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وإعادة البناء بشكل  12"كفاءة الموارد في المنطقة العربية: رصد التقدم المحرز في تحقيق الهدف  اجتماع فريق الخبراء حول
  "COVID-19أفضل بعد الـ 

 2020أكتوبر  8-7االجتماع االفتراضي عبر اإلنترنت، 
 

 
  التقرير الموجز

  
  المواضيع المطروحة:

 
يأتي و .الطبيعيةتعد أنماط االستهالك واإلنتاج غير المستدامة سببًا رئيسيًا لتغير المناخ ونضوب الموارد 

في حماية البيئة،  اناالستهالك واإلنتاج المستدامان كأحد االستجابات الرئيسية لتلك التحديات حيث يساهم
 .وتعزيز رفاهية اإلنسان، وتحقيق التنمية المستدامة

  
استناداً إلى وفي المنطقة العربية،  يني إطار جهودها المتواصلة المبذولة لتعزيز االستهالك واإلنتاج المستدامف

اإلسكوا وبرنامج الموضوع، نظمت النجاحات التي حققتها اجتماعات المائدة المستديرة الست السابقة حول 
األمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية اجتماع فريق الخبراء حول "كفاءة استخدام الموارد في المنطقة 

التنمية المستدامة وإعادة البناء بشكل أفضل بعد  من أهداف 12العربية، ورصد التقدم المحرز في الهدف 
COVID 19.  

  
وضع ، والذي تعده االسكوا كيفية تقييم التقدم في مؤشرات اإلنتاج واالستهالك المستدامين ناقش االجتماع

األخضر من  ياالقتصاد تعافيالاالستهالك واإلنتاج المستدامين في الدول العربية واإلجراءات التي تساهم في 
ودور  في المنطقة العربيةإعادة التدوير ومعالجة فقد وهدر الغذاء ، والخبرات الناجحة في  COVID-19ال

على أهمية تحقيق االستدامة في أنماط االستهالك واإلنتاج . وتم التشديد الشركات الناشئة في تحقيق ذلك
بل فقط، البيئية  مل ليس المساراتبما يشواالصالح الشامل للتحول في مسار التنمية الحالي غير المستدام 

 . االقتصادية واالجتماعية أيًضا، وذلك من خالل تعزيز عملية وضع سياسات متكاملة بين مختلف القطاعات
  

ومن خالل الجهود التي يقدمها برنامج األمم المتحدة للبيئة والتزامه في أعادة البناء بشكل أفضل من خالل تقديم 
السياسات للبلدان، وتيسير تبادل المعرفة وتعزيز الحوار حول كيفية قيام السياسات المالية المشورة في مجال 

والذي يهدف إلى  GO4SDG الخضراء بتعبئة الموارد من أجل التعافي من فيروس كورونا، تم عرض مشروع
رات القطاعين تسريع التحول إلى اقتصادات خضراء أكثر شموالً وأنماط إنتاج واستهالك مستدامة ودعم قد

العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس.  وحول "حالة هدر الطعام في غرب آسيا"، 
ناقش الخبراء أهمية دور أصحاب المصلحة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية وبنوك الطعام والحكومات 
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 الفجوات والفرص مع التركيز على تأثير في معالجة قضية هدر الطعام في غرب آسيا وتسليط الضوء على

COVID-19 على نظام الغذاء.   
  

وضمن موضوع االبتكار البيئي وأهمية تطبيقه وتعميمه في سياسات االستهالك واإلنتاج المستدامين، قدم 
الخبراء عرضاً حول "األزياء المستدامة" يشمل أهمية إعادة استخدام الموارد ضمن نطاق االقتصاد الدائري 

نبذة عن البرنامج  Switchmedكما استعرض خبراء برنامج  .لتقليل الهدر وضمان االستخدام الفعال لموارد العالم
  .وأهدافه واألنشطة التوضيحية وما قام به البرنامج استجابة لتأثيرات الجائحة

 
اإلحصائية المتاحة ومدى األطر حول  األمم المتحدةمن قبل ض وعرأيضا، المواضيع التي طرحت ومن ضمن 

قابليتها لالستخدام وفقاً لنطاق القياس الذي يشمل تحديد كفاءة الموارد، واالستهالك واإلنتاج المستدامين، والهدف 
من أهداف التنمية المستدامة األخرى ذات الصلة. وباإلضافة إلى ذلك، تم تقديم أداة تقييم البيانات لصياغة  ١٢

ما عرضت العالقة بين إحصاءات النفايات ومؤشرات التنمية المستدامة وجمع البيانات مؤشر إدارة النفايات، ك
  .العنصر الثالث من إطار تطوير إحصاءات البيئة

  
االتجاهات العالمية للنفايات اإللكترونية مع التركيز على التحديات وبشكل أكثر تحديدًا وتناول الخبراء كذلك 

ارة النفايات اإللكترونية. وباإلضافة إلى ذلك سلطوا الضوء على مبادئ االستهالك المستدام واإلنتاج وإد
  .المحاسبة ومنهجيتها، وكيف يبلغ عن التقدم المحرز في االستهالك واالنتاج المستدامين

  
وشارك خبراء وممثلو بلدان عدة تجارب قطرية، مثل تجربة نمذجة البصمة من خالل مختلف التعاريف 

ة مصر في محافظة البحر األحمر في حسابات النفايات بشأن حسابات رأس المال والتكيف العملي وتجرب
 .وتجربة المغرب في حسابات الغاباتالطبيعي. باإلضافة إلى تجربة األردن في مجال النفايات اإللكترونية 

م تجميع وأيضا ال ننسى تجربة المملكة العربية السعودية في إعادة توزيع الطعام الى ذوي الحاجة، حيث يت
مميز بسيارات مجهزة لهذا الغرض ومن ثم توزيعها على المحتاجين وبذلك تساهم تلك الطعام وفق نظام صحي 

والسعودية تعتبر من الدول الغنية اقتصاديا ولكن األمن الغذائي  .الجمعيات والمؤسسات في الحد من هدر الطعام
مشكلة في توفير كميات الطعام ولكن في سوء االستخدام والمائي يعتبران من األولويات االستراتيجية وال يوجد 

  والنمط الغذائي الخاطئ والذي يؤدي الى تفشي أمراض الرفاهية.
  

  المخرجات والتوصيات: 
  

الحاجة إلى التعاون بين المكاتب اإلحصائية ووزارات البيئة في تنفيذ األطر عليه المشاركون،  أكدومن أبرز ما 
الوطنية أو العالمية والتي يمكن أن تساعد البلدان على تنظيم البيانات لتتبع األصعدة على اإلحصائية الدولية 

إعداد قائمة  ا كذلك اهمية. تناولووأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة والمتابعة يناالستهالك واإلنتاج المستدام
االستهالك واإلنتاج بهداف التنمية المستدامة العربية بما في ذلك المؤشرات ذات الصلة أل ةأولويذات مؤشرات 

أشار المشاركون إلى أهمية وجود قواعد بيانات وطنية موثوقة لضمان شفافية البيانات ودقتها . المستدامين
رة دعم التعاون بين الدول العربية وتبادل الخبرات الناجحة، وكذلك وتحسين التقييمات. وأشاروا إلى ضرو

 .التعاون الدولي في مجال االقتصاد الدائري
  

على الحاجة إلى تحديث االستراتيجية اإلقليمية العربية الحالية لالستهالك واإلنتاج أيضا سلط المشاركون الضوء 
، بما يتماشى مع الوضع 2009تشرين الثاني / نوفمبر  المستدامين التي اعتمدتها جامعة الدول العربية في

الراهن للمنطقة العربية. كما شددوا على أهمية تفعيل المائدة المستديرة العربية حول االستهالك واإلنتاج 
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الستهالك حول االمستدامين كأداة لوضع توصيات فعالة، وطلبت اليمن الدعم في صياغة استراتيجيتها الوطنية 
  .لمستدامينواإلنتاج ا

  
لتحسين ظروف  اتأهمية إنشاء قائمة بيانات وطنية من أجل ضمان شفافية وصحة المعلوموتناولوا كذلك 

المتابعة وتقييم التقدم في المجال، ودعم وتشجيع أنشطة التعاون الدولي والشراكات بين البلدان العربية وتبادل 
الخبرات والتجارب في المجاالت المجددة لالقتصاد الدائري ككل، ومن ضمنها تلك المتعلقة بالتصرف في 

كما . لألخذ بها والعمل على تنفيذها على أرض الواقع مستقبالً  المخلفات اإللكترونية والنفايات الطبية، وغيرها،
شددوا على دور البحث والتطوير الذي تقوم به المؤسسات األكاديمية والبحثية لتعزيز االستهالك واإلنتاج 

  .المستدامين في المنطقة
  

ك المستدامة وتعزيز ناقش المشاركون أيضا الدور المهم لزيادة الوعي على مستوى األسرة بأنماط االستهال
مبادرات إعادة التدوير، فضال عن الحاجة إلى تعزيز التعبئة الذكية والنقل المستهدف للمنتجات الزراعية للحد 
من فقد األغذية. كما دعوا إلى توسيع نطاق التدريب في مجال المحاسبة البيئية للوصول إلى جمهور أوسع 

، وترجمة المنهجيات ذات الصلة إلى اللغة العربية، واالستفادة عضاءفي الدول األ يتجاوز نقاط االتصال المعينة
  .من التجارب الناجحة لألردن وعمان في مجال المحاسبة البيئية

  
خاصة إدماج االستهالك  Covid-19كما تم التأكيد في هذا االجتماع على أهمية البناء بشكل أفضل فيما بعد الـ 

ات التعافي لمواءمة االقتصاد مع الصحة العامة والطبيعة والمناخ، من خالل واإلنتاج المستدامين في استراتيجي
العمل على سياسات التكنولوجيا الرقمية والدائرية، والتغييرات السلوكية، وتعزيز المؤسسات العامة والشعبية؛ 

سات الخضراء.  باإلضافة إلى االهتمام بـ "المكان" والعمل، واالنتقال إلى سالسل التوريد المحلية والمؤس
ويوصى بأن تعمل بلدان المنطقة العربية على تقديم حزم وحوافز مالية خضراء تشمل مركزية الوظائف 
والدخل؛ االستثمارات في الثروة العامة والبنية التحتية االجتماعية والبيئية والتعميم للنهوض باالستهالك 

   واإلنتاج المستدامين.
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  عمالاألجدول  -األول المرفق
 2020أكتوبر تشرين األول/ 7اليوم األول: األربعاء 

 يةفتتاحالا الجلسة 12:45-12:30

 كلمات ترحيبيّة للشركاء المنظّمين 

  ، مدير إدارة شؤون البيئة واألرصاد الجوية ،محمود فتح هللالسيد  - 
 جامعة الدول العربية، القطاع االقتصادي

  عبد المجيد حداد، نائب المدير اإلقليمي، مكتب غرب آسيا لبرنامج  السيد - 
 األمم المتحدة للبيئة

السيدة ريم النجداوي، رئيسة قسم سياسات الغذاء والبيئة، مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد  -
  الطبيعية، اإلسكوا

  االجتماع وبرنامجعرض خلفية 

مجموعة اإلحصاءات، ومجتمع رئيسة قسم اإلحصاءات االقتصادية، وفاء أبو الحسن، السيدة  - 
 ، اإلسكواالمعلومات، والتكنولوجيا

برنامج األمم  ، المنسق اإلقليمي، كفاءة الموارد واالستهالك واإلنتاج المستدامينطارق الخوريالسيد  - 
 المتحدة للبيئة

 األطر والمنهجيات اإلحصائية :مستدامالنتاج اإلستهالك واالنماط في أ رصد التقدم المحرز 15:30-12:45

االستهالك وتطبيقه في قياس  (SEEA) ) نظام المحاسبة االقتصادية البيئية1: ةالتركيز على ثالث أطر إحصائيسيتم  
) 3واإلنتاج وإدارة النفايات، و باالستهالكفيما يتعلق  (FDES) ) إطار تطوير إحصاءات البيئة2، المحلي للمواد

منظور إقليمي والعديد من المؤشرات التي تقدم معلومات عن التقدم المحرز في  منالعالمية البيئية تحليل البصمة 
واللجنة  ،منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديالمؤشرات المركبة لكل من أهداف التنمية المستدامة مثل 

الخاصة  المستخدمةسيتم تقديم األطر . وSDG-SDNSو ،تماعية آلسيا والمحيط الهادئاالقتصادية واالج
البلدان على تتبع االستهالك واإلنتاج  لمساعدةالستهالك واإلنتاج المستدام في المنطقة العربية ومدى مالءمتها با

  .البلدان بينلبيانات القابلة للمقارنة لالمستدام في السياق الوطني و

رئيسة قسم اإلحصاءات االقتصادية، مجموعة اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا،  مديرة الجلسة: السيدة وفاء أبو الحسن،
 سكواإلا

 مقدمـــة 12:50-12:45
قسم اإلحصاءات االقتصادية، مجموعة اإلحصاءات، ومجتمع  رئيسةوفاء أبو الحسن،  السيدة

 اإلسكوا ،المعلومات، والتكنولوجيا

األطر اإلحصائية كمعايير لإلبالغ عن كفاءة الموارد واالستهالك واإلنتاج المستدام في ذات الصلة  -  12:50–13:15
  والمشاريع الحالية على المستويين العالمي واإلقليمياألخرى أهداف التنمية المستدامة بو 12الهدف ب

اإلحصاءات، ومجتمع وفاء أبو الحسن، رئيسة قسم اإلحصاءات االقتصادية، مجموعة السيدة 
 واالمعلومات، والتكنولوجيا، االسك

في سياق االستهالك واإلنتاج  العربية ذات األولوية للمنطقة التنمية المستدامةأهداف متابعة عن نبذة  -  13:30-13:15
  المستدام

 جامعة الدول العربية ،إدارة اإلحصاء وقواعد المعلومات ةالسيدة نادية الشتيوي، مدير 

  لموادلستهالك المحلي الفي قياس ا واستخدامه (SEEA) ظام المحاسبة االقتصادية البيئيةن -  13:45-13:30
 لدنماركا حصاءاتإ ،بيدرسن أولي السيد
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   مشروعمصر:  حالة ،حسابات رأس المال الطبيعي: حسابات النفايات -  14:00-13:45
 البنك الدولي

 ديفيد باين، خبير مستقل، أستراليا السيد

 تجارب الدول -  14:20-14:00

o تجربة األردن حول مسح النفايات اإللكترونية  
 صدقي حمدان، دائرة اإلحصاءات، األردنالسيد 

o تجربة المغرب حول حسابات الغابات  
 السيد عبد الرحمن المقدم، المندوبية السامية للتخطيط، المغرب

 مناقشة

  تحليل البصمة البيئية من منظور إقليمي -  14:40-14:20
 بصمة البيئيةللشبكة العالمية ال، أفريقيا وشمالأليساندرو غالي، مدير منطقة الشرق األوسط  السيد

 أداة تقييم البيانات لصياغة مؤشرات إدارة النفايات -  14:50-14:40
 للبيئةعبد المنعم محمد، برنامج األمم المتحدة السيد

  وإدارة النفايات يناالستهالك واإلنتاج المستدامب المتعلقة) FDESة (يحصاءات البيئاإلإطار تطوير  -  15:00-14:50
 األمم المتحدة ،، شعبة اإلحصاءماركوس نيوبيري السيد

  لمخلفات اإللكترونيةلتجاهات العالمية واإلقليمية اال -  15:10-15:00
  كيس بالدي، جامعة األمم المتحدة السيد

  مناقشة 15:30-15:10

 األول اليومتوصيات و نتائج

 

 2020أكتوبر تشرين األول/ 8الخميس اليوم الثاني: 

 COVID-19إعادة البناء بشكل أفضل في سياق  16:00-13:00

 
، وتقديم نظرة عامة على الخطوات 19-سيتم التركيز على كيفية إعادة البناء بشكل أفضل في سياق كوفيد

واإلجراءات التي قام بها برنامج األمم المتحدة للبيئة استجابة لمرحلة إعادة البناء خالل هذه الفترة.  سيتم كذلك 
نتاج المستدام، وتصميم وتنفيذ استراتيجيات منسقة النظر في أفضل الممارسات اإلقليمية في مجال االستهالك واإل
تقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف مناقشة أسس لالستهالك واإلنتاج المستدام أثناء مرحلة التعافي، باإلضافة الى 

ق االستهالك واإلنتاج المستدام في المنطقة العربية، مع التركيز على بعض التجارب والتحديات التي تواجه تطبي
اجراءات االستهالك واإلنتاج المستدام على المستوى الوطني، وتسليط الضوء على قصص النجاح في إعادة تدوير 

 .مخلفات الغذاء والنفايات الناتجة عن النزاعات

 األمم المتحدة للبيئةالمنسق اإلقليمي، كفاءة الموارد واالستهالك واإلنتاج المستدامين برنامج مدير الجلسة: السيد طارق الخوري، 

  استعراض برنامج اليوم الثاني 13:05-13:00

طارق الخوري، المنسق اإلقليمي، كفاءة الموارد واالستهالك واإلنتاج المستدامين برنامج األمم  السيد - 
  المتحدة للبيئة

السيدة ريم النجداوي، رئيسة قسم سياسات الغذاء والبيئة، مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد  - 
 الطبيعية، اإلسكوا

لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، مع التركيز على إعادة البناء بشكل 19-االستجابة لكوفيدتقديم استراتيجية  -  13:15-13:05
 أفضل

 السيد عبد المجيد حداد، نائب المدير اإلقليمي، مكتب غرب آسيا لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
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 أمثلة على  ؛تحديات االستهالك واإلنتاج المستدامين أثناء إعادة البناء بشكل أفضلمواجهة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةل ،اإلقليمي والعالمينهج البرنامج 

  استراتيجية كفاءة الموارد في غرب آسيا لبرنامج األمم المتحدة للبيئة -  13:20-13:15
طارق الخوري، المنسق اإلقليمي، كفاءة الموارد واالستهالك واإلنتاج المستدامين، برنامج األمم السيد 

 aالمتحدة للبيئة، غرب آسيا

  وقائمة خدماته GO4SDGsإطالق مشروع  -  13:30-13:20
 السيدة ادريانا زكريا، المنسق العالمي

13:40-13:30 
  حالة نفايات الطعام في غرب آسيا - 

منسق برنامج سالمة األغذية، الجامعة  ،حسين حسن، أستاذ مشارك في علوم وتكنولوجيا األغذيةالسيد 
 اللبنانية األمريكية

13:50-13:40 
  تعميم االبتكار البيئي في سياسات االستهالك واإلنتاج المستدام مع التركيز على األزياء المستدامة - 

 المستدام، برنامج األمم المتحدة للبيئة غرب آسيا العيش نمطخبيرة  ،يارا عبد الصمدالسيدة 

من  12في تنفيذ الهدف  من الواقعوما الجديد؟ تجربة ذا أنجز ؛ ماSwitchMed سويتش ميدبرنامج  -  14:10-13:50
  أهداف التنمية المستدامة

 )للسياسات SwitchMedمنسق برنامج  لوك رويتر،السيد 

14:20-14:10 
 - PACEمجتمع عالمي يقود الطريق نحو اقتصاد دائري : 

 الدائري) لتعزيز االقتصاد(منصة  PACE ـالمدير العالمي لديفيد مغينتي، السيد 

  مناقشة 14:30-14:20

 نجداوي، رئيسة قسم سياسات الغذاء والبيئة، مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية، اإلسكواالريم السيدة  :الجلسة مديرة

  االستهالك واإلنتاج المستداممنهجية تقييم التقدم المحرز في  -  14:50-14:30
 كاميرون ألين، خبير اإلسكواالسيد 

  دور الشركات الناشئة في تعزيز االستهالك واإلنتاج المستدام على المستوى الوطني -  15:00-14:50
 بو جودة، نائب المدير العام، بيريتيك راميالسيد 

 معالجة فقد األغذية وهدرها :إعادة البناء بشكل أفضل -  15:10-15:00
منظمة األغذية والزراعة / المكتب اإلقليمي للشرق مسؤول الموارد الطبيعية، ، تيريزا وونغ السيدة
 األدنى

  خرىاأل تدوير حطام الزجاج وأمثلة على إعادة تدوير الموادإعادة  -  15:10-15:20
  سيدار للبيئة، لبنان  ، المدير التنفيذي،زياد أبي شاكر السيد

 تجربة اليونسكو في معالجة مياه الصرف الصحي -  15:30-15:20
السيد عبد العزيز زكي، مسؤول وطني في مجال العلوم، مكتب اليونيسكو االقليمي للعلوم للدول 

 العربية

 من المجموعات الرئيسية متحدثون -  15:40-15:30
 للصناعات الغذائيةالسيد فادي جبر، االتحاد العربي 

  مناقشة 15:50-15:40

  الختامية، اإلسكوا، برنامج األمم المتحدة للبيئة، جامعة الدول العربية الكلمات 16:00-15:50
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 المشاركين بأسماء قائمة -الثاني المرفق
 

  الدول األعضاء وغير األعضاء في اإلسكوا   –ألف 

  األردن

  مها المعايطةالسيدة 
 خبيرة بيئية

  مدير مديرية السياسات والتعاون الدولي
  وزارة البيئة

  األردن –عمان 
  maha.maita@moenv.gov.jo  البريد اإللكتروني:

  
   جيهان جمال حداد السيدة 

  رئيس قسم دراسات الهواء
  الجمعية العلمية الملكية

  1438صندوق بريد:   
  األردن – 11941عمان 
  )2571+) (داخلي: 962 – 6( 534 4701  هاتف:
  +)962 – 6( 534 4806  فاكس:

  +)962 – 77( 565 0441  خليوي:
  jehan.haddad@rss.jo  البريد اإللكتروني:

  
  السيدة راوية عبد هللا

  اختصاصي أقدم في الدراسات
  الجمعية العلمية الملكية

  1438صندوق بريد:   
  األردن – 11941عمان 
  )2406+) (داخلي:  962 – 6( 534 4701  هاتف:
  +)962 – 6( 534 4806  فاكس:

  +)962( 79 740 1163  خليوي:
  rawia.abdallah@rss.jo  البريد اإللكتروني:

  
  السيد براء عيسى أحمد مطالقة

  اختصاصي أقدم في الدراسات
  الجمعية العلمية الملكية

  1438صندوق بريد:   
  األردن – 11941عمان 
  )2367+) (داخلي:  962 – 6( 534 4701  هاتف:
  +)962 – 6( 534 4806  فاكس:

  +)962( 77 710 9235  خليوي:
   baraa.matalqah@rss.jo  البريد اإللكتروني:

  
  حمدانسمير فوزي صدقي السيد 
 والطاقة البيئةحصاءات في إخبير 

 دائرة اإلحصاءات العامة
  2015ص. ب.: 
  االردن -عمان  11181

  sudki.hamdan@dos.gov.jo  البريد اإللكتروني:
  

 إيناس عربياتالسيدة 
 خبيرة
 حصاءات العامةإلدائرة ا

  2015صندوق بريد:  
  األردن - عمان 11181

 enas.arabyat@dos.gov.jo  البريد اإللكتروني:
  

  هعياصرسليم  محمدالسيدة 
 إحصائي

  حصاءات العامةإلدائرة ا
  2015صندوق بريد:  

  األردن –عمان  11181
  +)962 – 77( 7805 156  خليوي:

البريد اإللكتروني:
  mohammad.ayasrah@dos.gov.jo  

  
  السيد عبد الناصر عبيدات

  إحصائي -خبير اقتصادي 
 دائرة اإلحصاءات العامة

  2015ص. ب.: 
  األردن –عمان  11181

  +)962 – 6( 5300700  هاتف:
 nasiro@dos.gov.jo  البريد اإللكتروني:

  

  البحرين

   هللا سبت نسة مها عبداآل
 ةوالديموغرافي ةحصاءات السكانيإلا ةدارإالقائم بأعمال مدير 

  هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
  33305صندوق بريد:  

  البحرين –المنامة 
 maha.as@iga.gov.bh  البريد اإللكتروني:

  
  إبراهيم سالمحمد أة فاطمالسيدة 

  إحصائي
  قسم أهداف التنمية المستدامة

  إدارة اإلحصاءات السكانية والديموغرافية
  هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

  33305صندوق بريد:  
  البحرين –المنامة 
  +)973( 1787 8237  هاتف:
  +)973( 1787 8223  فاكس:

  fatema.salem@iga.gov.bh  البريد اإللكتروني:
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 تونس
  

  نبيل حمدي السيد
  مدير باإلدارة العامة للتنمية المستدامة

  وزارة: البيئة  
  الجمهورية التونسية

  )SDG12ميد ( -لبرنامج سويتشتصال الوطنية النقطة ا
 +)216( 98513640  خليوي:

  hamdienvironnement@yahoo.com  ي:البريد اإللكترون
  

  الماجري السيدة نوال
 حاطة إلدارة اإمديرة 

  بالمؤسسات 
  مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة 

  تونس
  conseil1@citet.nat.tn  البريد اإللكتروني:

  
 نهال بلطيفةالسيدة 

نقطة االتصال الوطنية لمركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك 
 واإلنتاج المستدامين 

 رئيس مصلحة بإدارة التعاون الدولي
  مركز تونس الدولي لتكنولويا البيئة

  تونس  – الشرقية 1080 -شارع الزعيم ياسر عرفات 
  +)216( 71 206 482 – 71 206 629  هاتف:
  +)216( 71 206 642  فاكس:
   rd.n@citet.nat.tm  اإللكتروني: البريد

  
  السيدة نزيهة حسين

  عام  مهندس
  حاطة بالمؤسساتإلدارة اإبرئيس مصلحة 

  مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة
  وزارة البيئة

  تونس
  +)216( 97 571 082  هاتف:

 ae.nh@citet.nat.tn  البريد اإللكتروني:
  

  الجزائر
  

 عبد القادر فرقيالسيد 
 نقاءً  المركـز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر ر عاميمد

  البيئة وزارة 
  الجزائر
  +)213( 21 77 83 85  هاتف:

  +)213( 66 12 20 72  خليوي:
    a.fergui@cntppdz.com  البريد اإللكتروني:

ferguiaek@yahoo.fr  
  

 آسيا فراني صايمالسيدة 
نائب مدير ترقية التكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات 

 والمنتجات الفرعية الصناعية
 وزارة البيئــة

 الجزائر
  +)213( 551 530 169  ف:هات

  +)213( 21 432 833  فاكس:
  +)213( 770 218 995  خليوي:

  a_sissi2005@yahoo.fr  البريد اإللكتروني:
a.ferrani15@gmail.com                             

  
  السيد سمير غريمز

 خبير
  نقطة االتصال للنشاط اإلقليمي لمركز حماية المناطق الخاصة

  نقطة االتصال خطة عمل المتوسطية ليونيب 
قسم الحفاظ على التنوع البيولوجي، بيئة طبيعية، المناطق 

  المحمية والساحلية والمتغيرات المناخية
  التخطيط العمراني والبيئةوزارة 

  الجزائر  - 16000
  samirgrimes@yahoo.fr  البريد اإللكتروني:

  
  العراق

  
  السيد صالح صبار الثاميل

  جامعة األنبار –أستاذ محاضر 
  العراق

   ahmadsala2016@gmail.com  البريد اإللكتروني:
  

 السيد مقداد عبد الوهاب الخطيب
  أكاديمي متقاعد

  خبير استدامة، ومدرب، ومخطط استراتيجي
 العراق –بغداد 

  +)964( 780 962 2311  خليوي:
  mukdadalkhateeb@yahoo.com  البريد اإللكتروني:

  

  سلطنة ُعمان

 الكلباني محمد بن سيفالسيد 
 مديردائرة البيئة والتنمية المستدامة

  هيئة البيئة
  سلطنة ُعمان

البريد اإللكتروني:
  mohammed.alkalbni@meca.gov.om  
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 رحمة بنت سالم السليميةالسيدة 
  رئيس قسم البحوث والدراسات باالنتداب

  هيئة البيئة
  سلطنة ُعمان

البريد اإللكتروني:
  rahma.alsulaimi@meca.gov.om   

  
 فاطمة بنت سويلم السعديةالسيدة 

 رئيس قسم اإلحصاء باالنتداب
 هيئة البيئة

  ُعمان
   fatma.alsaadi@meca.gov.om  البريد اإللكتروني:

  
  شمسة سالم هالل الحجري السيدة 

  الحسابات القومية - ةاقتصادي ةباحث
  المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

  سلطنة ُعمان
  +)968( 92205350  خليوي:

  shamsasalim@ncsi.gov.om  البريد اإللكتروني:
  

  السيد صدام الجابري
  خبير

  المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
  سلطنة ُعمان

  saddam@ncsi.gov.om  البريد اإللكتروني:
  

  فلسطين
  

 زغلول سمحان السيد
 مدير عام السياسات والتخطيط

 سلطة جودة البيئة
 دولة فلسطين -رام هللا 

 +)970( 22403495  :هاتف
 +)970( 224203494  فاكس:

 +)970( 599264225  وي:يخل
  z.samhan@environment.pna.ps  البريد اإللكتروني:

  
  السيدة آمنه النتشة

  مدير دائرة اإلحصاءات التابعة 
  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  دولة فلسطين –رام هللا 
  haleema@pcbs.gov.ps  البريد اإللكتروني:

  
 زياد قاللوةالسيد 

  إحصائي
  المركزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز 
  دولة فلسطين –رام هللا 

  zqalalweh@pcbs.gov.ps  البريد اإللكتروني:
  

  السيد زهران خليف
  إحصائي

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
  دولة فلسطين –رام هللا 

  zahran@pcbs.gov.ps البريد اإللكتروني:
  

  قطر
  

 محمد أ. عمروالسيد 
 المختبر البيئي -خبير

 دائرة الرقابة البيئية
 وزارة البلدية والبيئة

 الدوحة قطر
 +)974( 4261466  هاتف:
 +)974( 66040834   :خليوي

  maewis@mme.gov.qa  :بريد إلكترونيال
  

 هللا الخزندار عمر عبدالسيد 
 فني كيميائي، إدارة الوقاية من اإلشعاع والمواد الكيماوية 

  وزارة البلدية والبيئة
  قطر –الدوحة 
  +)974( 44623683  هاتف:

 +)974( 33104052  خليوي:
 omarkhazo@gmail.com  البريد اإللكتروني: 

oelkhaznadar@mme.gov.qa                            
  

 فريدة الموسىالسيدة 
  م البيئيةظُ النُ  قسمرئيس 

 البيئيإدارة الرصد والمختبر 
  وزارة البلدية والبيئة

  قطر –الدوحة ، 7634ص. ب.:  
   fnmousa@mme.gov.qa  البريد اإللكتروني:

  
  الغنامياد السيد ز

  استشاري
  إداري الرصد والمختبر البيئي

  وزارة البلدية والبيئة
  قطر –، الدوحة 7634ص. ب.:  

  +)974( 4426 1380  هاتف:
 zmghannam@mme.gov.qa  البريد اإللكتروني:

  
  الشطراتسليمان راغب  السيد خالد
  خبير بيئي

  إحصاءات البيئة
  جهاز التخطيط واإلحصاء

  1855ص. ب.:  –شارع مجلس التعاون 
  قطر –الدوحة 
  +)974( 4495 8491  هاتف:
  kalshatarat@psa.gov.qa  اإللكتروني:البريد 

  



-10- 
 

 
 

  مصر
  

 لهام رفعت عبد العزيزالسيدة إ
 التفاقية استكهولمي مسئول االتصال الوطن

 عضو باللجنة الدولية لتقييم الملوثات العضوية الثابتة
  الخطرةدارة العامة للمواد والمخلفات إلمدير عام ا

  دارة المواد والمخلفات الخطرةإ يخبير ف
  وزارة البيئة -دارة المخلفات إجهاز تنظيم 

  مصر –القاهرة 
  azizelham26@gmail.com  البريد اإللكتروني:

  
 محمد أبو كحلة رحاب عبد الجليلالسيدة 

  المستدامةوحدة التنمية  -إحصائي 
  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء

  مصرالقاهرة، 
  +)2012( 2622 7610  خليوي:

 rehab.abdelgillil@gmail.com  البريد اإللكتروني:
              rehab_feps@yahoo.com  

  
  السيدة داليا الزعبالوي

  إحصائي ثاني في إدارة الحسابات الوطنية
 ءاإلحصاالمركزي للتعبئة العامة و الجهاز

  ورية مصر العربيةجمه -القاهرة 
  +)2011( 2336 3391  هاتف:

  d_elzaabalawy@hotmail.com  البريد اإللكتروني:
  

  المغرب
 

 مليكي سليمان السيد
  رئيس مصلحة التخطيط والتنسيق بين الوزاري

 قطاع البيئة
   وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

   maliki.slimane@gmail.com  :يالبريد االلكترون
maliki@environnement.gov.ma                           

  
  السيدة كريمة بن سودة

  رئيسة مصلحة
  مديرية الحسابات القومية

  السامية للتخطيطالمندوبية  
  المغرب
  )212(+ 660 102 230  هاتف:

  k.bensouda@hcp.ma  البريد اإللكتروني:
  

 ليلى الرقيوقالسيدة 
وتتبع االستراتيجيات المتعلقة  )12الهدف ( رصد عن مسؤول

 بالبيئة والتنمية المستدامة
  مديرية التخطيط

  المندوبية السامية للتخطيط
  المغرب
 +)212( 6771 2077  هاتف:

  l.rkiouak@hcp.ma  البريد اإللكتروني:
  

  سكينة قادة السيدة 
  رئيس مصلحة المنشورات العامة

  مكلفة باإلحصاءات البيئية
  ةممديرية اإلحصاءات العا

  للتخطيطالمندوبية السامية 
  المغرب
  +)212( 660 102 198  هاتف:

  s.kada@hcp.ma  البريد اإللكتروني:
  

  السيد أشرف األشقر
  محاسب وطني

  مديرية الحسابات القومية
  المندوبية السامية للتخطيط

  المغرب
 a.lachkar@hcp.ma  البريد اإللكتروني:

  
  السيد عبد الرحمن المقدم

  المندوبية السامية للتخطيط –خبير 
  المغرب

  a.lamkadem@hcp.ma  البريد اإللكتروني:
  

  المملكة العربية السعودية
  

 القثامي محمد نورة السيدة 
 مدير إدارة االلتزام القانوني

  الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة
  المملكة العربية السعودية -جدة 

  +)966 -1( 24237000  هاتف:
  +)966 – 54( 000 6063  خليوي:

 n.al-gethami@gamep.gov.sa  البريد اإللكتروني:
  

  الطوخي حسن مجدي السيد 
  استشاري

  مدير إدارة الصحة والبيئة
  الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

  132480ص. ب.: 
  المملكة العربية السعودية - 21383جدة 

  +)966( 12 423 7078  هاتف:
  +)966( 59 000 2182  خليوي:

  m.al-toukhi@gamep.gov.sa  البريد اإللكتروني:
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 السيد أحمد الغامدي
  خبير

  وزارة البيئة والمياه والزراعة
  المملكة العربية السعودية

  ahaalghamdi@mewa.gov.sa   البريد اإللكتروني:
  

  أحمد منسيالسيد 
  خبير

  والزراعةوزارة البيئة والمياه 
  المملكة العربية السعودية

  
  السيد ماجد سالم العصالني

  إحصائي باحث
  الهيئة العامة لإلحصاء

  11481الرمز البريدي:  – 3735ص. ب.: 
  المملكة العربية السعودية -الرياض 

  +)966 – 1( 1 401 4138 – 2205  هاتف:
  +)966 – 1( 1 289 4865  فاكس:

  msaslani@stats.gov.sa  البريد اإللكتروني:
  

 السيد نايف الدوسري
  خبير

  الهيئة العامة لإلحصاء
  11481الرمز البريدي:  – 3735ص. ب.: 
  المملكة العربية السعودية -الرياض 

  
 السيدة فاطمة الجعيب

  باحث إحصائي
  الهيئة العامة لإلحصاء

  11481البريدي: الرمز  – 3735ص. ب.: 
  المملكة العربية السعودية -الرياض 

  ffjoaib@stats.gov.sa  البريد اإللكتروني:
  

  السيدة أسماء الشيا
  خبير إحصائي

  دائرة السكان واإلحصاءات الحيوية
  الهيئة العامة لإلحصاء

  المملكة العربية السعودية
 anshaya@stat.gov.sa   البريد اإللكتروني:

  
 اليمن

  
  السيد أمين محمد قائد الحمادي

  مدير عام المتابعة وتقييم خطط التنمية 
 الهيئة العامة لحماية البيئة 

  وزارة المياه والبيئة
  الجمهورية اليمنية
   ameensd2030@gmail.com  البريد اإللكتروني:

  

 عادل عبد الرشيد عبد الرزاق السيد 
 مستشار الهيئة العامة لحماية البيئة

 الجمهورية اليمنية
  +)966( 54-6832358  خليوي:

  adeladen@yahoo.com  البريد االلكتروني:
  

  حمد الحماديأحامد عبده السيد 
 مدير إحصاءات البيئة 

 الجهاز المركزي لإلحصاء 
عضو الفريق الفني العربي إلحصاءات ومؤشرات البيئة 

 والتنمية المستدامة 
  نقطة االتصال الوطني لهده اإلحصاءات والمؤشرات

  صنعاء، الجمهورية اليمنية 
  +)967( 7779 62071  خليوي:

  +)967( 7779-62071تلفون سيار وواتس أب:  
 hammadi_62@yahoo.com  البريد اإللكتروني:

  
  الفقيه الكريم عبدالسيد 
  الجهاز المركزي لإلحصاء –خبير 

  اليمن –صنعاء 
 karim.feqeh@gmail.com  البريد اإللكتروني:

  
 هللا السري السيدة نجوى عبد

  مستشار
  اليمنية لدى جامعة الدول العربيةالوفد الدائم للجمهورية 

  مصر –القاهرة 
  +)2010( 1547 7223  خليوي:

  nalserri@gmail.com  البريد اإللكتروني:
  

المنظمات العربية واإلقليمية والدولية    -باء 
  والمنظمات غير الحكومية والجامعات

  
 للتنمية الصناعية والتعدين (إيدمو)المنظمة العربية 

  
  مير الرفاعيأد سيال

 خبير بإدارة التنمية الصناعية
 المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

  المغرب –، الرباط 8019صندوق بريد:   
  +)212( 537 274 500  هاتف:
  +)212( 537 772 188  فاكس:

   a.elrufai@aidmo.org  البريد اإللكتروني:
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    المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)
  

  السيد هيثم عبد هللا سلمان
    مدير إدارة العلوم والبحث العلمي

   المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)
 تونس

 +)964( 7801459516  خليوي:
  +)964( 7801459516  واتساب:

 heaitham20052006@yahoo.com  البريد اإللكتروني:
  

  المنظمة العربية للتنمية الزراعية
  

  السيد أحمد سالم ولد أحمد
  رئيس وحدة البرامج الزراعية والبيئية وتغير المناخ

  المنظمة العربية للتنمية الزراعية
  السودان –الخرطوم 

  )106(تحويلة:  183571650 – 183471374  هاتف:
  +)249( 966 211 140  خليوي:

 asahmed1964@yahoo.fr  البريد اإللكتروني:
  

  السيد صالح محمد العوض
  خبير االقتصاد الزراعي

  المنظمة العربية للتنمية الزراعية
  السودان –الخرطوم 

  )130(تحويلة:  183571650 – 183471374  هاتف:
  +)249( 901 966 221  خليوي:

   smalawad@aoad.org  البريد اإللكتروني:
  

 السيد نبيل الصغير
  خبير االستشعار عن بعد

  العربية للتنمية الزراعيةالمنظمة 
  السودان –الخرطوم 

  )157(تحويلة:  183571650 – 183471374  هاتف:
  +)216( 98650060+)/ 249( 990669414  خليوي:

 nabil.sghaier@aoad.org  البريد اإللكتروني:
  

  الهيئة العربية للطاقة الذرية
  

  سالم حمديالسيد 
 المدير العام

  الهيئة العربية للطاقة الذرية
  يةتونسالجمهورية ال

 +)216( 7177 3340  هاتف:
  hamdisalemaziz@yahoo.com  البريد اإللكتروني:

princesse_nahla@yahoo.com                            
  

    اإلتحاد العربي للصناعات الغذائية
 

 فادي فالح جبر السيد
   األمين العام

    اإلتحاد العربي للصناعات الغذائية
  ردنألا –عمان 

  arabfood3@gmail.com  البريد اإللكتروني:
  

  منظمة العمل العربية
 

  السيدة رانية رشدية
 القائم بأعمال مدير المعهد العربي للصحة والسالمة

  منظمة العمل العربية
  مصر -القاهرة 
 )117+) (داخلي: 202( 3336 21/2719  هاتف:
  +)202( 374 8900  فاكس:

  +)2012( 8388 7856  خليوي:
 raniarushdie@gmail.com  البريد اإللكتروني:

  
  بيريتيك/ أغريتيك

  
  السيد رامي أبو جودة

  بيرتيك –نائب المدير العام 
  مدير برنامج آغريتيك

  جامعة سانت جوزيف –مجمع مار روكز للعلوم والتكنولوجيا 
  بيروت، لبنان –الدكوانة 

  )1112+) (داخلي:  961 – 4( 533040  هاتف:
  +)961 – 78( 888902  خليوي:

  ramy.boujawdeh@berytech.org  البريد اإللكتروني:
  

  قوالالسيد إلياس ن
  اختصاصي كلينتيك

  بيريتيك
  لبنان

  elias.nicolas@berytech.org  البريد اإللكتروني:
  

 سيدر للبيئة
  

 شاكرالسيد زياد أبي 
  المدير التنفيذي

  سيدر للبيئة
  لبنان -بيروت 

  +)961 – 1( 389404هاتف (مكتب): 
  +)961 – 1( 389406فاكس (مكتب): 

  +)961 – 3( 293222  خليوي:
   ziad@cedarenv.com  البريد اإللكتروني:
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  االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
 

  ليلى عنوريالسيدة 
  خبير

  االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
  سويسرا

   laila.annouri@iucn.org  البريد اإللكتروني:
  

  ah’Be –S.A.O.C –الشركة العُمانية للخدمات البيئية 
 

  السيدة منى اللواتي
  رئيس قسم ذكاء األعمال

 العُمانية للخدمات البيئيةالشركة 
  بيا –بناية ساووك 
  130أزيبا  – 1188شارع بوشر 
  سلطنة ُعمان

  +)968( 24 – 228401  هاتف:
  +)968( 24 – 228301  فاكس:

  munai88@hotmail.com  البريد اإللكتروني:
    muna.allawati@zeenah.com  

  
  السيدة فاطمة المجيني

 MSWاستراتيجيات مدير 
 الشركة العُمانية للخدمات البيئية

  بيا –بناية ساووك 
  130أزيبا  – 1188شارع بوشر 
  سلطنة ُعمان

  
  )PACEمنصة تسريع االقتصاد الدائري (

  
  ماكجينتي ديفيد ب.السيد 

  منصة تسريع االقتصاد الدائري – المدير العالمي
  هولندا –هيغ 

  david.mcginty@pacecircular.orgالبريد اإللكتروني: 
  
  تحاد الغرف العربيةا

  
 آلنسة رحاب ناصرا

 مسؤولة برنامج ريادة األعمال
  الغرف العربيةتحاد ا

  بيروت، لبنان
  +)961-1( 826020  هاتف:

  +)961 – 71( 071972  خليوي:
  edp@uac.org.lb  البريد اإللكتروني:

  

  )AGU(ِ جامعة الخليج العربي
  

  سمية يوسف حسن عباسالسيدة 
 أستاذ إدارة المخلفات والتلوث البيئي  المساعد

  قسم الموارد الطبيعية والبيئة /برنامج اإلدارة البيئية
  جامعة الخليج العربي

  مملكة البحرين
  +)973( 17 239 450  هاتف:
  +)273( 17 239 552  فاكس:

 +)973( 3657 7772  خليوي:
  :البريد اإللكتروني

sumayayousif@agu.edu.bh    
  

  )AUB( الجامعة األمريكية في بيروت
  

 محمد ج. أبيضالسيد 
 )LEAFمدير مختبرات البيئة والزراعة والغذاء (

 منسق برنامج علوم وإدارة األغذية
 قسم التغذية وعلوم الغذاء - ستاذ مساعدأ

 الزراعية والغذائيةكلية العلوم 
 الجامعة األمريكية في بيروت

 بيروت، لبنان
 رياض الصلح 0236-11ص.ب 
 4824/4412/4546تحويلة:  +) 961-1( 350000 هاتف: 

 ma192@aub.edu.lb  البريد اإللكتروني:
  

  )LAU( الجامعة اللبنانية األمريكية
  

  حسنحسين السيد 
 أستاذ مشارك في قسم الغذاء والتكنولوجيا

 LAU-CEمنسق برنامج سالمة الغذاء ، 
  الجامعة اللبنانية األمريكية

  لبنان –بيروت 
 )1609+) (داخلي: 961 – 1( 786456هاتف (المكتب):  
  hussein.hassan@lau.edu.lb  البريد اإللكتروني:

  
  جامعة قطر

  
  السيد محمد السعيدي

 استاذ مساعد لحوكمة الموارد الطبيعية
  مركز التنمية المستدامة

  كلية الفنون والعلوم
    جامعة قطر

  قطر، الدوحة – 2713 صندوق بريد: 
  +)974( 4403 4952  هاتف:
  +)974( 403 4501  فاكس:

  malsaidi@qu.edu.qa  البريد اإللكتروني:
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  الجامعة األردنية
  

 السيدة ديانا أبو غنمي
 أستاذ مشارك
  كلية األعمال -قسم التمويل 

  الجامعة األردنية
  األردن –عمان 

  d.abughunmi@ju.edu.jo  البريد اإللكتروني:
  

  الخبراء   -جيم 

  
  السيد أولي غرافغارد بيدرسون

  الحسابات الوطنية -رئيس استشاريي 
  إحصاءات الدانمارك

  الدانمارك
 ogp@dst.dk  البريد اإللكتروني:

  
  السيد ديفيد بين

  حسابات اقتصاد البيئة وحسابات رأس المال –استشاري 
  مشروع البنك الدولي

  أستراليا
 davidbain51@gmail.com  البريد اإللكتروني:

  
  السيد أليسندرو كالي

  خبير علمي أقدم
  شبكة البصمة العالمية

  )MENAأفريقيا (مدير برنامج الشرق األوسط وشمال 
  سويسرا

البريد اإللكتروني:
  alessandro@footprintnetwork.org   

  
 كلوشي رضاالسيد 

خبير بالمكتب العربي للحماية المدنية وشؤون البيئة التابع 
 العرب لمجلس وزراء الداخلية

  الرباط، المغرب 
  +)212( 663795717  هاتف:

  guellouchi.reda@gmail.com  البريد اإللكتروني:
  

  السيد يقين عثمان 
  بالمكتب العربي للحماية المدنية وشؤون البيئة التابع خبير

  لمجلس وزراء الداخلية العرب
  المغرب -الرباط 
  +)212( 66 179 4176  هاتف:

 otmanov70@gmail.com  البريد اإللكتروني:
  

  منظمات األمم المتحدة   -دال 
  

  والزراعة التابعة لألمم المتحدة (الفاو)منظمة األغذية 
 

  السيدة تيريزا وونغ
  مسؤول الموارد الطبيعية (التغير المناخي)

منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة/ المكتب اإلقليمي 
  للشرق األدنى

  المكتب اإلقليمي في القاهرة
  مصر –القاهرة 

  theresa.Wong@fao.org  البريد اإللكتروني:
  

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  –منظمة األمم المتحدة 
)DESA-UN(  
  

  اآلنسة رينه شاه
  فرع المعلومات –رئيس قسم اإلحصاءات البيئية 

  قسم اإلحصاء
  1512 - 2غرفة دي سي 

  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية –منظمة األمم المتحدة 
  مبنى األمم المتحدة 2

  الواليات المتحدة األميركية – 10017نيويورك   
 shahr@un.org  البريد اإللكتروني:

  
  السيد سوان شي
  مساعد إحصائي 

  إدارة التنمية المستدامة
  1504 - 2غرفة دي سي 

  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية –منظمة األمم المتحدة 
  مبنى األمم المتحدة 2

  الواليات المتحدة األميركية – 10017نيويورك   
  )1( 917 367 9065  هاتف:

  che@un.org  البريد اإللكتروني:
  

 السيد ماركوس نيوبيري
 إحصائي

  إدارة التنمية المستدامة
  1512 - 2غرفة دي سي 

  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية –منظمة األمم المتحدة 
  مبنى األمم المتحدة 2

  الواليات المتحدة األميركية – 10017نيويورك   
  newbury@un.org  البريد اإللكتروني:
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  السيد روبن كارينغتون
  مساعد إحصائي

  إدارة التنمية المستدامة
  أ 1403 – 2غرفة دي سي 

  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية –منظمة األمم المتحدة 
  مبنى األمم المتحدة 2

  الواليات المتحدة األميركية – 10017نيويورك   
  )1( 212 963 6234  هاتف:

 carrington@un.org  البريد اإللكتروني:
  

  )UNDRRمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (
  

  اآلنسة ميرنا أبو عطا
  قسم اإلحصاء –مسؤول البرنامج اإلقليمي 

المكتب  –مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 
  اإلقليمي
 مصر –القاهرة 

   abuata@un.org  البريد اإللكتروني:
  

  منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)
 

  السيد عبد العزيز زكي
  مسؤول العلوم الوطنية

منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)/ 
  المكتب اإلقليمي للعلوم في البالد العربية

  المكتب اإلقليمي في القاهرة
  مصر –القاهرة 

  aa.zaki@unesco.org  البريد اإللكتروني:
  

  )UNUجامعة األمم المتحدة (
  

  كيس بالديالسيد 
  مسؤول برامج أقدم

 جامعة األمم المتحدة
  ألمانيا

   balde@vie.un.edu  البريد اإللكتروني:
  

  المنظمون   -هاء 
  

  جامعة الدول العربية
  

 السيد محمود فتح هللا
  مدير إدارة الشؤون البيئية واألرصاد

  القطاع االقتصادي
  الدول العربيةجامعة 
  مصر –القاهرة 

   mahmoud.fathallah@las.int  البريد اإللكتروني:
 

  السيدة نادية الشتيوي
  مدير إدارة اإلحصاءات وقاعدة البيانات

  جامعة الدول العربية
  مصر –القاهرة 

  nadia.chtioui@las.int  البريد اإللكتروني:
  

  مكتب غرب آسيا /برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)
  

 عبد المجيد حدادالسيد 
 نائب المدير اإلقليمي

 مكتب غرب آسيا /برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)
 المنامة، مملكة البحرين

 10880 :ص.ب
 )973(+ 17812754  هاتف:
  +)973( 44805 360  :خليوي

 abdul-majeid.haddad@un.org  البريد اإللكتروني:
  

 طارق الخوريالسيد 
 منسق إقليمي

 كفاءة الموارد واالستهالك واإلنتاج المستدامين
  مكتب غرب آسيا /(اليونيب)برنامج األمم المتحدة للبيئة 

 المنامة، مملكة البحرين
 10880 :ص.ب
  +)973( 17812759  :هاتف

 +)973( 56 380909   خليوي:
 tarek.alkhoury@un.org  البريد اإللكتروني:

  
  عبد المنعم محمدالسيد 

 للعلوم  قليمياإلمنسق ال
  مكتب غرب آسيا /المتحدة للبيئة (اليونيب)برنامج األمم 

 10880 :ص.ب
  البحرين ، مملكةمنامةال

 +)973( 17812783  هاتف:
  +)973( 36465046  خليوي:

 abdelmenam.mohamed@un.org  البريد اإللكتروني:
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  السيدة أدريانا زكريا فرح 
 رئيس ومنسق عالمي

 )Go4SDGsالفرص العالمية ألهداف التنمية المستدامة (
 شعبة االقتصاد /فرع الموارد واألسواق

  (اليونيب)/ مكتب غرب آسيا برنامج األمم المتحدة للبيئة
 10880 :ص.ب

  المنامة، البحرين
 adriana.zacarias@un.org  البريد اإللكتروني:

  
  لوك ريوترالسيد 

 منسق السياسة الوطنية في السويتش ميد 
  (اليونيب) برنامج األمم المتحدة للبيئة

 باريس، فرنسا
  +)33( 87 19 73 144  هاتف:

 luc.reuter@unep.org  البريد اإللكتروني:
  

  يارا عبد الصمدالسيدة 
 خبير أسلوب الحياة المستدام
  مكتب غرب آسيا(اليونيب)/  برنامج األمم المتحدة للبيئة

  10880صندوق بريد:  
  المنامة، مملكة البحرين

 yara.abdul-samad@un.org  البريد اإللكتروني:
  
 لسيد إنغاراراسان ميلياكاناما

 مسؤول إدارة برنامج الكيماويات والنفايات وجودة الهواء
 مكتب غرب آسيا(اليونيب)/  برنامج األمم المتحدة للبيئة

  المنامة ، البحرين  - 10880   :ص.ب
  +)973( 17812756  هاتف:
 iyngararasan.mylvakanam@un.org  اإللكتروني:البريد 

  
  السيدة يان شانغ

  مسؤول إدارة البرامج
 مكتب غرب آسيا(اليونيب)/  برنامج األمم المتحدة للبيئة

  المنامة ، البحرين  - 10880   :ص.ب
    chang.yan@un.org  البريد اإللكتروني:

  
 هللا الحمادي  عواطف عبدالسيدة 

 مساعد برامج 
  مكتب غرب آسيا(اليونيب)/ برنامج األمم المتحدة للبيئة 

  المنامة ، البحرين  - 10880   :ص.ب
  +)973( 17812788  هاتف:

  +)973( 33779090  خليوي:
   Awatif.Abdulla1  سكايب:

 awatif.abdulla@un.org  البريد اإللكتروني:
  

 بشرى مأمون حطابالسيدة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةلدى  دولي يستشارا

 األردن  ،11623عمان 
  +)962 – 77( 7660284  :خليوي

 b_hattab@hotmail.com  البريد اإللكتروني:
  

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
  (اإلسكوا)

 
 السيدة ريم النجداوي

  رئيس قسم سياسات الغذاء والبيئة
  مجموعة التغير المناخي واستدامة الموارد الطبيعية

  بيت األمم المتحدة –اإلسكوا 
  لبنان –بيروت 
  +)961 – 1( 978558  هاتف:
  +)961 – 1( 981510  فاكس:

  nejdawi@un.org  البريد اإللكتروني:
  

  السيدة وفاء أبو الحسن
  رئيس قسم اإلحصاءات االقتصادية

 والتكنولوجيامجموعة اإلحصاء ومجتمع المعلومات 
  بيت األمم المتحدة –اإلسكوا 
  لبنان –بيروت 
  +)961 – 1( 978353  هاتف:

  aboulhosn@un.org  البريد اإللكتروني:
  

  السيد فيديل بيرنغيرو
  مسؤول شؤون اقتصادية

  قسم سياسات الغذاء والبيئة
  واستدامة الموارد الطبيعيةمجموعة التغير المناخي 

  بيت األمم المتحدة –اإلسكوا 
  لبنان –بيروت 
  +)961 – 1( 978509  هاتف:
  +)961 – 1( 981510  فاكس:

  byringiro@un.org  البريد اإللكتروني:
  

  السيد إسماعيل لُبد
 والتكنولوجيامجموعة اإلحصاء ومجتمع المعلومات 

  بيت األمم المتحدة –اإلسكوا 
  لبنان –بيروت 
  +)961 – 1( 978510  فاكس:

  lubbad@un.org  البريد اإللكتروني:
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  السيدة الرا جدع
 مسؤول وطني لمشروع

  قسم سياسات الغذاء والبيئة
  الطبيعيةمجموعة التغير المناخي واستدامة الموارد 

  بيت األمم المتحدة –اإلسكوا 
  لبنان –بيروت 
  +)961 – 1( 978532  هاتف:
  +)961 – 1( 981510  فاكس:

 geadahl@un.org  البريد اإللكتروني:
  

  السيد كاميرون ألين
  اإلسكوا –استشاري 

  أستراليا
 cameronallen01@hotmail.com  البريد اإللكتروني:

  
  السيدة جولي أبو عرب

  مساعد برامج أقدم
  قسم سياسات الغذاء والبيئة

  مجموعة التغير المناخي واستدامة الموارد الطبيعية
  بيت األمم المتحدة –اإلسكوا 
  لبنان –بيروت 
  +)961 – 1( 978561  هاتف:
  +)961 – 1( 981510  فاكس:

  abouarab@un.org  البريد اإللكتروني:
  

  السيدة ريتا وهبة
  مساعد شؤون اقتصادية

  قسم سياسات الغذاء والبيئة
  مجموعة التغير المناخي واستدامة الموارد الطبيعية

  بيت األمم المتحدة –اإلسكوا 
  لبنان –بيروت 
  +)961 – 1( 978513  هاتف:
  +)961 – 1( 981510  فاكس:

       wehbe@un.org البريد اإللكتروني:
  

  السيدة زهر بو غانم
  مساعد باحث

 مجموعة اإلحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا
  المتحدةبيت األمم  –اإلسكوا 
  لبنان –بيروت 

  bou-ghanem@un.org البريد اإللكتروني:
  

  السيد كريستوف روحانا
  مساعد إحصائي

 مجموعة اإلحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا
  بيت األمم المتحدة –اإلسكوا 
 لبنان –بيروت 
  +)961 – 1( 981510  فاكس:

 rouhanac@un.org  البريد اإللكتروني:
  

  السيد منعم مرة
  مساعد إداري 

  قسم سياسات الغذاء والبيئة
  مجموعة التغير المناخي واستدامة الموارد الطبيعية

  بيت األمم المتحدة –اإلسكوا 
  لبنان –بيروت 
  +)961 – 1( 978525  هاتف:
  +)961 – 1( 981510  فاكس:

  murrahm@un.org  البريد اإللكتروني:
  

  السيد وسيم حمود
  مساعد إحصائي

 مجموعة اإلحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا
  بيت األمم المتحدة –اإلسكوا 
  لبنان –بيروت 
  +)961 – 1( 978349  هاتف:
  +)961 – 1( 981510  فاكس:

 hammoudw@un.org  البريد اإللكتروني:
  

  اآلنسة ليال جدعون
  مساعد باحث

  قسم سياسات الغذاء والبيئة
  مجموعة التغير المناخي واستدامة الموارد الطبيعية

  بيت األمم المتحدة –اإلسكوا 
  لبنان –بيروت 
  +)961 – 1( 978560  هاتف:
  +)961 – 1( 981510  فاكس:

  gedeon1@un.org  البريد اإللكتروني:
  

  العنوان البريد لإلسكوا
  

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
  (اإلسكوا)

  8575 – 11ص. ب.:  
  2812 1107ساحة رياض الصلح  

  المتحدةبيت األمم 
  لبنان –بيروت 
  +)961 – 1( 981301  هاتف:
  +)961 – 1( 981510  فاكس:

  


