) تبرز الحاجة إلى وضع إطار متكامل يتضمن عنصري النمو االقتصادي الشامل للجميع
والسياسة االجتماعية الشاملة باعتبارهما أساسيين لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية والتنمية الطويلة األجل.
وإلى جانب الدولة التي تقوم بدور أساسي في هذا اإلطار ،برزت جهات فاعلة جديدة لها تأثير على العملية
اإلنمائية؛
(ج) لبعض القضايا المشتركة أهميتها في العالم العربي وال سيما إدارة الحكم وبناء المؤسسات.
وال بد من معالجة قضيتي األمن الغذائي وأمن المياه لتحقيق نتائج إنمائية .ويمكن أن تكون تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت قناة لتطوير وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ،بما يتجاوز مؤشرات الهدف الثامن؛
(د) التكامل اإلقليمي ضعيف شأنه شأن تكامل العالم العربي مع العالم .ويعود ذلك إلى إخفاق
السياسات االقتصادية وعيوب النماذج اإلنمائية التي اعتمدت خالل العقود الماضية باإلضافة إلى غياب اإلرادة
السياسية .فللتكامل التجاري والمالي دور في تعزيز النمو االقتصادي الشامل للجميع .أما تدفقات الهجرة
بغرض العمل فلها آثار إيجابية وسلبية على األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة ،وتحتاج إلى تنظيمها في إطار
من التعاون اإلقليمي؛
(ه) ولدى النظر إلى ما تم تحقيقه من األهداف اإلنمائية لأللفية على ضوء التوصيات التي خلص
إليها مؤتمر القمة الستعراض األهداف اإلنمائية لأللفية في عام  5101وموجة الحركات االجتماعية في العالم
العربي ،برزت الحاجة إلى نموذج جديد للتنمية في المنطقة .وال بد في هذا اإلطار من التركيز على قضايا
السياسة واالقتصاد السياسي وإدارة الحكم وبناء المؤسسات ،وأولوية الحماية االجتماعية.

ثانياً -مواضيع البحث والنقاش
قُسّ م اجتماع فريق الخبراء إلى خمس جلسات ،بما يتماشى مع األولويات التي حددها التقرير .ناقشت
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الجلسة األخيرة مسألة وضع نموذج إنمائي للمنطقة للسنوات الخمس عشرة المقبلة .وفيما يلي موجز للعروض
الرئيسية التي تخللت الجلسات ولألفكار الرئيسية التي نوقشت.
ألف -منهجية لتقييم التقدم وإمكانية تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
تناولت الجلسة األولى القدرة على تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية مع حلول عام
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 ،5102وتضمنت عرضاً مفصالً قدمه قسم القضايا الناشئة والنزاعات في اإلسكوا للمنهجية المعتمدة في تقييم
هذه القدرة من خالل عدد من المؤشرات .وجرى تقدير موعد تحقيق كل من األهداف باالفتراض أن معدل
التقدم لن يتغير .واستُخدمت األلوان في تصنيف البلدان بحسب السنة المقدرة التي سيحقق كل بلد فيها األهداف.
واستندت التقديرات إلى قاعدة بيانات شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة .وأعيد التقييم مرة أخرى باالستناد
إلى البيانات الوطنية .وعرضت شعبة اإلحصاء في اإلسكوا تقنيات التوقع المختلفة وكيفية تطبيقها ،وسلطت
الضوء على أبرز العوائق الفنية كالقضايا المتعلقة بعدم االستقامة الخطية ،وقيود الحدين األقصى واألدنى،
مؤكدة أن معظم القضايا المذكورة قد جرى حلها.
وقدم قسم القضايا الناشئة والنزاعات عرضاً حول النزاع باعتباره مشكلة تشمل المنطقة بكاملها وناقش
-1
العالقة السببية بين النزاع واألهداف اإلنمائية لأللفية .واعتبر أن قدرة البلدان الواقعة في نزاع على تحقيق
األهداف اإلنمائية لأللفية ضعيفة باستثناء حالتين في المنطقة هما لبنان وفلسطين .وأوضح في الختام أن تقرير

-2األهداف اإلنمائية لأللفية ال يتناول بشكل صريح وجهة العالقة السببية بين النزاع والتنمية ،إنما يعتبر االتجاهين
جائزين.
وتناول العرض األخير في هذه الجلسة أبرز نتائج مؤتمر القمة الستعراض األهداف اإلنمائية لأللفية
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في عام  ، 5101الذي شدد على أهمية التعاطي مع األهداف اإلنمائية لأللفية بشكل كلي ودون تجزئتها ،وركز
على عناصر أساسية في هذا اإلطار منها إدارة الحكم وعدم المساواة .كما دعا المؤتمر إلى تكييف هذه
األهداف مع السياق الوطني.
وركزت النقاشات التي تلت هذه الجلسة على نتائج عملية توقع تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية.
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واستفسر المشاركون عن مصادر بيانات األمم المتحدة ومصادر البيانات المحلية لتبرير االختالفات بينها،
وأوصوا بذكر هذه المصادر في التقرير.
باء -النمو المتكافئ والشامل للجميع والسياسات االجتماعية الشاملة
 -01استهلت الجلسة الثانية بعرض قدمته شعبة التنمية االقتصادية والعولمة اقترحت فيه إطاراً للنمو
المتكافئ والشامل للجميع في اقتصادات المنطقة .وتضمن العرض محاولة لتحديد النمو االقتصادي الشامل
للجميع باعتباره أداةً للحد من الفقر والضعف وعدم المساواة ،ومشروعاً واسع النطاق وطويل األجل .وركز
العرض على الحاجة إلى عملية تشخيص ووضع إطار جديد ألدوات السياسة العامة التقليدية كي تشمل الفقراء
والضعفاء والمهمشين .وقدمت شعبة التنمية االجتماعية العرض الثاني حول دور السياسات االجتماعية
والحماية االجتماعية في تقليص عدم المساواة وتعزيز التماسك االجتماعي .وعلى غرار سياسة النمو
االقتصادي الشامل للجميع تُعتبر السياسة االجتماعية هي األخرى أداة لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية والتنمية
الطويلة األجل.
 -00وكان العرض الثالث بمثابة جمع للمداخلتين السابقتين في إطار متكامل يلخص الموضوع الرئيسي
للتقرير مع إضافة عناصر أخرى كإدارة الحكم السليم والمشاركة في صنع السياسات العامة.
 -05وعرضت المداخلة األخيرة من هذه الجلسة نهجاً آخر في تقييم تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية يعتمده
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حيث يتم تقييم ما أنجز حتى اليوم دون التطرق إلى العوائق الفنية ومشاكل
البيانات ،وال سيما في قياس الفقر.
 -03وركزت النقاشات في هذه الجلسة على الجمهور الذي يتوجه إليه هذا التقرير ،خاصةً أن المنطقة تشهد
بروز جهات فاعلة جديدة ،وأن البلدان العربية لم تنجح في تسريع عملية التنمية .وجرى التنبيه إلى مسألتين
أساسيتين في هذا اإلطار هما عدم نسف جميع اإلصالحات الماضية ألنها تضعف اإلنجازات اإليجابية،
والحاجة إلى إدارة القيود في الحيز المالي.
جيم -القضايا المشتركة :إدارة الحكم ،وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية،
وأمن المياه والغذاء
 -04تناولت الجلسة الثالثة عدداً من القضايا المشتركة ذات التأثير على األهداف اإلنمائية لأللفية في
المنطقة ،وهي أمن المياه والغذاء ،وإدارة الحكم ،وتسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية.
وقدمت شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية في اإلسكوا عرضاً حول أمن المياه شددت فيه على أهمية هذا المورد

-6النادر في المنطقة وعلى اعتماد البلدان العربية على بعضها البعض في الموارد المائية المشتركة .وقدمت
توصيات بشأن إدارة التحديات اإلنمائية في هذا المجال .وفي اإلطار نفسه جرى ربط األمن الغذائي باألهداف
اإلنمائية لأللفية وبأمن المياه وقدمت توصيات أخرى تتعلق بالسياسة العامة على المديين القصير والطويل.
 -02وعرضت كل من شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالتحاد الدولي لالتصاالت ما يؤدي إليه
تسخير تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية .ويعمل عدد من المنظمات اإلقليمية والدولية
على تنفيذ مشاريع وبرامج في هذا اإلطار .لكن مقدمي العرض نبهوا من عدم توفر مؤشرات واضحة لقياس
األثر الحقيقي لمشاريع تسخير تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت لتنمية المجتمعات المستهدفة ،وطرحوا
مسألة اعتماد االتجاهات الجديدة للتكنولوجيا في تنفيذ المشاريع اإلنمائية.
 -06ودار النقاش حول أهمية المياه والزراعة في المنطقة .واقترح البعض وضع سياسات إقليمية إلدارة
المياه ،وإدراج إمكانية الوصول إلى المياه في األهداف اإلنمائية لأللفية باعتبارها وصوالً إلى الخدمات وليس
إلى البنية التحتية .وأثيرت مسألة استدامة مشاريع الموارد المائية غير التقليدية التي نفذت في البلدان الغنية في
المنطقة.
دال -الشراكات اإلقليمية في مجاالت التجارة والتمويل وهجرة العمالة
لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
 -01استُهل اليوم الثاني من اجتماع فريق الخبراء بموضوع التكامل اإلقليمي وأشكال التعاون االقتصادي
األخرى التي تعزز الشراكات من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية .وقدمت شعبة التنمية االقتصادية
والعولمة عرضاً حول التجارة والتمويل .وتضمنت التوصيات فيما يتعلق بالتجارة ،زيادة تيسير التجارة،
ووضع اتفاقات أكثر عدالً لتحرير التجارة والخدمات ،وتحسين آليات اإلدارة اإلقليمية ،وتحسين الطاقة
االستيعابية في مجال التكنولوجيا ،ونشر التكنولوجيا في المنطقة .وفيما يتعلق بالتمويل ،أعطيت أمثلة حول
إعادة توجيه االستثمارات األجنبية المباشرة نحو القطاعات المعنية باألهداف اإلنمائية لأللفية ونحو إفادة الفقراء
من السياحة.
 -02وشكلت تدفقات األموال الناتجة عن هجرة العمالة وجهاً آخر من أوجه الشراكة من أجل التنمية.
وقدمت شعبة التنمية االجتماعية في هذا اإلطار عرضاً قيمت فيه الروابط بين األهداف اإلنمائية لأللفية والهجرة
داخل المنطقة .وركزت على االتفاقات اإلقليمية ذات الصلة ،وعلى تطبيقها المحدود .وشددت على ضرورة
تعاون البلدان المستقبلة للمهاجرين.
 -09وتناولت النقاشات التي تلت الجلسة ضعف التكامل بين بلدان المنطقة من جهة وبين المنطقة والعالم من
جهة أخرى .وطرح الخبراء مسألتي السياسة الصناعية المطلوبة والقطاعات األساسية ذات األثر األقوى على
التنمية .وطال النقاش دور قطاع الخدمات في المنطقة والقدرة التنافسية للقطاع الثالث (أي القطاع التطوعي،
علماً بأن القطاعين األول والثاني هما القطاعان العام والخاص).
 -51ثم تناول المجتمعون موضوع هجرة العمالة من وجهتي نظر البلدان المستقبلة والبلدان المرسلة.
وتساءلوا عن مدى مساهمة التحويالت في تخفيف حدة الفقر ،فرأوا أن البيانات المتعلقة بالتحويالت ال تشمل
بالضرورة الفئات األشد فقراً ،وذلك ألن التحويالت تشكل مورداً مالياً متقلباً نسبياً ،وألن الهجرة عملية
اختيارية.

-1هاء -التحديات المقبلة التي ستواجه التنمية في المنطقة
 -50وسع المجتمعون إطار النقاش في الجلسة األخيرة من االجتماع ليتناولوا الرؤية اإلنمائية للمنطقة.
وتحدثوا عن كيفية ربط تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية بموجة الحركات االجتماعية في المنطقة.
 -55وقدمت شعبة التنمية االجتماعية المداخلة األولى في هذه الجلسة فطرحت مسألتين يمكن أن تحددا
نموذج التنمية المطلوب للمنطقة .المسألة األولى تتعلق بالقيم المشتركة بين الشعوب العربية والمجتمعات التي
يتطلعون إلى إنشائها ،كما تتعلق بالتماسك والتضامن االجتماعيين مع النظر في مختلف المعاني التي تحملها
المصطلحات والتي لها تأثيرات مختلفة على السياسات .أما المسألة الثانية فتتعلق بكيفية تطبيق هذه الرؤية ،أي
بالمؤسسات والسياسات التي تساهم في تحقيقها.
 -53وقدم العرض التالي خبير في االقتصاد من البنك الدولي ،شدد على الحاجة إلى إحداث نمو اقتصادي
يشمل الجميع ،وحذر من التخلي عن اإلصالحات االقتصادية التي أجريت سابقاً .وأكد على أهمية إدراج القيود
السياسية في التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة ،وال سيما أن عملية اختيار سياسة ما تستوجب التضحية بأشياء
لصالح أشياء أهم.
 -54أما العرض الثالث فتناول تحدياً أساسياً يواجه المنطقة منذ زمن على صعيدي التوظيف والعمل .وهو
تحديداً التباين المزعوم بين التعليم وطلب العمل في المنطقة .وجرى التوضيح أن هذا التباين غير موجود .ومع
أن العالقة بينهما ليست ممتازة ،لكنها ليست المشكلة األساسية في العالم العربي .فالبطالة ناتجة عن مجموعة
من السياسات التي ال تؤدي إلى توليد فرص العمل ،حتى في حاالت النمو ،باإلضافة إلى لجوء أرباب العمل في
المنطقة إلى العمالة األجنبية .وأشير في هذا اإلطار إلى أن المنطقة تفتقر إلى برامج التدريب الخاصة بأرباب
العمل.
 -52وركز خبير في التجارة والزراعة على إنشاء وظائف في قطاع الخدمات ،معتبراً أن قطاعي الصناعة
والزراعة ال يمكن أن يولدا ما يكفي من الوظائف للقوة العاملة العربية .وطرح أمثلة من بلدان أخرى منها
قطاع الخدمات الصحية في تايلند لإلشارة إلى قدرة قطاع الخدمات على المنافسة .وأوصى أيضاً ببعض
التدخالت البسيطة لتيسير التجارة ،لما لها من آثار كبيرة على زيادة التبادل التجاري.
 -56وشدد خبير من األردن على أهمية اإلرادة السياسية في تنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة.
فالعالم العربي اختبر أشكاالً عدة من االشتراكية ومن التحرير االقتصادي ،أما ما لم يختبره قط فهو التحرير
السياسي وهو بأمس الحاجة إليه.
 -51وفي الجلسة الخ تامية ،جرى استعراض عدد من العوامل األساسية للرؤية اإلنمائية في المنطقة العربية،
ومنها :التشديد على حسن إدارة الحكم ومعالجة عدم المساواة في برنامج العمل المقبل؛ وإعطاء األولوية
للسياسة االجتماعية الستكمال هدف النمو االقتصادي ،وليس العكس؛ وتوطيد العالقة بين النمو االقتصادي
وتوليد فرص العمل؛ وأهمية عدم االكتفاء بالمؤشرات المحددة لألهداف اإلنمائية لأللفية ،كمعدل االلتحاق
بالمدارس على سبيل المثال بل إجراء تحليل نوعي؛ وإحالل التوازن بين نتائج السياسات على المستويين
القصير والطويل األمد .وجرى التشديد على أن التنمية متعددة األبعاد ،وأن األهداف اإلنمائية لأللفية ليست إال
مجموعة من األولويات األساسية .كما اعتُبرت أداة تغيير وبهذا المعنى وجب التعامل مع الجانب السياسي
كعنصر أساسي في برنامج التنمية ،خصوصاً في هذه المنطقة.

-2 -52واختتم االجتماع بتقديم مشروع جديد لإلسكوا ،يهدف إلى إدراجها من بين الجهات المتخصصة في
تقديم المشورة السياسية في المنطقة بناءً على أبحاث تجريبية مرتكزة على األدلة .ومن أهداف المشروع أيضاً
إنشاء إطار إنمائي خاص بالمنطقة يقوم على التحليل النوعي وتقنيات وضع النماذج الكمية.

ثالثاً -تنظيم االجتماع
ألف -المكان والزمان
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 -31ألقى مدير شعبة التنمية االقتصادية والعولمة كلمة االفتتاح ،ورحب بالمشاركين في اجتماع فريق
الخبراء ،محدداً أهداف االجتماع ومشيراً إلى الدراسة المطروحة عن األهداف اإلنمائية لأللفية وغيرها من
الدراسات في هذا المجال .ثم جرى استعراض جدول األعمال مع المشاركين واعتماده.
جيم -المشاركون
 -30شارك في اجتماع فريق الخبراء عدد من الخبراء في المجالين االجتماعي واالقتصادي في المنطقة
العربية .وترد قائمة المشاركين في المرفق لهذا التقرير.

-9(*)

المرفق

قائمة المشاركين
ألف -الخبراء
وزراة التخطيط والتعاون الدولي/اليمن
السيدة أماني محمد زبارة
مديرة إدارة الدراسات الدولية
قطاع الدراسات والتخطيط االقتصادي
شارع الميثاق ،صنعاء
ص .ب 571 :.صنعاء
هاتف727-5-513532-507731 :
محمول727-700-140247 :
فاكس727-5-507732 :
بريد إلكترونيazabara.zabara@gmail.com :
المشروع العربي العام لصحة األسرة/مصر
أحمد عبد المنعم
مدير المشروع
" 55أ" شارع طه حسين ،الزمالك
القاهرة
تلفاكس535-52037037-57030204 :
بريد إلكترونيahmonem@papfam.org :
ahmonem@hotmail.com

مدرسة دبي الحكومية/اإلمارات العربية المتحدة
السيد طارق يوسف مچارياف
عميد ،باحث أقدم
مختص بالعلوم االقتصادية
هاتف775-4-0570573 :
محمول775-13-4151700 :
بريد إلكترونيtarik.yousef@dsg.ac.ae :
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي/فرنسا
السيد رائد الصفدي
نائب مدير ،مديرية التجارة والزارعة
هاتف)005( 41545737 :
محمول)002( 51504351 :
بريد إلكترونيraed.safadi@oecd.org :

_______________
(*) صدر هذا المرفق كما ورد من القسم المعني.

مؤسسة كارنيغي للشرق األوسط  -مؤسسة كارنيغي للسالم
الدولي/لبنان
السيد إبراهيم سيف
باحث مقيم
مبنى العازارية ،الطابق الخامس
مبنى رقم ،5352 -5553 :شارع األمير بشير
بيروت ،وسط المدينة
ص .ب 5325-55 :.رياض الصلح
هاتف725-5-775475 :
فاكس725-5-775175 :
بريد إلكترونيibrasaif@gmail.com :
isaif@carnegie-mec.org

مركز العقد االجتماعي ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار/مصر
السيدة سحر الطويلة
مديرة المركز
شارع قصر العيني 532
القاهرة
هاتف535-5775757-57753712 :
محمول53-53-3743433 :
فاكس535-57725032 :
بريد إلكترونيstawila@idsc.net.eg:
موقع على اإلنترنتwww.socialcontract.gov.eg :
منظمة العمل الدولية/لبنان
السيد زافيرز تزاناتوس
مستشار أقدم بشأن العمل في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
بيروت
هاتف725-5-715433 :
محمول725-0-775700 :
فاكس725-5-715432 :
بريد إلكترونيztzannatos@yahoo.com :
tzannatos@ilo.org

-01وزارة العمل/اإلمارات العربية المتحدة
السيد جان فارس
مستشار سياسي
مكتب الوزير
ص .ب ،1351 :.دبي
هاتف775-5-7350042 :
محمول775-13-575705 :
فاكس775-4-5251721 :
بريد إلكترونيjean.fares@mol.gov.ae :
jeanfares.dc@gmail.com

باء -برامج األمم المتحدة ووكاالتها
منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)/األردن
السيد بيار نجم
مدير إقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا
ص .ب 5115 :.عمان
هاتف725-2-1135433 :
فاكس725-77-2357055 :
725-2-1003333
بريد إلكترونيpngom@unicef.org :
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -المكتب اإلقليمي للدول
العربية/مصر
السيد خالد فؤاد أبو إسماعيل
مستشار خفض الفقر والسياسات االقتصادية
 5575كورنيش النيل ،الطابق الرابع ،مبنى دبليو تي سي
 5513بوالق ،القاهرة
ص .ب735 :.
هاتف535-57702455 :
محمول5353-4753174 :
مباشر535-57735514 :
فاكس535-57702453 :
بريد إلكترونيkhalid.abu-ismail@undp.org :
صندوق األمم المتحدة للسكان  -المكتب اإلقليمي للدول
العربية/مصر
السيد عبد اهلل عبد العزير الزعبي
مستشار إقليمي للسكان والتنمية
المعادي ،القاهرة
محمول535-22202457 :
بريد إلكترونيzoubi@unfpa.org :

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم (اليونسكو)  -المكتب
اإلقليمي للتعليم في الدول العربية/لبنان
السيدة حنان عيدودي
مستشارة تعليم
ص .ب55-1544 :.
بيروت
هاتف 725-5-313350 :مقسم547 :
محمول725-75-073543 :
فاكس725-5-354314 :
بريد إلكترونيh.aidoudi@unesco.org :
السيد نيلس رايمان
منسق البرنامج اإلقليمي
ص .ب55-1544 :.
بيروت
هاتف -313350/54 :مقسم550 :
فاكس725-5-354314 :
بريد إلكترونيn.rymam@unesco.org :
السيد رفاييل برودي
ص .ب55-1544 :.
بيروت
هاتف725-35-313350/54 :
محمول725-72-555252 :
فاكس725-5-354314 :
بريد إلكترونيraphaelle-broudy@gmail.com :

-00برنامج األمم المتحدة للبيئة  -المكتب اإلقليمي لغرب
آسيا/البحرين
السيد فؤاد أبو سمرا
منسق إقليمي
إدارة النظم البيئية
ص .ب53333 :.
المنامة
هاتف770-5-7355777 :
فاكس770-5-7351555/53 :
بريد إلكترونيFouad.Abousamra@unep.org :
هيئة األمم المتحدة للمرأة  -المكتب اإلقليمي للدول
العربية/األردن
السيدة مهى النعيمي
نائبة المدير اإلقليمي
ص .ب :.عمان 55530
هاتف 725-2-1533323 :مقسم5330 :
محمول725-77-1517135 :
فاكس725-2-127174 :
بريد إلكترونيmaha.al.nuaimy@unwomen.org :
موقع على اإلنترنتwww.unifem.org.jo :
برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة
البشرية واإليدز  -الفريق اإلقليمي/مصر
السيد حميد ريزا ستايش
مستشار إقليمي للبرنامج
شارع عبد الرزاق السنهوري
مدينة نصر 55075 ،القاهرة
هاتف535-55721075 :
محمول535-33112350 :
بريد إلكترونيgrosetayeshh@unaids :
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
السيد طارق العلمي
مدير شعبة التنمية االقتصادية والعولمة بالوكالة
هاتف725-35-735252 :
بريد إلكترونيalamit@un.org :
السيد عبد اهلل الدردي
مستشار متخصص
شعبة التنمية االقتصادية والعولمة
هاتف725-5-773472 :
بريد إلكترونيaldardari@un.org :

السيد أديب نعمة
مستشار إقليمي
شعبة التنمية االقتصادية والعولمة
هاتف725-35-773007 :
بريد إلكترونيnehmeh@un.org :
السيدة كارول شوشاني شرفان
رئيسة قسم الموارد المائية
شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية
هاتف725-35-773153 :
بريد إلكترونيchouchanicherfane@un.org :
السيد مروان خواجة
رئيس قسم اإلحصاءات االجتماعية
شعبة اإلحصاء
هاتف725-5-773021 :
بريد إلكترونيkhawaja@un.org :
السيدة جيزيال نوك
رئيسة قسم سياسات التنمية االجتماعية
شعبة التنمية االجتماعية
هاتف725-5-773437 :
بريد إلكترونيnauk@un.org :
السيدة نتالي غراند
موظفة شؤون اقتصادية
وحدة األهداف اإلنمائية لأللفية
شعبة التنمية االقتصادية والعولمة
هاتف725-35-773441 :
محمول725-72-753133 :
بريد إلكترونيgrand@un.org :
السيدة ريما عريس
موظفة شؤون اقتصادية
قسم التحليل االقتصادي
شعبة التنمية االقتصادية والعولمة
هاتف725-35-77344331 :
بريد إلكترونيariss@un.org :
السيدة زينة عبلة
موظفة شؤون اقتصادية
وحدة األهداف اإلنمائية لأللفية
شعبة التنمية االقتصادية والعولمة
هاتف725-35-773411 :
بريد إلكترونيablaz@un.org :

-05اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) (تابع)
السيد يانغ إين كيم
موظف مساعد للشؤون االقتصادية
شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية
هاتف725-5-773155 :
بريد إلكترونيkim54@un.org :
السيدة لوريس الكورة
موظفة شؤون اجتماعية
شعبة التنمية االجتماعية
هاتف725-5-773453 :
بريد إلكترونيelqura@un.org :
السيد بارفندر كلير
موظف شؤون اقتصادية
شعبة القضايا الناشئة والنزاعات
هاتف725-5-773232 :
بريد إلكترونيkler@un.org :
السيدة ماريا أورتيز بيريز
موظفة مساعدة للشؤون االقتصادية
شعبة القضايا الناشئة والنزاعات
هاتف725-5-735035 :
بريد إلكترونيortizperez@un.og :

السيد جورج يونس
موظف أول لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
هاتف725-5-773114 :
بريد إلكترونيyounesg@un.org :
السيدة منى فتاح
موظفة مساعدة
شعبة التنمية االقتصادية والعولمة
هاتف725-5-773407 :
بريد إلكترونيfattahm@un.org :
السيدة سهام السبع
مساعدة إدارية
شعبة التنمية االقتصادية والعولمة
هاتف725-35-773421 :
بريد إلكترونيelsabeh@un.org :
السيدة ليال عيسى
موظفة مساعدة
قسم تمويل التنمية
شعبة التنمية االقتصادية والعولمة
هاتف725-35-773455 :
بريد إلكترونيissal@un.org :

جيم -المنظمات الحكومية الدولية
جامعة الدول العربية/مصر

االتحاد الدولي لالتصاالت  -المكتب اإلقليمي العربي/مصر

السيد طارق النابلسي
رئيس شعبة اللجنة االجتماعية
المجلس االقتصادي واالجتماعي
مبنى جامعة الدول العربية ،ساحة التحرير
القاهرة
هاتف535-00017310 :
محمول535-55544234 :
فاكس535-07255734 :
بريد إلكترونيtarek.nabulsi@las.int :

السيدة نفرتيتي محمد علي
مستشار أقدم
سمارت فيلدج ،محافظة  2أكتوبر 547 ،ب
هاتف535-01075777 :
محمول535-77711733 :
فاكس535-01075333 :
بريد إلكترونيnefertiti.ali@itu.int :
موقع على اإلنترنتwww.itu.int/itu-D/arb/ :

