قائمة أسماء السادة المشاركين
في االجتماع التحضيري لفريق العمل العربي المعني بمؤشرات البيئة والتنمية المستدامة لبعض دول اإلسكوا
ألف -البلدان األعضاء

المملكة األردنية الهاشمية
السيد /موسى محمد عفانه
مدير مديرية السياسات والتطوير المؤسسي
وزارة البيئة
ت+384833966269 :
ف+38485589466 :
البريد اإللكترونيm_afaneh@moenv.gov.jo :

السيدة /سونا هالل لطفي أبوزهرة
م .رئيس قسم اإلحصاءات البيئية
دائرة اإلحصاءات العامة
ت+384838288235 :
ف+38485999869 :
البريد اإللكترونيsona1z@yahoo.co.uk :
suna@dos.gov.jo

المملكة العربية السعودية
السيد /وليد عبدهللا أحمد جمعه
مديراالدارة العامة للتنمية االجتماعية المستدامة
الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة
ص.ب – 89269.جده 46588
ت+388526858689 :
البريد اإللكترونيwaleed_jomah@hotmail.com :

ت+42364868253 :
البريد اإللكترونيamoonomer@gmail.com :

دولة قطر:
السيدة /مها محمد علي المطوع
خبيرة إحصاءات بيئة
ص.ب  - 49894الدوحة
ت+38255664445 :
البريد اإللكترونيmalmotawaa@qsa.gov.qa :

السيد /جاسم علي العمادي
خبيرة رصد البيئي
وزارة البيئة
ت+38222498499 :
البريد اإللكترونيjmmazafr.@moe.gov.qa :

دولة فلسطين:
السيدة /صفية ابراهيم
مدير قسم النفايات الصلبة
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني – رام هللا
ت+389536986283 :
البريد اإللكترونيsibrahim@pcbs.gov.ps :
جمهورية مصر العربية:
السيد /عبد هللا عبد الرزاق
مدير عام اإلدارة العامة إلحصاءات المرافق العامة واالسكان
الجهاز المركزي لإلحصاء
ت+96442649564 :
ف42942933 :

جمهورية السودان

األستاذة /امنة عمر محمد علي
مساعد مدير
الجهاز المركزي لإلحصاء

المملكة المغربية:
السيد /يوسف ديدي
متصرف من الدرجة األولى
ت+4469858266966 :
البريد اإللكترونيyoussef_icp@yahoo.fr :

السيد /ريمون نبيه اندراوس
مدير إدارة البيانات الخارجية/قطاع اإلحصاءات االقتصادية
الجهاز المركزي لإلحصاء
ت+96446324892 :
ف42942933 :
البريد اإللكتروني:

البريد اإللكترونيabdallaanmm@yahoo.com :
السيد /مصطفى محمد صالح
أخصائي باإلدارة العامة إلحصاءات البيئة
الجهاز المركزي لإلحصاء
البريد اإللكترونيmostafasalah775@gmail.com :

raymon_andrawes@yahoo.com

السيد /عماد محفوظ محمد األسود
باحث
الجهاز المركزي لإلحصاء
ت+96944826292 :
البريد اإللكترونيdev.emad@gmail.com :

باء -الشركاء والمنظمات المتخصصة

مركز البيئة والتنمية لإلقليم العربي وأوروبا:
الدكتور /أحمد عبد الرحيم
المدير اإلقليمي لبرنامج إدارة المعرفة
ش الحجاز -مبنى سيداري – مصر الجديدة
ت+49442569342 :
ف+49442569366 :
البريد اإللكترونيahrehim@cedare.int :

األستاذة /كاثرين غالي
أخصائي برنامج إقليمي – برنامج إدارة المعرفة
 4ش الحجاز -مبنى سيداري – مصر الجديدة
ت+49442569342 :
ف+49442569366 :
البريد اإللكترونيcghaly@cedare.int :

األستاذة /منى محمد داود
أخصائي برنامج إقليمي – برنامج إدارة المعرفة
 4ش الحجاز -مبنى سيداري – مصر الجديدة
ت+49442569342 :
ف+49442569366 :
البريد اإللكترونيmdaoud@cedare.int :

األستاذة /نهى إكرام
مساعد برنامج إقليمي رئيسي – برنامج إدارة المعرفة
 4ش الحجاز -مبنى سيداري – مصر الجديدة
ت+49442569342 :
ف+49442569366 :
البريد اإللكترونيnkram@cedare.int :

األستاذ /طارق عبد المنعم
مساعد بحثي
البريد اإللكترونيtmomon@cedare.int :

األستاذ /سمير سيد
دعم فني
البريد اإللكترونيsupport@cedare.int :

مبادرة أبوظبي للبيانات البيئية:
Mr. Derek John Gliddon
مدير مشروع (مشاريع الشراكة)
البريد اإللكترونيDerek.gliddon@ead.ae :
برنامج األمم المتحدة للبيئة /المكتب اإلقليمي لغرب آسيا:
الدكتور /عبد المنعم محمد
موظف اإلقليمي ،شعبة اإلنذار المبكر والتقييم
البريد اإللكتروني:
abdelmenam.mohamed@unep.org

السيدة /هدى شمايلة
خبيرة /مديرة شبكات
البريد اإللكترونيhudapetra.shamayleh@ead.ae :

األمانة العامة لجامعة الدول العربية:
الدكتور /حسين السويدي
رئيس قسم تغيير المناخ والعالقات الدولية
ت45883566 / 45854388 -494 :
ف458835528 / 458869684 / 45829996 :
البريد اإللكترونيenvironmentdept@las.int :

السيدة /شهيرة حسن وهبي
رئيس قسم التنمية المستدامة والتعاون الدولي
البريد اإللكترونيshuhryar@yahoo.com :

السيدة /نادية الشتوي
إدارة اإلحصاء  -القطاع اإلقتصادي

السيدة /ايناس عبد العظيم مصطفى
إدارة البيئة واإلسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة

السيدة /إيمان حسن حامد
إدارة البيئة واإلسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة

السيدة /ياسمين طعيمة
إدارة البيئة واإلسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة

السيد /وليد السيد العربي
إدارة البيئة واإلسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة
المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين:
المهندسة /تهاني عبدهللا
الشؤون الفنية بالمكتب اإلقليمي بالقاهرة
ص.ب  - 926ش  62المعادي -القاهرة
ت+49449569339 :
ف+49449699669 :
البريد اإللكترونيtahany1412@gmail.com :
aidmoroc@yahoo.com
الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد):
السيد /محمد محمود السيد
نائب المنسق العام
ص.ب  4مجلس الشعب  -القاهرة
ت+496995559566 :
البريد اإللكترونيmohamed_m_m@hotmail.com :
aoye@link.net

السيد /عماد الدين عدلي
ت+496444699886 :
ف+49445684386 :
البريد اإللكترونيaoye@link.net :

جيم -الخبراء
Ms. Torelli Constance
Expert/ Responsible for Technical Cooperation at INSEE
)(Sub Saharan African countries
Tel: +33141175254
Email:constance.torelli@insee.fr

4
دال -اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)

السيدة /فتحية عبد الفاضل
رئيس فريق
إدارة اإلحصاء
ت+3866386953 :
البريد اإللكترونيabdelfadil@un.org :
اآلنسة /روان نصار
مساعد في المشاريع والبحوث
البريد اإللكترونيnassarr@un.org :

السيدة /منية براهام
الشؤؤن االقتصادية
ت+38689268249 :
البريد اإللكترونيbraham@un.org :

