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 صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة
 ) للدول العربيةاإلقليميالمكتب (

 

 
 
 
 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية 
 إسكوا  - أسيا لغربي

 )اإلسكوا (بي آسيااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغر
 

 العربيةاجتماع خبراء لتعزيز فعالية آليات النهوض بالمرأة 
 مراعاة منظور النوع االجتماعي في السياسات والبرامج يف

 ٢٠٠٧٢٠٠٧سبتمبر سبتمبر   //لوللول أي أي٦٦-٥٥عمان، عمان، 
 
 

 مذكرة توضيحية
 

 الخلفية  -١
 

آليات النهوض بـالمرأة فـي      آليات النهوض بـالمرأة فـي      في إطار الجهود التي تبذلها األمم المتحدة لبناء وتعزيز قدرات وفعالية            في إطار الجهود التي تبذلها األمم المتحدة لبناء وتعزيز قدرات وفعالية             
)  )  االسـكوا االسـكوا ((المنطقة العربية لتنفيذ منهاج عمل بيجين، تقوم اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة لغربـي آسـيا                المنطقة العربية لتنفيذ منهاج عمل بيجين، تقوم اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة لغربـي آسـيا                

بالتحضير لعقد  بالتحضير لعقد  ) ) اليونيفماليونيفم(( المكتب اإلقليمي للدول العربية       المكتب اإلقليمي للدول العربية      -بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة        بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة        
هوض بالمرأة في مراعاة النوع االجتماعي في السياسات والبرامج، وذلك من           هوض بالمرأة في مراعاة النوع االجتماعي في السياسات والبرامج، وذلك من           اجتماع خبراء لتعزيز فعالية الن    اجتماع خبراء لتعزيز فعالية الن    

 .. في عمان، المملكة األردنية الهاشمية في عمان، المملكة األردنية الهاشمية٢٠٠٧٢٠٠٧سبتمبر سبتمبر // أيلول أيلول٦٦-٥٥
 

.  .   قامت االسكوا بإعداد دراستين في هـذا المجـال          قامت االسكوا بإعداد دراستين في هـذا المجـال         ٢٠٠٧٢٠٠٧-٢٠٠٦٢٠٠٦ومن ضمن برنامج عملها للعامين      ومن ضمن برنامج عملها للعامين       
إعداد دراسة مسحية تحليلية حول أوضاع اآلليات الوطنيـة         إعداد دراسة مسحية تحليلية حول أوضاع اآلليات الوطنيـة          االسكوا الخبيرة السيدة  زهيرة كمال ب        االسكوا الخبيرة السيدة  زهيرة كمال ب       تتوقد كلف وقد كلف 

توجيهية لتعزيز فعالية آليات النهوض بالمرأة في إدماج قضايا النوع          توجيهية لتعزيز فعالية آليات النهوض بالمرأة في إدماج قضايا النوع          مبادئ  مبادئ  ""مرأة في الدول العربية بعنوان      مرأة في الدول العربية بعنوان      لللل
وتتضمن هذه الدراسة تحليال  دقيقا  ألهـم انجـازات         وتتضمن هذه الدراسة تحليالً دقيقاً ألهـم انجـازات         ". ". االجتماعي في السياسات والبرامج في المنطقة العربية      االجتماعي في السياسات والبرامج في المنطقة العربية      

جهزة الوطنية ومدى التزامها بتنفيذ مهامها، وكذلك نقاط القوة والضعف، ومدى االلتزام الحكومي الـداعم               جهزة الوطنية ومدى التزامها بتنفيذ مهامها، وكذلك نقاط القوة والضعف، ومدى االلتزام الحكومي الـداعم               األاأل
 ..لها، والمشاكل التي تعيق عملها والصالحيات وأشكال التعاون والتنسيق على المستويين الحكومي واألهليلها، والمشاكل التي تعيق عملها والصالحيات وأشكال التعاون والتنسيق على المستويين الحكومي واألهلي

 
وقـد  وقـد  . . مة وأداء اآلليات الوطنية   مة وأداء اآلليات الوطنية   وقد وزعت االسكوا على الدول العربية استبيانا  لرصد األوضاع العا         وقد وزعت االسكوا على الدول العربية استبياناً لرصد األوضاع العا          

كما قدمت الخبيرة فـي نهايـة هـذه         كما قدمت الخبيرة فـي نهايـة هـذه         .  .  أتت الدراسة مبنية على نتائج ردود الدول العربية على هذا االستبيان          أتت الدراسة مبنية على نتائج ردود الدول العربية على هذا االستبيان          
 ..الدراسة مبادئ توجيهية أساسية خاصة بالدول العربية لعمل آليات الوطنية للمرأة في هذه البلدانالدراسة مبادئ توجيهية أساسية خاصة بالدول العربية لعمل آليات الوطنية للمرأة في هذه البلدان

  
سكوا بتحضيرها بأوراق مرجعية حول إدمـاج قضـايا النـوع           سكوا بتحضيرها بأوراق مرجعية حول إدمـاج قضـايا النـوع           وتتمثل الدراسة الثانية التي قامت اال     وتتمثل الدراسة الثانية التي قامت اال      

االجتماعي في السياسات والبرامج التنموية ضمن قطاعات مختارة مثل قضايا التجارة، مصادر المياه وحماية              االجتماعي في السياسات والبرامج التنموية ضمن قطاعات مختارة مثل قضايا التجارة، مصادر المياه وحماية              



 

 

-٢-

 الدول   الدول  جتماعي في هذه المجاالت لمساعدة    جتماعي في هذه المجاالت لمساعدة    البيئة، وذلك بهدف وضع أسس لدليل قطاعي حول إدماج النوع اال          البيئة، وذلك بهدف وضع أسس لدليل قطاعي حول إدماج النوع اال          
 .. االجتماعي في القطاعات المختصة والمحددة االجتماعي في القطاعات المختصة والمحددةفي إدماج النوعفي إدماج النوع

 
وستعرض هذه الدراسات على اجتماع الخبراء بهدف مراجعتها وتقييمها وإبداء الرأي بها مـن قبـل                وستعرض هذه الدراسات على اجتماع الخبراء بهدف مراجعتها وتقييمها وإبداء الرأي بها مـن قبـل                 
الخبيرات في الدول العربية والخبراء المختصين في إدماج النوع االجتماعي في السياسات والبـرامج      الخبيرات في الدول العربية والخبراء المختصين في إدماج النوع االجتماعي في السياسات والبـرامج      //الخبراءالخبراء

بل إرسالها إلى الدول العربية لبدء االستعانة بها في عمل اآلليـات الوطنيـة              بل إرسالها إلى الدول العربية لبدء االستعانة بها في عمل اآلليـات الوطنيـة              المدعوين إلى االجتماع، وذلك ق    المدعوين إلى االجتماع، وذلك ق    
 ..المختصة بالمرأة في إدماج النوع االجتماعي في السياسات والبرامجالمختصة بالمرأة في إدماج النوع االجتماعي في السياسات والبرامج

 
كذلك يستعرض االجتماع نتائج عمل الشبكة االلكترونية لآلليات الوطنية التي قامت االسكوا بتنظيمها             كذلك يستعرض االجتماع نتائج عمل الشبكة االلكترونية لآلليات الوطنية التي قامت االسكوا بتنظيمها              

راء والخبرات وتسليط الضوء على أهم التجارب واالنجازات، والعقبـات فـي            راء والخبرات وتسليط الضوء على أهم التجارب واالنجازات، والعقبـات فـي            للدول العربية بهدف تبادل اآل    للدول العربية بهدف تبادل اآل    
 ..عمل هذه اآلليات وذلك لتحسين األداء وتبادل الخبرات واآلراءعمل هذه اآلليات وذلك لتحسين األداء وتبادل الخبرات واآلراء

 
 أهداف االجتماع  -٢

 
 :: تحقيق ما يلي تحقيق ما يلييهدف اجتماع الخبراء إلىيهدف اجتماع الخبراء إلى 

 
الجتماعي في السياسات   الجتماعي في السياسات   استعراض تجربة ناجحة آللية وطنية من الدول األعضاء حول إدماج النوع ا           استعراض تجربة ناجحة آللية وطنية من الدول األعضاء حول إدماج النوع ا            -١١

 ..والبرامجوالبرامج
 
استعراض ومراجعة والتعليق على الدراستين المقدمتين إلى االجتماع تحت البند الخامس والسـادس             استعراض ومراجعة والتعليق على الدراستين المقدمتين إلى االجتماع تحت البند الخامس والسـادس              -٢٢

وكـذلك  وكـذلك  .   .    الوطنيـة العربيـة     الوطنيـة العربيـة    تتمن جدول األعمال المؤقت وباألخص بما يتعلق بالمبادئ التوجيهية لآلليـا          من جدول األعمال المؤقت وباألخص بما يتعلق بالمبادئ التوجيهية لآلليـا          
 في قطاعات التجارة والبيئة ومصادر المياه، وذلك لوضـعهما           في قطاعات التجارة والبيئة ومصادر المياه، وذلك لوضـعهما          األوراق المرجعية في إدماج النوع االجتماعي     األوراق المرجعية في إدماج النوع االجتماعي     

في صورتهما النهائية بعد أخذ أراء الخبراء واآلليات الوطنية حولها قبل إرسالها إلى الدول األعضـاء لبـدء                  في صورتهما النهائية بعد أخذ أراء الخبراء واآلليات الوطنية حولها قبل إرسالها إلى الدول األعضـاء لبـدء                  
 ..العمل على تطبيقهاالعمل على تطبيقها

 
لمعلومـات  لمعلومـات   من أجل التخاطب وتبادل ا      من أجل التخاطب وتبادل ا     االسكوااالسكواعرض نتائج الحوار االلكتروني المتبادل الذي أعدته        عرض نتائج الحوار االلكتروني المتبادل الذي أعدته         -٣٣

والخبرات بين اآلليات الوطنية للمرأة في الدول العربية حول قصص النجاح في تنفيذ أهداف اآلليات الوطنية                والخبرات بين اآلليات الوطنية للمرأة في الدول العربية حول قصص النجاح في تنفيذ أهداف اآلليات الوطنية                
 ..وإدماج النوع االجتماعي في السياسات والبرامج في المنطقة العربيةوإدماج النوع االجتماعي في السياسات والبرامج في المنطقة العربية

 
 جدول األعمال المؤقت  -٣

 
 ..ال المؤقت الجتماع الخبراءال المؤقت الجتماع الخبراءجدول األعمجدول األعم  E/ESCWA/ECW/2007/WG.2/L.1. . ١١تتضمن الوثيقة رقم تتضمن الوثيقة رقم  

 
 وثائق الدورة  -٤

 
. يؤمن أثناء االجتماع عدد محدود من وثائق الدورة في مكتب توزيع الوثائق خارج قاعة االجتماع 

ويمكن االطالع على وثائق الدورة من خالل الصفحة الخاصة باجتماع الخبراء المعدة على موقع االسكوا 
 :على االنترنت

A490=asp?referenceNum.meetingdetailsAR/information/lb.org.escwa.www://http 
 



 

 

-٣-

ويرجى من الوفود الراغبين في تقديم وثائق للتوزيع خارج قاعة االجتماع أن يسلموها إلـى السـيدة                 ويرجى من الوفود الراغبين في تقديم وثائق للتوزيع خارج قاعة االجتماع أن يسلموها إلـى السـيدة                  
رئيسة مركز المرأة أو إلى السيدة ميرندا حوا منسقة االجتماع، علما  أنه ال يجوز أن تـوزع                 رئيسة مركز المرأة أو إلى السيدة ميرندا حوا منسقة االجتماع، علماً أنه ال يجوز أن تـوزع                   ،،سهير عزوني سهير عزوني 

 ..أي وثائق غير وثائق األمم المتحدة داخل قاعة االجتماعأي وثائق غير وثائق األمم المتحدة داخل قاعة االجتماع
 

 المشاركات/المشاركون  -٥
 

خبيرات حكوميون عن األجهزة الوطنيـة والـوزارات والمجـالس          خبيرات حكوميون عن األجهزة الوطنيـة والـوزارات والمجـالس          //يشارك في هذا االجتماع خبراء    يشارك في هذا االجتماع خبراء     
خبيرات في مجال إدمـاج النـوع االجتمـاعي،         خبيرات في مجال إدمـاج النـوع االجتمـاعي،         //واللجان المختصة بالمرأة في الدول األعضاء، كذلك خبراء       واللجان المختصة بالمرأة في الدول األعضاء، كذلك خبراء       

 ..إضافة إلى ممثالت بعض المنظمات العربية ومنظمات األمم المتحدة المختصةإضافة إلى ممثالت بعض المنظمات العربية ومنظمات األمم المتحدة المختصة
 

واليـونيفم أن تكـون مشـاركة الـدول علـى مسـتوى عـال  مـن                 واليـونيفم أن تكـون مشـاركة الـدول علـى مسـتوى عـاِل مـن                   التنفيذية االسكوا التنفيذية االسكوا تأمل األمانة   تأمل األمانة    
المتخصصات بالموضوعات المتعلقة بتنمية المرأة وإدمـاج       المتخصصات بالموضوعات المتعلقة بتنمية المرأة وإدمـاج       //الفنيات والمتخصصين الفنيات والمتخصصين //الخبيرات والفنيين الخبيرات والفنيين //الخبراءالخبراء

والبيئة والبيئة النوع االجتماعي في السياسات والبرامج وفي القطاعات عامة خصوصا  ما يتعلق منها بالتجارة والمياه               النوع االجتماعي في السياسات والبرامج وفي القطاعات عامة خصوصاً ما يتعلق منها بالتجارة والمياه               
 ..والقطاعات األخرىوالقطاعات األخرى

 
مـن الـدول   مـن الـدول    فقط من كل بلـد   فقط من كل بلـد  ةةواحدواحد// واحد واحدةةخبيرخبير//واليونيفم نفقات سفر وإقامة خبير  واليونيفم نفقات سفر وإقامة خبير    ستتحمل االسكوا ستتحمل االسكوا  
 ..األعضاءاألعضاء

 
 المكان والزمان والتسجيل  -٦

 
  لكة األردنية الهاشمية وذلـك يـومي      لكة األردنية الهاشمية وذلـك يـومي      في عمان، المم  في عمان، المم  " " راديسون ساس راديسون ساس ""عقد اجتماع الخبراء في فندق      عقد اجتماع الخبراء في فندق      يي 
  ٥٥  األربعـاء األربعـاء  من يوم     من يوم    التاسعةالتاسعةيبدأ التسجيل الساعة    يبدأ التسجيل الساعة    .  .  ٢٠٠٧٢٠٠٧سبتمبر  سبتمبر    // أيلول  أيلول ٦٦ و  و ٥٥يس بتاريخ   يس بتاريخ    والخم  والخم األربعاءاألربعاء
المشـاركات بعـد    المشـاركات بعـد    //وسيزود المشاركون وسيزود المشاركون " " راديسون ساس راديسون ساس "" وذلك خارج قاعة االجتماع في فندق         وذلك خارج قاعة االجتماع في فندق        ٢٠٠٧٢٠٠٧أيلول  أيلول  

 ..االجتماعاالجتماعطوال فترة طوال فترة   إبرازهاإبرازهاالتسجيل ببطاقات المشاركة الذي تتمنى االسكوا عليهم التسجيل ببطاقات المشاركة الذي تتمنى االسكوا عليهم 
 

سبتمبر الساعة العاشرة صباحا  في قاعة االجتماع في        سبتمبر الساعة العاشرة صباحاً في قاعة االجتماع في          // أيلول  أيلول ٥٥  األربعاءاألربعاء يوم    يوم   افتتاح االجتماع افتتاح االجتماع سيكون  سيكون   
 ..الفندقالفندق

 
 اللغات المستخدمة  -٧

 
 ..إن لغة االجتماع الرسمية هي اللغة العربيةإن لغة االجتماع الرسمية هي اللغة العربية 

 
 تأشيرات الدخول إلى المملكة األردنية الهاشمية والحصول عليها  -٨

 
سـتكون علـى نفقـة    سـتكون علـى نفقـة    // الذي سـيكون  الذي سـيكون ةةالخبيرالخبير//ارك وكذلك اسم الخبيرارك وكذلك اسم الخبيرالرجاء إرسال أسماء الوفد المش  الرجاء إرسال أسماء الوفد المش   
لها ، بما في ذلك التلفون والفاكس والبريد االلكتروني ، لعناية           لها ، بما في ذلك التلفون والفاكس والبريد االلكتروني ، لعناية           //، متضمنا  العنوان الكامل له    ، متضمناً العنوان الكامل له     واليونيفيم  واليونيفيم االسكوااالسكوا

-١١-٩٨١٥١٠٩٨١٥١٠ أو فـاكس      أو فـاكس     org.awam@unh  على البريـد االلكترونـي    على البريـد االلكترونـي    ) ) منسقة االجتماع منسقة االجتماع ((السيدة ميرندا حوا    السيدة ميرندا حوا    
 ..٦٥٢٨٦٥٢٨ مقسم  مقسم ٩٦١٩٦١-١١-٨٦٩٦٦٦٨٦٩٦٦٦تلفون تلفون   ٠٠٩٦١٠٠٩٦١
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المشاركات والخبراء بنفسهم إتمام إجراءات الحصول على تأشيرة الـدخول إلـى            المشاركات والخبراء بنفسهم إتمام إجراءات الحصول على تأشيرة الـدخول إلـى            //يتولى المشاركون يتولى المشاركون  
وفي حال تعذر الحصول علـى      وفي حال تعذر الحصول علـى      .  .  بلدهابلدها//المملكة األردنية الهاشمية وذلك عن طريق سفارة األردن كل في بلده          المملكة األردنية الهاشمية وذلك عن طريق سفارة األردن كل في بلده          

  ٩٦٢٩٦٢-٦٦-٥٢٠٠٠٦٠٥٢٠٠٠٦٠لعدم وجود سفارة بالبلد ، مثال ، يرجى االتصال بالسيدة عنود المجالي تلفـون              لعدم وجود سفارة بالبلد ، مثالً، يرجى االتصال بالسيدة عنود المجالي تلفـون              التأشيرة  التأشيرة  
 للمساعدة ويرجى من  للمساعدة ويرجى من org.majali@unifem.anoud بريد الكتروني  بريد الكتروني ٩٦٢٩٦٢-٦٦-٥٦٧٨٥٩٤٥٦٧٨٥٩٤، فاكس ، فاكس ١٠٢٨١٠٢٨مقسم  مقسم  

الحالة إرسال صورتين شمسيتين إلى السيدة عنود في مكتب أليونيفم          الحالة إرسال صورتين شمسيتين إلى السيدة عنود في مكتب أليونيفم          المشاركات المعنيون في هذه     المشاركات المعنيون في هذه     //المشاركونالمشاركون
أغسـطس  أغسـطس  // آب  آب ١٥١٥وكذلك صورة واضحة بالفاكس عن جواز السفر تبين المعلومات التالية في مدة أقصـاها               وكذلك صورة واضحة بالفاكس عن جواز السفر تبين المعلومات التالية في مدة أقصـاها               

٢٠٠٧٢٠٠٧.. 
 

 االسماالسم -١١ 
 المهنةالمهنة//اللقباللقب -٢٢ 
 مكان وتاريخ الوالدةمكان وتاريخ الوالدة -٣٣ 
 الجنسيةالجنسية -٤٤ 
 العنوان الدائمالعنوان الدائم -٥٥ 
 رقم جواز السفررقم جواز السفر -٦٦ 
 مكان وتاريخ اإلصدارمكان وتاريخ اإلصدار -٧٧ 
 ))على أن يكون صالحا  لستة أشهر على األقلعلى أن يكون صالحاً لستة أشهر على األقل((تاريخ انتهاء الصالحيةتاريخ انتهاء الصالحية -٨٨ 
 مدة اإلقامة في عمانمدة اإلقامة في عمان -٩٩ 

 
 اإلقامة  -٩

 
قامت االسكوا بمساعدة مكتب اليونيفم في عمان بتأمين سعر خاص ومدروس جدا  للمشـاركين فـي                قامت االسكوا بمساعدة مكتب اليونيفم في عمان بتأمين سعر خاص ومدروس جداً للمشـاركين فـي                 

   ..لمملكة األردنية الهاشميةلمملكة األردنية الهاشميةفي عمان، افي عمان، ا" " الراديسون ساسالراديسون ساس""االجتماع في فندق االجتماع في فندق 
 

الرجاء من المشاركين والخبراء االتصال وحجز الغرفة مباشرة مع الفندق عن طريق السيد شكري              الرجاء من المشاركين والخبراء االتصال وحجز الغرفة مباشرة مع الفندق عن طريق السيد شكري               
 بريد   بريد  ٩٦٢٩٦٢-٧٧٧٨٤٧٥٠١٧٧٧٨٤٧٥٠١  هاتف جوال هاتف جوال   ٩٦٢٩٦٢-٦٦-٥٦٦٣١٠٥٥٦٦٣١٠٥ فاكس    فاكس   ٩٦٢٩٦٢-٦٦-٥٦٠٧١٠٠٥٦٠٧١٠٠، تلفون   ، تلفون   عموريعموري

 ..مع ذكر اسم االجتماعمع ذكر اسم االجتماع  jo.com.ammouri@radissonsas.hukriSإلكتروني إلكتروني 
 

% % ١٠١٠الفطور ويستثنى من السعر المـدرج أدنـاه         الفطور ويستثنى من السعر المـدرج أدنـاه         + + ويشمل السعر في الفندق المذكور سعر اإلقامة        ويشمل السعر في الفندق المذكور سعر اإلقامة         
  ..ضريبة مبيعاتضريبة مبيعات% % ١٠١٠ضريبة خدمات وضريبة خدمات و

 اسم الفندق
 

+  المفردة الغرفة سعر نقطة االرتباط في الفندق
 إفطار

 سعر الغرفة المزدوجة
 اإلفطار+ 

Radisson SAS 
 شارع الحسين بن علي

  عمان١١١١٨
 المملكة األردنية الهاشمية

 ٩٦٢-٦- ٥٦٠٧١٠٠: هاتف
 موقع الفندق اإللكتروني

com.radissonsas.amman.www 

 السيد شكري عموري
 ٩٦٢-٦-٥٦٦٣١٠٥:  هاتف

 ٩٦٢٦-٧٧٧٨٤٧٥٠١  :هاتف جوال
 ٩٦٢-٦-٥٦٦٣١٠٥: فاكس

j.com.ammouri@radissonsas.Shukri
o 

  دينار أردني٦٠
 
 
 

 

  دينار أردني٦٥
 

مشاركة تسديد فاتورة الفندق بما فيها المنامة واإلقامـة والنفقـات           مشاركة تسديد فاتورة الفندق بما فيها المنامة واإلقامـة والنفقـات           //وعلى كل مشارك  وعلى كل مشارك   
 ..دق قبل المغادرةدق قبل المغادرةاألخرى مباشرة مع الفناألخرى مباشرة مع الفن
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 المراسالت  -١٠

 
 ::يرجى توجيه جميع المراسالت المتعلقة بهذه الدورة إلىيرجى توجيه جميع المراسالت المتعلقة بهذه الدورة إلى 

 
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 
 السيدة سهير عزونيالسيدة سهير عزوني 
 رئيسة مركز المرأةرئيسة مركز المرأة 
 ١١١١-٨٥٧٥٨٥٧٥ب ب ..صص 
 بيروت، الجمهورية اللبنانيةبيروت، الجمهورية اللبنانية 
 ٧٥٤٩٧٥٤٩مقسم مقسم     ٩٦١٩٦١-١١-  ٨٦٩٦٦٦٨٦٩٦٦٦: : هاتفهاتف 
 ٩٦١٩٦١-١١-٩٨١٥١٠٩٨١٥١٠: : فاكسفاكس 
 org.azzouni@un  ::ييبريد الكترونبريد الكترون 

 
 السيدة ميرندا حواالسيدة ميرندا حوا 
  شؤون اجتماعية شؤون اجتماعيةمسؤولةمسؤولة 
 ١١١١-٨٥٧٥٨٥٧٥ب ب ..صص 
 بيروت، الجمهورية اللبنانيةبيروت، الجمهورية اللبنانية 
 ٦٥٢٨٦٥٢٨مقسم  مقسم      ٩٦١٩٦١-١١-٨٦٩٦٦٦٨٦٩٦٦٦: : هاتفهاتف 
 ٩٦١٩٦١-١١-٩٨١٥١٠٩٨١٥١٠: : فاكسفاكس 
 org.hawam@un  ::بريد إلكترونيبريد إلكتروني 


