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  جمھورية مصر العربية
 وزارة التضامن االجتماعي

  
  
  
  

لجنة األمم المتحدة االقتصادية 
  واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)

  (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
  
  
  

  ريـرتق
  

  في جمھورية مصر العربية المؤتمر الوطني للسياسة االجتماعية المتكاملة
  2007فبراير شباط/ 8و 7القاھرة، 

  

  موجـز
  

اللجنة االقتصادية وزارة التضامن االجتماعي في جمھورية مصر العربية، بالتعاون مع  نظمت  
المتكاملة في جمھورية مصر جتماعية اال ةسياسلل المؤتمر الوطنيواالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)، 

  .2007فبراير شباط/ 8و 7، يومي القاھرةفي العربية، 
  

ويأتي ھذا المؤتمر في إطار مسعى وزارة التضامن االجتماعي لوضع تصور عام لسياسة   
جتماعية متكاملة تتوافق مع الواقع المصري وتنسجم مع إمكانيات وتطلعات المجتمع المصري بحيث ا

يد األولويات والتوجھات العامة ورسم أدوار محددة لمختلف الشركاء والفرقاء في الشأن العام بما يمكن تحد
  في ذلك المجتمع المدني.

  
ة ادعوة الحكومة إلى صياغة سياسة ومن أھم التوصيات التي صدرت عن المؤتمر    ة متكامل جتماعي

ات،  ة الفئ وق كاف رم حق رية وتحت درات البش ن الق اً م ق أساس ي وتنطل ر ف ادي النظ س اقتص اء مجل إنش
اعي مستقل،  ذلك النظر في إنشاء مرصد اجتم واجتماعي يتمثل فيه جميع مكونات المجتمع المصري، وك

ديم  ورة وتق ي صياغة وبل اركة ف دني للمش ع الم الزم للمجتم دعم ال املة ال تراتيجية ش ة واس ة اجتماعي رؤي
  للسياسة االجتماعية.

 
ناقشات باإلضافة إلى التوصيات التي صدرت مألھم محاور البحث والھذا التقرير عرضاً يتضمن و  

  عن المؤتمر.
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  ةـمقدم
  

إلى مكافحة الفقر واإلقصاء االجتماعي وخفض التوترات لسياسات االجتماعية المتكاملة اھدف ت  - 1
خلفياتھم االجتماعية واالقتصادية والسياسية وخصائصھم  تحسين أوضاع المواطنين بمعزل عنو ةاالجتماعي

وتستند الحكومات إلى ھذه السياسات في صياغة برامجھا مثل شبكات األمان  الديمغرافية والجغرافية والعرقية. 
خالل السياسات االجتماعية المتكاملة يمكن ومن  االجتماعي وسياسات التعليم والخدمات الصحية والعمالة. 

نتشار الفقر، ومعالجة اوالحد من  التوزيع العادل للفوائد واألضرار المرتبطة بالنمو االقتصادي الكلي،تحقيق 
 ً  التفاوت الشديد في توزيع الدخل، وتقليص معدالت البطالة والعمالة الناقصة، وتخفيض كلفة المعيشة قياسا

   بالدخل بالنسبة إلى غالبية السكان، وتحسين األحوال المعيشية.
 
ة فمشروع اإلسكوا  أطلقت 2002ومنذ بداية عام   -2 ة المتكامل أصدرت مجموعة من السياسات االجتماعي

ول ورت ح ي تمح ات الت ذ سيا الدراس ياغة وتنفي اص ة  تس اتاجتماعي ي قطاع ة،  ف يم، والصحة، والعمال التعل
اعي.  ا أصدرت واألمن االجتم ي مجال  ةوراق حول تجارب ناجحمجموعة من األ كم ة  ةسالسياف االجتماعي

دا، وماليزي ااالمتكاملة في كل من النرويج، وكن ة كوري ة ، وجمھوري ونس.الجنوبي ذلك أصدرت اإلسكوا   ، وت ك
روف  اول الظ ارن"، تن ل مق ار وتحلي ة: إط دول العربي ي ال ة ف ة متكامل ات اجتماعي و سياس وان "نح راً بعن تقري

ؤثر في صياغة السياسات ا بأوضاع دول  المالئمة وغير المالئمة التي ت ة، ومقارنتھ دان النامي ذھا في البل وتنفي
ً  المنطقة، ا ا طابع رة وصياغتھا وإعطائھ دايتھا كفك ً  ومراحل تطور السياسات االجتماعية المتكاملة من ب يا  مؤسس

ة ى تشجيع صانعي  . إلى تنفيذھا ورصدھا وتقييمھا ثم استدامتھا في البرامج الوطني ذه اإلصدارات إل وتھدف ھ
ة و عدم وجود رؤية واضحة لسياسة اجتماعية متكاملة.  لدراسة الخلل الذي أدى إلى لقرارا تركز المرحلة الحالي

ى اتخاذ منحى  ة عل دول المعني وفير فرص الحوار وحث ال ى ت ة عل ة المتكامل من مشروع السياسات االجتماعي
ة  ؤتمرات وطني الل م ن خ ل م ذا العم ھيل ھ ة وتس ة المتكامل ة االجتماعي ةالسياس د  وإقليمي ى تحدي ي إل ترم

ة  ادية واالجتماعي ية واالقتص ات السياس ن الفاعلي ر م دد أكب راك ع بة، وإش ر المناس ة األط ات، ومناقش األولوي
ا  ى ترجمتھ وفير األطر ببياللخروج بتوصيات يصار إل ة لت دريب الالزم رامج الت ات وخطط حسية، ووضع ب ن

 والمھارات.
  
اإلسكوا تضامن االجتماعي في جمھورية مصر العربية، بالتعاون مع وزارة ال نظمتوفي ھذا اإلطار،   - 3

، جمھورية مصر العربيةفي المتكاملة االجتماعية  ةسياسلل المؤتمر الوطني، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
وضع تصور عام لسياسة اجتماعية متكاملة تتوافق مع أتي في إطار مسعى وزارة التضامن االجتماعي ليالذي 

لواقع المصري وتنسجم مع إمكانيات وتطلعات المجتمع المصري بحيث يمكن تحديد األولويات والتوجھات ا
  العامة ورسم أدوار محددة لمختلف الشركاء والفرقاء في الشأن العام بما في ذلك المجتمع المدني.

  
  التوصيات  -أوالً 

  
بلورة رؤية حول وصيات تمحورت إلى إصدار مجموعة من التتوصل المشاركون في ھذا المؤتمر   - 4

  المتكاملة في جمھورية مصر العربية، من خالل ما يلي:بشأن السياسة االجتماعية ومنھجية مستقبلية 
  

ر  (أ)   ي مصر وضرورة التغيي ة ف ة المتكامل ة السياسة االجتماعي ى أھمي د عل اه التأكي ذا االتج ي ھ ، ف
ى نجاح السياسة االقتصادية، اسة االجتماعية الھادفة إلى توفير تيبحيث أن الس ؤدي إل كافؤ الفرص، ھي التي ت

 وھذه نقطة أساسية تبرز مسؤولية الدولة عن تلك السياسة؛
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ً من القدرات البشرية وتحترم  (ب)   دعوة الحكومة إلى صياغة سياسة اجتماعية متكاملة تنطلق أساسا
 مواطنين؛حقوق كافة الفئات، وتوفر الشروط الدنيا لتكافؤ الفرص لجميع ال

  
الدولة إلى تبني رؤية استراتيجية للمفھوم االجتماعي مع إبراز دور وزارة التضامن دعوة   (ج)  

  االجتماعي في صياغة السياسات وتنسيق الخدمات االجتماعية بالتنسيق مع الوزارات األخرى؛
  

  جتماعية للوزارة؛دعوة وزارة التضامن االجتماعي إلى تكوين آليات فعالة تنظر في السياسة اال  (د)  
  

  )(   رؤية اجتماعية واستراتيجية شاملة دعم المجتمع المدني للمشاركة في صياغة وبلورة وتحقيق
  للسياسة االجتماعية؛

  
ع   (و)   ات المجتم ع مكون ه جمي ل في اعي يتمث ادي واجتم س اقتص اء مجل ي إنش ر ف ى النظ دعوة إل ال
 المصري؛

  
ات الدعوة إلى النظر في إنشاء مرصد ا  (ز)   رامج آلي جتماعي مستقل يوفر للقيمين على السياسات والب

  مناسبة لمتابعة أدائھا وتقييمه وترشيده؛
  

 التأكيد على مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ السياسة االجتماعية؛  (ح)  
  

  اإلفادة من الالمركزية عند وضع السياسة االجتماعية.  (ط)  
  

 ً   لنقاشمحاور البحث وا  -ثانيا
  
عناصر نجاح تجارب عالمية في مجال إدماج السياسة االجتماعية استعراضاً لتضمنت محاور المؤتمر   - 5

يجابيات والسلبيات في السياسة تحديد اإلضافة إلى ، باإلواقع السياسة االجتماعية في مصر، وبالتنمية الشاملة
ً آلية صنع ورسم وتنفيذ السياسة االجتم ىالمطبقة بالتركيز عل مناقشة واقع و ،في مصر اعية المعمول بھا حاليا

جعل بالسبل الكفيلة و ،قضايا المرتبطة باإلدماج والتھميش االجتماعيالوا، العدالة في توزيعھ ىالخدمات ومد
وفيما يلي عرض موجز لمحاور البحث   .السياسة المصرية أكثر استجابة لتلبية مصالح كافة الفئات االجتماعية

  والنقاش.
  

  عناصر النجاح في التجارب العالمية في مجال إدماج   -فأل
  السياسة االجتماعية بالتنمية الشاملة

  
تولى الدكتور علي الدين ھالل، األستاذ في كلية االقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاھرة، رئاسة   - 6

ات الدول التي مخصصة الستخالص عناصر النجاح من تجارب وخبرحيث أوضح أنھا الجلسة األولى 
وقال إن مقومات النجاح التي استطاعت بعض الدول أن  استطاعت تطبيق السياسة االجتماعية المتكاملة. 

تحققه وفقاً لمؤشرات متفق عليھا، ھي االلتزام واإلرادة السياسية، حيث يترجم ھذا االلتزام إلى سياسات مالية 
اتجة عن أن بعض الحكومات أو الھيئات الرسمية ولكن المشكلة ن وتمويلية تحول دون حدوث أي نقص. 

إن سر النجاح يكمن في تحقيق أكبر قدر من  تحتكر ھذا األمر، ولذلك فإن ھذه السياسة محكوم عليھا بالفشل. 
كما أن من  التشاور مع المجتمع المدني واألحزاب السياسية والقطاعات المختلفة ومشاركة المستفيدين. 

حة العمل من أجل أغلبية الفقراء مع مراعاة التوازن الدقيق مع مختلف الطبقات والفئات مقومات السياسة الناج



 

 

-5-

وشدد على دور المرأة  في إطار العالقة بين السياسات المختلفة االجتماعية والسياسية والثقافية واالقتصادية. 
  الذي وصفه بالضروري في تنفيذ ھذه السياسات.

  
 ھيوك جو كوانالدكتور في السياسة االجتماعية المدعو من قبل اإلسكوا  الخبير الكوري الجنوبيوقدم   - 7

عرضه عن تجربة كوريا الجنوبية، فأكد أن الوصول إلى دولة الرفاه االجتماعي وفق مفھوم السياسة 
االجتماعية المتكاملة من خالل التجربة الكورية له ثالث خصائص رئيسية، أولھا تنمية دولة الرفاه، وثانيھا 

تباع السياسة األخالقية الكونفوشيوسية التي تقضي بالتعاضد وتكافؤ الفرص للجميع، وثالثھا تنمية الخدمات ا
ھناك تحديات كبيرة واجھت وأوضح أن  االجتماعية واألسرة التي ھي المصدر األول للسياسة االجتماعية.

الحديثة في الستينيات من القرن الماضي  السياسة االجتماعية في كوريا الجنوبية حيث بدأت السياسة االجتماعية
بواسطة الحكومة العسكرية، ولم تبدأ فقط بإصالح السياسات االقتصادية وإنما واكبت ذلك بإصالح السياسات 
االجتماعية، حيث تم التركيز على عمليات التصنيع وحماية الصناعات المحلية بموازاة سياسة اجتماعية عمالية 

وكان ھناك اھتمام كبير بسياسة التدريب والتأھيل لدخول األفراد في أعمال  لبطالة. جديدة لمواجھة حاالت ا
كما تم وضع برامج من أجل رفع مستوى األفراد تحت خط الفقر الذين أصبحت مداخيلھم تتحسن  جديدة. 

يث تم أوجه القصور التي مازالت في النظام ح 1997بطريقة تدريجية، وقد أظھرت األزمة االقتصادية عام 
 في المائة. 9.77إلى  2.1نفاق الحكومي على القطاع االجتماعي من ك بزيادة نسبة االتالفيھا بعد ذل

  
الدكتور مصطفى كامل السيد، من منظمة شركاء التنمية للبحوث واالستشارات، عرضه حول وقدم   - 8

لسياسة االجتماعية بأنھا رسم السياسة االجتماعية في مصر في ضوء التجارب العالمية، وأوضح أن تعريف ا
تقتصر على عالج الحاالت المھمشة في المجتمع مثل الفقراء والمعوقين والمرأة ھو تعريف ضيق ألن للسياسة 

ً أوسع يشمل المجتمع بجميع جوانبه، وھذا المفھوم تعتمده اإلسكوا.  وأضاف أن صانع  االجتماعية مفھوما
الحاضر بسبب العولمة، حيث ال تحتكر الدولة وحدھا عملية صنع السياسة االجتماعية يواجه مشكلة في الوقت 

السياسة االجتماعية بل ھناك أطراف خارجية تشارك في صنع ھذه السياسة، ومن أھم ھؤالء األطراف 
وأكد أنه من الضروري أن تتبنى الدولة ما يسمى  المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة والبنك الدولي. 

ستراتيجية التي تعتمد على مفھوم التخطيط والتنسيق بين الوزارات المختلفة التي تقوم بصنع بالرؤية اال
  السياسات الكلية مع ضرورة المشاركة الشعبية.

  
ورقة  زھرة عابدينالدكتورة الخبيرة الماليزية في السياسة االجتماعية المدعوة من قبل اإلسكوا وقدمت   - 9

ن السياسة االجتماعية في ماليزيا متكاملة مع السياسة االقتصادية، حيث إن حول تجربة ماليزيا حيث أوضحت أ
الحكومة والبرلمان واألحزاب السياسية ووسائل اإلعالم يلعبون أدواراً أساسية في صياغة السياسات 

اسية في كما أن في ماليزيا إدارة اتحادية ووكاالت مركزية ووزارة مالية، وكلھا تلعب أدواراً أس االجتماعية. 
وتحدثت عن إدخال تحسينات اجتماعية كبيرة بحيث تم إدماج  توفير التمويل للتنمية االجتماعية واالقتصادية. 

وقالت   .1970قبل عام السياسة االجتماعية في السياسة الوطنية، وذلك لتجنب األزمة االجتماعية التي حدثت 
التنمية االقتصادية واالجتماعية، ولكن للقطاع الخاص إن الحكومة الماليزية ترسم الخطوط العريضة لسياسات 

 دور أساسي في تنفيذ ھذه السياسات.
  

ورقة بعنوان "مراجعة نقدية لتجارب  حسن حمودالدكتور الخبير اللبناني المدعو من قبل اإلسكوا وقدم   -10
أوضح فيھا أن و، E/ESCWA/SDD/2007/WP.1ناجحة حول السياسة االجتماعية المتكاملة" صادرة في الوثيقة 

  التجارب الناجحة ال تقتصر على التجربتين الكورية والماليزية، لكنھا موجودة أيضاً في كندا والنرويج وتونس.
وشرح العوامل المساعدة التي استفادت منھا تلك الدول لتحقيق نجاحاتھا، وأھمھا وجود رؤية سياسية والتزام 

وأكد أن ھذه الدول تلتزم بالحقوق االجتماعية وتعزيز  ه االجتماعي. لدى القيمين على الدولة لتحقيق الرفا
الوحدة االجتماعية والمسؤولية الجماعية أمام الشعب لتحقيق الرفاھية االجتماعية، وأن أھم ما في ھذه التجارب 
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النوعية  اإلصالح التدريجي مع تكامل السياسات االقتصادية واالجتماعية بشكل متناغم، وذلك مع االختالفات
 في األساليب فيما بين ھذه السياسات.

  
وعقبت الدكتورة ھبة حندوسة، الخبيرة في الشؤون االقتصادية، فأكدت أن ھناك نقاطاً أساسية لھا داللة   -11

بالنسبة إلى مصر، ومن ھذه النقاط ما يتعلق بمفھوم العقد االجتماعي الجديد حيث يكون االھتمام بالفئات 
لمالمح األساسية للسياسة االجتماعية ال تكمن فقط في اوقالت إن   أساسية في التنمية. المستضعفة ركيزة

التنسيق بين وزارات معينة بل أيضاً في التكامل بين السياسات االقتصادية واإلنمائية واالجتماعية، وخير دليل 
ذلك أن التأمينات االجتماعية في المائة، ومعنى  3أو  2على ذلك أن البطالة في بعض البلدان ال تتعدى نسبة 

وأشادت  الحقيقية جاءت نتيجة االستثمار في القوى البشرية وزيادة اإلنتاجية، ومن ثم زيادة دخل الفرد. 
بالتجربتين الكورية والماليزية فيما يتعلق بالالمركزية في المجال االجتماعي على مستوى القرى والمدن 

ة ومحو األمية، ومعنى ذلك التخصيص األمثل لموارد الدولة بحيث الصغيرة التي تدعم بالمشروعات الصغير
وقالت إن تخصيص الموارد في المجال  يتوفر لكل مواطن حزمة من الخدمات االجتماعية األساسية. 

االجتماعي في مصر لم يقل مقارنة بنسبة الدخل القومي، ولكن المشكلة تكمن في توزيع الموارد داخل القطاع 
  الواحد.

  
  تمحورت حول مجموعة من المسائل، أبرزھا: نقاشاتوتلت العروض   -12
  

صياغة استراتيجية لسياسة اجتماعية تقوم على تنمية الطاقة البشرية وزيادة الدخل القومي   (أ)  
  بالمشاركة الشعبية؛

 
  استفادة مصر من التجربتين الماليزية والكورية بشكل عملي مع مراعاة الخصوصية القومية؛  )ب(  

  
  التكامل بين السياسة االجتماعية واالقتصادية للدولة ألن ارتباطھما ھو أساس النمو الحقيقي؛  )ج(  

  
التعامل مع قيم السياسة االجتماعية في ضوء ظروف العولمة التي أدت إلى تھميش بعض الفئات   (د)  

  والتأثير على دورھا االجتماعي؛
  

  )(  م بالتعليم؛إشراك الفرد في عملية التنمية مع االھتما  
  

  دعم دور وزارة التضامن االجتماعي في صنع وتنفيذ السياسة االجتماعية في مصر؛  (و)  
  

  وضع سياسة اجتماعية متكاملة تتناسق مع التعديالت الدستورية؛  (ز)  
  

عمل الحكومات المتعاقبة في جزر منعزلة وعدم وجود آلية لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدر   (ح)  
  ات؛عن المؤتمر

  
تغليب المصلحة العليا للوطن على أي مصلحة خاصة وتشجيع النشء على العمل التطوعي،   )ط(  

  والمطالبة بتقويم أداء الجمعيات األھلية على أساس عدد الشباب المشارك فيھا؛
االستفادة من تجارب الدول التي تنتج الغذاء بأسعار في متناول الجميع، وكذلك السكن، ومعالجة   )ي(  

  لة البطالة؛مشك
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  التركيز على مفھوم الحماية مع عدم استبعاد مفھوم العدالة.  )ك(  
  

  واقع السياسة االجتماعية في مصر  -باء
  

رئاسة  مستشار مركز الدراسات السياسية االستراتيجية في مركز األھرام األستاذ السيد ياسينتولى   -13
طروحة للنقاش ال بد أن يكون لھا منھج أساسي ھو الجلسة الثانية وأوضح أن أي مجموعة من التوجھات الم

وأشار  التحليل التاريخي الجدلي، وھذا ما تعتمد عليه مداخلته بعنوان "واقع السياسة االجتماعية في مصر". 
وأضاف أن ھناك  ن األھم من اآلليات ھو المفھوم. اإلى أن السياسة االجتماعية ليست مجرد مجموعة آليات إذ 

ھائلة حدثت خالل العقدين والنصف األخيرين حيث انخفضت نسبة األمية، وكذلك معدالت وفيات تغيرات كمية 
وتساءل عن وضع مصر على خريطة  األطفال واألمھات، كما زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي. 

في المائة من  50و 30راوح بين التنمية البشرية العالمية مشيراً إلى أن التجربة الماليزية أسھمت بما يت
 نجازات، ونوه بأن التجارب التي عرضت في الجلسة األولى ُيستخلص منھا مفھوم ھام ھو الرفاه اإلنتاجي. اال

وأكد ضرورة المشاركة الجماعية في كل السياسات والقرارات ألن المشاكل التي تواجه الواقع المصري تتمثل 
واعتبر أنه ال توجد سياسات اجتماعية سليمة  من القاعدة. في أن الرؤى تصاغ من أعلى دون مشاركة واسعة 

ألي مجتمع دون بحث اجتماعي يرتبط بخطة للتنمية ورؤية مجتمعية تشارك فيھا كافة القوى االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية، وأنه ال بد من تحرر منظمات المجتمع المدني في مصر بشكل كامل لترتبط باإلنسان 

  تعلق بالتعليم والصحة والقيم.المصري فيما ي
  
اإلسكوا، ورقة بعنوان المصري المدعو من قبل مستشار القدم الدكتور عبد الباسط عبد المعطي، و  -14

 اً رصد تضمنت، "متابعة تحليلية وآفاق مستقبلية للتطويرة: جمھورية مصر العربي السياسات االجتماعية في"
ً وتقييم وتحليالً  مصر خالل ربع القرن األخير بھدف رصد اإلنجازات وتفسيرھا،  يجتماعية فمسارات السياسات االل ا

عوامل مستجدة ببعوامل تاريخية تراكمت مع الزمن أو  ارتبطت ھذه الفجواتسواء  ،وجودھا يوتحديد الفجوات ودواع
ياسات إعادة التكيف وحتى س يبدءاً من سياسة االنفتاح االقتصاد يبالتغييرات المتسارعة على الصعيد االقتصاد متصلة
مفھوم للسياسات االجتماعية أكثر شموالً بتجاوز قطاع الرعاية  ينودعا إلى تب . يالعالم يمع السوق الرأسمال يالھيكل

ً  بحيث يكونبعالج المشكالت الفردية والجماعية  يمعنالاالجتماعية  ً ف مكونا ً أساسيا يساھم في  اإلنمائيالعمل  ياجتماعيا
  .األوضاع والعالقات والقيم االجتماعية المواتية الستدامة التنمية يف لھا مخططال تغييراتالإحداث 

  
رؤية  :السياسة الصحيةقدم الدكتور سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع المصري، ورقة بعنوان "و  -15

ئص النظام الصحي "، فأوضح أن المعالجة التحسينية لما أطلق عليه نقاتحليلية نقدية والحلول الشاملة المقترحة
نقيصة، تحتاج إلى بناء النظام وتحديد االختصاصات مع مراعاة الجودة والتنمية  70في مصر، وھي حوالي 

وأكد ضرورة االھتمام باألطر واإلدارة للوصول إلى تأمين صحي شامل يغطي جميع المصريين،  البشرية. 
وأشار إلى أن ھناك مشروع  وبين العرض والطلب.  واعتماد نظام يقوم على سد الفجوة بين األغنياء والفقراء،

قانون لتوفير التأمين الصحي الكامل، يتعامل مع جميع القطاعات الصحية كحزمة واحدة، ويضع أسساً للتمويل 
 8.5مليار جنيه بدالً من  20على أساس مجتمعي وحكومي، وعلى أساس قطاع خاص ليصل بالتمويل إلى 

لتوجه إلى برامج الرعاية الصحية األولية مندمجة مع برامج التنمية البشرية ويستند ھذا ا مليار جنيه. 
  قاليم المحلية.ياجات اإلنمائية لكل إقليم من األواالجتماعية وتلبية االحت

  
وقدم الدكتور أحمد جالل، المدير التنفيذي لمنتدى البحوث االقتصادية في مصر، ورقة عن دور التعليم   -16
، حيث أوضح أنه من الضروري أن يلعب التعليم دوراً ھاماً في تحقيق التكامل ياالجتماع تحقيق التضامن يف

االجتماعي عن طريق دفع عجلة النمو االقتصادي، وتحسين توزيع الدخل، والحد من انتشار الفقر، وتحسين 
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مما يدعو إلى إعادة النظر إال أن ھذه الفرضية ال تتحقق دائماً،  نوعية الحياة لألفراد، وتعميق فكرة المواطنة. 
في السياسات التعليمية في الدول العربية، بما فيھا مصر، بغرض طرح رؤية مستقبلية إلصالح التعليم بشكل 

االستثمار في التعليم يخفض نسبة األمية في المجتمع ويقلص الفجوة بين وأكد أن   يعظم الفائدة االجتماعية منه.
  نخفاض معدل اإلنجاب وتزايد متوسط عمر الفرد.  الذكور واإلناث، مما يؤدي إلى ا

ً فيما يتعلق بالنمو االقتصادي وتحسين توزيع الدخل والحد من  إال أن عائد االستثمار في التعليم كان ضعيفا
وقال إن مقارنة تجارب اإلصالح في  الفقر، كما أن ما نتج عنه من انخفاض في معدالت البطالة لم يكن كافياً. 

ً كانت األردن والكويت ولبنان، وذلك لسبب أساسي ھو تمكين الدول العر بية تبين أن الدول األكثر نجاحا
ولذلك، فإن تعظيم الفائدة من التعليم يتطلب  المواطنين من التأثير على سياسات التعليم والتركيز على الحوافز. 

رجي على العمالة الماھرة من أجل نظرة جديدة إلى عملية اإلصالح بصفة شاملة لتفعيل الطلب الداخلي والخا
  رفع مستوى اإلنتاج والحد من مشكلة البطالة.

  
فأشارت إلى أن الھدف من المرصد الخاص بالتعليم  من جامعة القاھرة خديجة عرفةوعقبت الدكتورة   -17

ل، وكذلك والتدريب والتوظيف ھو تنمية قدرة الدول المختلفة على رصد وإتاحة المعلومات المتعلقة بسوق العم
  مساعدة صانعي القرار في رسم السياسات الخاصة بعمليات التدريب والتعليم والتوظيف.

  
ستاذ في معھد التخطيط القومي في مصر، فأشار إلى الحاجة األكما عقب الدكتور محمود عبد الحي،   -18

  لن تحقق نجاحاً  إلى سياسات اجتماعية تتعامل مع مشكالت محددة موجودة، وقال إن أي سياسة اجتماعية
وطالب بإيجاد اآلليات الالزمة إلقناع وزارة التربية والتعليم في مصر  ما لم يكن وراءھا منظور إنمائي شامل. 

بأن لوزارة التضامن االجتماعي دوراً تقوم به في تعليم الفئات المھمشة وأن فكرة المرصد عظيمة ألن 
سوق العمل، وذلك ألن الوظيفة األساسية للتعليم ھي إعطاء مخرجات التعليم ال تحقق بالضرورة التناسب مع 

أساسيات العلوم والتطبيق ونماذجھا مع التزويد بخبرات ثقافية تجعل الفرد متفاعالً مع مشكالت المجتمع، ثم 
  يلي ذلك التدريب على األعمال الخاصة التي يحتاج إليھا سوق العمل. 

  
لى أن إي كلية التربية بجامعة عين شمس في مصر، فأشار وعقب الدكتور حامد عمار، األستاذ ف  -19

للسياسة االقتصادية آثاراً اجتماعية قد تكون سلبية، وقد تكون موجبة والعكس صحيح، ومن ھنا كان مفھوم 
وأضاف أن التعليم عملية سياسية بالمعنى الواسع للكلمة، وأن السياسة بأوسع  االرتباط والتكامل ضرورياً. 

وتساءل ھل التعليم وحده القوة المحركة لعملية التنمية أم أن ھناك  عملية تربوية في تشكيل الوطن.  معانيھا ھي
عوامل أخرى قد تكون معوقة له، فأشار إلى وجوب أن يتالفى الخطاب السياسي وضع أھداف وأمنيات 

الموجودة والمتاحة لبلوغ ھذه  وطموحات إنشائية أو مثالية ال تأخذ بعين االعتبار اإلمكانات المادية والحقيقية
  األھداف.

  
وعقبت الدكتورة مھا العدوي، ممثلة صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، فأشارت إلى أن الصحة   -20

جزء ھام جداً من منظومة السياسات االجتماعية، وأن ھناك مستويات مختلفة لتحقيق الصحة المثالية لألفراد، 
 لعامة في المجتمع بتقديم الخدمات المتكاملة من تغذية ومسكن ومياه شرب نقية. ومن ثم رفع مستوى الصحة ا

وقالت إن ھناك دوالً تنفق كثيراً على الصحة مثل الواليات المتحدة األمريكية، في حين أن دوالً أخرى تحقق 
المشكلة في مصر واعتبرت أن  بإنفاق أقل معدالت أعلى في الصحة، مثل فرنسا وكندا والدول االسكندنافية. 

تكمن في أن ھناك عدداً كبيراً من األطباء ولكنھم غير مدربين، ويجب النظر في سياسة توزيعھم، كما أن ھناك 
ً كبيراً في التمريض وضرورة إلعادة النظر في قطاع الصيدلة.  وشددت على ضرورة توفير تأمين  نقصا

اركة منھم لدفع جزء من تكاليف الحصول على صحي شامل في مصر يغطي كل المواطنين، مما يحتاج إلى مش
  الخدمات التأمينية، مع مراعاة المواطنين الذين ال يستطيعون الدفع وال بد من شمولھم بحماية الدولة.
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  نقاشات تمحورت حول مجموعة من المسائل، أبرزھا: العروضوتلت   -21
 

رة صياغة رؤية جديدة لسياسة المشاكل التي تواجھھا السياسات االجتماعية في مصر، وضرو  (أ)  
اجتماعية تقوم على اإلنصاف وضمان تكافؤ الفرص ومشاركة المجتمع األھلي والقطاع الخاص في تحديد ھذه 

 السياسة؛
 

إعادة النظر في السياسات التعليمية في الدول العربية بما فيھا مصر، وصياغة رؤية مستقبلية   (ب)  
سب مع متطلبات سوق العمل ألنھا تساعد على توفير فرص العمل إلصالح التعليم وبرامج تعليمية تتنا

 للخريجين وتحد من البطالة؛
 

مية ويقلص أھمية التعليم في تحسين األوضاع االجتماعية، فاالستثمار في التعليم يخفض نسبة األ  (ج)  
 لى انخفاض في معدل اإلنجاب؛إناث مما يؤدي الفجوة بين الذكور واإل

 
صحية جديدة والقيام باإلصالحات اإلدارية الالزمة لوضع نظام تأمين صحي  صياغة سياسة  (د)  

  لى سد الفجوة بين األغنياء والفقراء.إشامل يؤدي 
 

  جيات الحد من الفقرياسترات  - جيم
  

أن الفقر ُيعد أوضحت تولت الدكتورة عال الحكيم، من معھد التخطيط القومي، رئاسة الجلسة الثالثة و  -22
اكل التي تواجھنا وأن استراتيجيات الحد من الفقر من أھم القضايا المدرجة على أجندة صانعي من أھم المش

القرار، لما لھذه القضية من أبعاد اقتصادية واجتماعية ھامة، ولكونھا موضوع ھدف أساسي من األھداف 
ي يدعو إلى تخفيض نسبة اإلنمائية لأللفية ھو الھدف األول المتعلق بالقضاء على الفقر المدقع والجوع والذ

  .2015السكان الذين يقل دخلھم اليومي عن دوالر واحد إلى النصف بحلول عام 
  

، فأشارت إلى أن استراتيجيات الحد من الفقرورقة عن  من جامعة القاھرة ھبة نصاروقدمت الدكتورة   -23
ألصول الموجودة في كل مجتمع استراتيجيات إدارة المخاطر االجتماعية تختلف من مجتمع إلى آخر باختالف ا

وأكدت ضرورة صياغة  والمخاطر التي يتعرض لھا والظروف االقتصادية واالجتماعية التي يمر بھا. 
استراتيجيات وقائية واستراتيجيات لتخفيف الفقر والتعايش معه مع األخذ باالعتبار الترتيبات الحكومية مثل 

االستفادة من الجوانب غير الرسمية وخاصة التكافل وشددت على وجوب تعظيم  التأمين االجتماعي. 
  االجتماعي الذي ھو من أشد الجوانب وضوحاً لمساعدة الفقراء.

  
وال،و  -24 دكتورة نجوى الف دمت ال ة، ق ة والجنائي ومي للبحوث االجتماعي ز الق ديرة المرك ول  م عرضاً ح

ات األول تھداف الفئ روع اس ة ىمش ى ضرورة وضع سبالرعاي ارت إل ى أن ، فأش ة، وإل ة متكامل ة اجتماعي ياس
ة.  ه  القضاء على الفقر لم يعد مجرد رفاھية للمجتمعات العربي ا تبث اً لم د حبيس م يع واطن ل ا أوضحت أن الم كم

ة  ى الدول ا يفرض عل الدولة من إعالم أو سياسات، وبالتالي زادت قدرته على التمسك بحقوقه والمطالبة بھا، مم
ا عرضت نشاط المركز  مواطن من ضرورة إقامة عقد اجتماعي جديد بينھا وبينه. االستجابة لما ينادي به ال كم

  القومي للبحوث االجتماعية والجنائية في مجال الرعاية االجتماعية والسيما بالنسبة إلى المرأة.
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حدد  الورقة األخيرة من المركز مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ،ماجد عثمانوقدم الدكتور   -25
ة  ات التطبيق في ضوء النظري اليب وآلي م أس ى أھ فيھا أساليب وآليات استھداف الفقراء، من خالل التعرف عل
ة  ة اإلداري تلخص في التكلف ي ت راء والت االقتصادية وما خلصت إليه التجارب الدولية لتقييم أساليب استھداف الفق

ارات السياسية. وتكلفة جمع البيانات ودرجة استجابة األفراد لعملية اال اس  ستھداف واالعتب م استخدام مقي د ت وق
و دم ت ك لع روة، وذل دخل واالنسبي للفقر ھو مؤشر الث ات تفصيلية عن ال اق واالستھالك. افر بيان واعتمدت  نف

 .2005الدراسة على بيانات مسح العقد االجتماعي لعام 
  

مي، فطرح السؤال حول الحاجة إلى وعقب الدكتور أحمد فرحات، األستاذ في معھد التخطيط القو  -26
وأكد ضرورة اعتماد مقياس  مقاييس متعددة للفقر، وھل الجھود المبذولة في محاربة الفقر تتقدم أم تتراجع. 

ً وتتوفر فيه شروط المقارنة، وقياس التقدم المحرز سنوياً.  وأوضح أن المؤسسات  للفقر موحد ومعتمد عالميا
المعلومات ودعم اتخاذ القرار في  بشرية مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومركزالتي تقدم تقارير التنمية ال

مصر، والمراكز والمعاھد البحثية قد قامت بدورھا، ولكنه تمنى أن يضع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
تساؤالت رئيسية تشغل  وأشار إلى مؤشراً حقيقياً يقيم على أساسه الفقر بحيث تكون المعلومات شفافة ومعلنة. 

ً من أن  مؤسسات دعم القرار عن حجم الفقر في مصر وحجم الموارد المطلوبة لمحاربة ھذه الظاھرة، انطالقا
حجم الحلول المفترضة يجب أن يتناسب مع حجم المشكلة، وعن االستراتيجية الوطنية التي تحقق ذلك وكيفية 

وأشار إلى أن جھود التنمية التي تبذلھا الحكومة حققت  اقع. ترجمتھا إلى برامج تنفيذية عملية على أرض الو
نتائج إيجابية تتمثل في ارتفاع معدالت النمو والناتج القومي، واستقرار سعر الصرف، وارتفاع احتياطي البالد 

 وأشار إلى أن االنحياز الحكومي من العمالت الصعب. ولكنه تساءل عن توزيع الدخل، وتفاقم عجز الموازنة. 
  يجب أن يكون لجانب الفقراء بحيث ينعكس ھذا االنحياز في إجراءات ونتائج ملموسة لدى الطبقات الفقيرة.

  
  تمحورت حول مجموعة من المسائل، أبرزھا: نقاشات العروضوتلت   -27
  

ات   (أ)   دخل في حلق تنمية القدرات ألن فئات كثيرة يمكن أن تھمش في ظل العولمة والخصخصة، وت
  وارتفاع نسبة اإلنفاق على التعليم والصحة العائد إلى ارتفاع نسبة األمية؛من الفقر، 

  
ى اآلراء الشخصية   (ب)   د عل ي تعتم ات والطرق الشخصية الت ر حيث تستخدم البيان معالجة ثقافة الفق

  ألفراد المجتمع من حيث الرضا بالواقع؛
  

ة وا  (ج)   ومي للبحوث االجتماعي ز الق تعانة بدراسات المرك ي مصر االس ر ف اريخ الفق ة حول ت لجنائي
والرؤى المستقبلية، على ضوء ما توصل إليه المركز في دراسة علمية أظھرت أن قضايا الشباب المصري ھي 

 القضايا األولى بالبحث والرعاية والواجب معالجتھا معالجة علمية؛
  

  لفقراء.مواجھة الھدر في الموارد بأسلوب من أجل حل مشكلة شريحة كبيرة من ا  (د)  
  

  مجموعات العمل  -دال
  

يجابيات اإلفقامت المجموعة األولى بتحديد  ُشكلت في اليوم الثاني من المؤتمر مجموعتا عمل.   -28
ً في مصر مع والسلبيات في السياسة االجتماعية المطبقة حالي وتنفيذھا السياسة ھذه آلية رسم  ىالتركيز علا

واقع أما المجموعة الثانية فناقشت   .والوزارات العاملة في ھذا المجالالتنسيق بين المؤسسات ھا، وعلى وتقييم
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السبل الكفيلة والعدالة في توزيعھا والقضايا المرتبطة باإلدماج والتھميش االجتماعي  ىومدفي مصر الخدمات 
 .أكثر استجابة لتلبية مصالح كافة الفئات االجتماعيةخدمات االجتماعية جعل الب

  
لدكتورة ھدى رشاد، مديرة مركز البحوث االجتماعية في الجامعة األمريكية بالقاھرة، واستعرضت ا  -29

ً يجابيات والسلبيات في السياسة االجتماعية المطبقة حاليتحديد اإلتقرير المجموعة األولى عن " في مصر مع  ا
جتماعية في مصر يحتاج يمھا"، فأكدت أن موقع السياسة االوتقيالسياسة وتنفيذھا ھذه آلية رسم  ىالتركيز عل

ن السياسة االجتماعية السليمة تؤدي إلى نجاح السياسة االقتصادية، مما يبرز مسؤولية اإلى تغيير جذري، حيث 
ً من القدرات البشرية  الدولة في رسم تلك السياسة.  وقالت إن للسياسة االجتماعية قنوات متكاملة تنطلق أساسا

وأشارت إلى ضرورة أن تتبنى الدولة الرؤية  تعددة لكافة الفئات. وتحترم حرمة الحقوق المتنوعة والم
االستراتيجية للمفھوم االجتماعي مع إبراز دور وزارة التضامن االجتماعي في مبادرة متكاملة بالتنسيق مع 

وطالبت بأن تضع وزارة التضامن االجتماعي آليات فعالة للنظر في  الوزارات األخرى لتفعيل كل السياسات. 
وشددت على ضرورة أن تساھم قوى المجتمع في صياغة الرؤية االجتماعية  سياساتھا االجتماعية. 
ثم تحدثت الدكتورة سلوى شعراوي جمعة فأكدت ضرورة مشاركة المجتمع المدني في  االستراتيجية الشاملة. 

  تنفيذ السياسات االجتماعية وأن يكون ھناك دور أساسي لرجال األعمال فيھا.
  

واقع تقرير مجموعة العمل الثانية عن " من رابطة المرأة العربية ھدى بدرانواستعرضت الدكتورة   -30
جعل بالسبل الكفيلة و القضايا المرتبطة باإلدماج والتھميش االجتماعيوالعدالة في توزيعھا  ىالخدمات ومد

ضحت أن ھناك عناصر ھامة تسمح "، فأوالسياسة المصرية أكثر استجابة لتلبية مصالح كافة الفئات االجتماعية
ن النقص في الخدمات المقدمة ارد البشرية والموارد المادية، ألبتقييم ورصد الخدمات، وأولھا العالقة بين المو

للناس يعني وجود نقص في الموارد المالية وأزمة ثقة بين المواطن والخدمات الحكومية، باإلضافة إلى النقص 
وطالبت بتعميم الالمركزية عند  ة، والنقص في التدريبات والمھارات والمعلومات. في الكفاءة التي تحقق الجود
  وضع السياسة االجتماعية.

  
رفت تالوي، وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي يوفي الجلسة الختامية وجھت السيدة م  -31

ً لرئيس مجلس الوزراء المصري السيد لإلسكوا، الشكر للجميع على المجھود الطيب الذي ُبذل، وشكراً  خاصا
أحمد نظيف على اھتمامه بالسياسات االجتماعية، وللدكتور علي المصيلحي وزير التضامن االجتماعي، 

  وطالبت الجميع بمساندته في مھامه بحيث تكون ھناك انطالقة كبيرة لمصر تستفيد منھا األجيال اآلتية.
  

حي الشكر للمشاركين والحضور مؤكداً أن ھذا المؤتمر بداية لوضع ووجه معالي الدكتور علي المصيل  -32
السياسة االجتماعية المتكاملة وتحقيق المبادئ المجمع عليھا، وأن التنمية االقتصادية ال بد أن تواكبھا سياسة 

يذي عرب عن سعادته لالجتماع الذي تم بين رئيس مجلس الوزراء المصري واألمين التنفأو اجتماعية ناجحة. 
وأكد أن العنصر  وطالب اإلسكوا بتقديم الدعم الفني الالزم لصياغة السياسة االجتماعية المتكاملة.  لإلسكوا. 

األساسي في التنمية بمعناھا الشامل ھو اإلنسان، ولذلك يجب تنمية كافة الفئات وخاصة المھمشين لكي يساھموا 
ت الحكومة فقط بل تمتد إلى تفعيل كافة الكيانات الحكومية في التنمية الشاملة التي يجب أال تقتصر على مجھودا

  واألھلية والخاصة مع صياغة برامج محددة والتنسيق بين مختلف الوزارات.
  
وأعلن منسق المؤتمر السفير أحمد أبو الخير عن توقيع بروتوكول بين وزارة التضامن االجتماعي في   -33

  مصر واإلسكوا لتفعيل نتائج المؤتمر.
  

ً ثال   تنظيم االجتماع  -ثا
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  مكان االجتماع وتاريخ انعقاده  -ألف
  
عقد المؤتمر الوطني حول السياسة االجتماعية المتكاملة في جمھورية مصر العربية، في القاھرة،   -34

  .2007فبراير شباط/ 8و 7يومي 
  

  االفتتاح  -باء
  
دة والممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة افتتح المؤتمر السيد جيمس راولي، المنسق المقيم لألمم المتح  -35

وأوضح أن  اإلنمائي، فقال إن ھذا المؤتمر يعكس التزام الحكومة المصرية الحقيقي باإلصالح االجتماعي. 
تجاھل العدالة االجتماعية لم يعد خياراً وأن ذلك ينعكس في تقرير التنمية البشرية المصري الذي يعيد التأكيد أن 

ً لمواجھة التحديات اإلنمائية. مصر لم تعد تست ً اقتصاديا وأضاف أن وضع مصر قد  طيع أن تتجاھل منھجا
دولة تمت  177من بين  110إلى  119في إطار التنمية البشرية حيث انتقل ترتيبھا من  2006تحسن في عام 

 التعليم والدخل.  دراستھا، وأن ھذا ھو المقياس الذي يحدد منجزات البالد فيما يتصل بأعمار الناس ومدخالت
  وقال إنه ال بد للحكومة المصرية من إدراك أنه ال يوجد حل جاھز لإلصالح االجتماعي، ولكن 
ال بد من االستفادة من الخبرات الدولية في ھذا المجال، مثل تجارب الھند وشيلي وماليزيا والمكسيك وكوريا 

ن ھذه التجارب بعقد المؤتمرات التي تتيح فرصة الجنوبية وبالد أخرى معتبراً أنه يمكن لمصر أن تستفيد م
  للحوار الوطني والمشاركة الفعالة.

  
وتحدثت األمين التنفيذي لإلسكوا فتوجھت بالشكر والتقدير لسيدة مصر األولى سوزان مبارك لتفضلھا   -36

 م ھذا المؤتمر. لدكتور علي المصيلحي لدعوته اإلسكوا إلى تنظيابقبول وضع المؤتمر تحت رعايتھا، ولمعالي 
وتساءلت لماذا تصنف معظم االنتقادات الموجھة للدول العربية في إطار القضايا االجتماعية، واعتبرت أنه للرد 
ً على الدولة اعتماد رؤية اجتماعية متكاملة واضحة تحظى باألولوية، وأن السياسة  على ھذا السؤال بات لزاما

وأوضحت  ت على أھمية تشكيل رأي عام دائم للسياسة االجتماعية. وأكد االجتماعية ھي ترجمة لھذه الرؤية. 
ً منذ عقود، نجحت في تفادي كماًً◌ من المشاكل التي  ً خاصا أن الدول التي أولت السياسة االجتماعية اھتماما

تاريخ العريق في مجال السياسة االجتماعية، إذ شھدت محطات الونوھت ب تواجه اليوم عدداً من المجتمعات. 
 ضيئة في السعي إلى تغيير األوضاع االجتماعية، وأولھا كانت قصة "الفالح الفصيح" في العھد الفرعوني. مُ 

وأضافت أن الشرط الرئيسي إلرساء ممارسة ناجحة في السياسة االجتماعية يكمن في توافر عوامل ذاتية عدة، 
يق بين الجھات المعنية كافة، وصقل قدرات مثل اإلرادة السياسية للتغيير والشفافية والمساءلة، وتعزيز التنس

  الموظفين الحكوميين، والعمل على متابعة تنفيذ السياسة االجتماعية.
  

المصيلحي مشيراً إلى بروتوكوالت بين وزارة التضامن االجتماعي علي  ثم تحدث معالي الدكتور  -37
ة والتعليم، والتعليم العالي، واألوقاف، دارية، ووزارات التربيووزارات أخرى منھا وزارة الدولة للتنمية اإل

 والزراعة واستصالح األراضي، لتفعيل العمل االجتماعي ورعاية األسر األولى بالرعاية أو المحدودة الدخل. 
زدادت أھميتھا بعد تغير مفھوم السياسة االقتصادية اواستعرض مشروعات الوزارة في إطار التضامن التي 

كما أكد أن  ق المفتوح، مما اقتضى مضاعفة الجھود لرعاية الفئات األْولى بالرعاية. للدولة واتباع سياسة السو
الوصول إلى مجتمع الرفاه ال بد أن يكون من خالل حزمة أعمال كبيرة، وال بد من إعادة صياغة سياسة 

  اجتماعية تساعد على مجابھة التحديات.
  

  الحضور  - جيم
  

ف الوزارات والمؤسسات الحكومية المصرية إلى جانب ممثلين شارك في المؤتمر ممثلون عن مختل  -38
بقضايا غير الحكومية ومنظمات األمم المتحدة ووكاالتھا وخبراء ومختصون  والمنظماتعن المجتمع المدني 



 

 

-13-

وترد قائمة مفصلة بأسماء  باإلضافة إلى عدد من اإلعالميين.  السياسة االجتماعية في المنطقة العربية
  المرفق األول لھذا التقرير. المشاركين في

  
  جدول األعمال  -دال

  
  بعد إجراء بعض التعديالت عليه.، في الجلسة األولى، جدول األعمال المعروض عليھم المجتمعونأقر   -39

  ول األعمال:دوفي ما يلي صيغة موجزة لج
  

االجتماعية بالتنمية  اسةعناصر النجاح في التجارب العالمية في مجال إدماج السي :ىلجلسة األولا  -1"  
  :الشاملة

  
  ؛ول السياسة االجتماعية المتكاملةمراجعة نقدية لتجارب ناجحة ح  (أ)    
  .رسم ووضع السياسة االجتماعية في مصر في ضوء التجارب العالمية  (ب)    

  
  :واقع السياسة االجتماعية في مصر :لجلسة الثانيةا  - 2  

  
 ؛ماعية في التنمية الشاملة في مصرالجتتوصيف ورؤية نقدية لواقع السياسة ا  (أ)    
 ؛رؤية تحليلية نقدية والحلول الشاملة المقترحة :السياسة الصحية  (ب)    
 ؛لنظم الضمان االجتماعي: التعليم رؤية اقتصادية  (ج)    
  .المرصد المصري للتعليم والتدريب والتوظيف  (د)    

  
  :استراتجيات الحد من الفقر :لجلسة الثالثةا  - 3  

  
 ؛لحد من الفقرلتحديد االحتياجات   (أ)    

 ؛استراتيجيات الحد من الفقر  (ب)    
 ؛بالرعاية ىمشروع استھداف الفئات األول  (ج)    
  :مجموعات العمل لصياغة توصيات المؤتمر  (د)    

  
يجابيات والسلبيات في السياسة االجتماعية المطبقة تحديد اإل: : السياساتىالمجموعة األول  )1(    

 ً والتنسيق  ھاتقييموآلية رسم السياسة االجتماعية وتنفيذھا  ىالتركيز علمع  رفي مص حاليا
 ؛بين المؤسسات والوزارات العاملة في ھذا المجال

العدالة في توزيعھا والقضايا  ىمناقشة واقع الخدمات ومد: المجموعة الثانية: الخدمات  )2(    
جعل السياسة المصرية أكثر ب السبل الكفيلةو ؛المرتبطة باإلدماج والتھميش االجتماعي

 ؛استجابة لتلبية مصالح كافة الفئات االجتماعية
 

 .ية للتوصياتئالصياغة النھا ىاجتماع مشترك لمجموعتي العمل لالتفاق عل  )3(    
  

  :الجلسة الختامية  - 4  
  

  ؛العمل تيعرض ومناقشة توصيات مجموع  (أ)    
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 ؛قرار التوصيات والمقترحاتإ  (ب)    
 ."في إلعالن نتائج المؤتمرامؤتمر صح  (ج)    

 
  الوثائق  -ھاء

  
  .المؤتمرترد في المرفق الثاني لھذا التقرير قائمة بالوثائق التي ُعرضت على المشاركين في   -40
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  (*)المرفق األول
  

  قائمة المشاركين
  

  وزارات  - ألف
  

 السفير أحمد فتحي أبو الخير
 مستشار التعاون الدولي والعالقات الخارجية

  التضامن االجتماعي وزارة
  3382572/0105172253 ھاتف:
  3382572فاكس: 

  a_abulkheir@yahoo.comلكتروني: إبريد 
 

 أمل زين العابدين السيد السيد
 مدير مكتب ومنسق برامج

  مكتب مستشار التعاون الدولي
  وزارة التضامن االجتماعي

 3368388/0108554924 ھاتف:
  3368388 فاكس:
  azein@mss.gov.egلكتروني: إبريد 

  
 السيد أحمد بدران عمر 

 وكيل وزارة التضامن االجتماعي 
 الوادي الجديد

  103565819 ھاتف:
 7921918/092 فاكس:

  
 السيدة أميرة محمد تاج الدين 
 ي مكتب وزير التضامن االجتماع

 وزارة التضامن االجتماعي 
  

 أيمن عبد القادر علي السيد
 مھندس كمبيوتر

  مكتب مستشار التعاون الدولي
 وزارة التضامن االجتماعي

  3368388/0108554923 ھاتف:
  3368388 فاكس:
  aykader@mss.gov.egلكتروني: إبريد 

  
 بو زيدأز السيد أحمد عبد العزي

 وكيل وزارة التضامن االجتماعي بأسوان 
  وزارة التضامن االجتماعي 

  972316609/124318385 ھاتف:
  972316609 فاكس:

  
  

 السيد إبراھيم عبد العظيم إبراھيم

 مدير مديرية التضامن االجتماعي 
  القليوبية 

 101678813/3245457/013 ھاتف:
 131325458فاكس: 

 
 لغني محمدالسيد إبراھيم عبد ا

 المستشار القانوني لوزير التضامن االجتماعي
  وزارة التضامن االجتماعي 

  105686611/6720001 ھاتف:
 

 السيد إمام فوزي إمام 
 مكتب وزير التضامن االجتماعي 

 وزارة التضامن االجتماعي 
 

 السيد أحمد ماھر حلمي 
 مدير مديرية التضامن جنوب سيناء 

  ي وزارة التضامن االجتماع
 3771405/069/3775041/069/103378588ھاتف:
 3771405/069 فاكس:

 
 السيد أحمد محمد إبراھيم فايد
 مدير عام الدفاع االجتماعي 
  مديرية التضامن االجتماعي

  ون االجتماعيةؤقطاع الش
 322869/322564/101277991 ھاتف:
  324308فاكس: 

  
 السيد أحمد محمد محمد بدر 

 ورسعيدمدير مديرية التضامن ب
  وزارة التضامن

 3335397/1030536721 ھاتف:
  

 السيد أحمد محمد نبيه المليجي
 ون مكتب الوزير ؤوكيل وزارة التضامن االجتماعي لش

  قطاع التموين
  وزارة التضامن 

 7948893ھاتف: 
  
  

 السيد أسامة محمد محمد الجندي 
  وكيل مديرية التضامن االجتماعي 

                                                       

  صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني.)  *(
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 ؤون االجتماعيةقطاع الش
  طدميا

 332564/322869/106759343 ھاتف:
 324308فاكس: 

  
 السيد جمال عبد هللا عبد الحليم وھدان

 وكيل مديرية التضامن االجتماعي بالقليوبية 
  محافظة القليوبية 

 325461/013/121998172 ھاتف:
 133245458فاكس: 

  
 السيد حسانين شبل صالح 

 مدير مديرية التضامن االجتماعي بالشرقية 
  التضامن االجتماعي  مديرية
 2303036/106289281 ھاتف:
 2303036 فاكس:

  
 السيد حسن إبراھيم محمد فرح

 سكندرية وكيل مديرية التضامن باإل
  وزارة التضامن االجتماعي

 4874673/162858424 ھاتف:
 4874673 فاكس:

  
 السيد حسني يوسف سليمان 

 مدير عام مكتب فني وزير التضامن
  ماعيوزارة التضامن االجت

  ون االجتماعية ؤقطاع الش
 3373118/3389101/123709936 ھاتف:

  
 الدكتورة  اعتدال لطيف

 أستاذ كلية اآلداب
  وزارة التضامن االجتماعي

  3643726 ھاتف:
  

 الدكتورة راوية عبد الغني المتيم 
 مستشارة وزير التضامن االجتماعي

  وزارة التضامن االجتماعي
 7417108/101986449 ھاتف:

  
 دكتورة رباب الحسيني ال

 مستشار وزير التضامن 
 وزارة التضامن االجتماعي 

  12854077 ھاتف:
  rababhussieny@yahoo.frلكتروني: إبريد 

 الدكتورة منير عزيز 
 ستشاري إ

  وزارة التضامن االجتماعي

 3643726 ھاتف:
  

  السيدة دولت محمد شحاته
 مدير عام اإلدارة العامة لتنمية المجتمعات المحلية 

  وزارة التضامن االجتماعي 
 7948257/12314529 ھاتف:
 7957868 فاكس:

 
 السيد رالف أنور

 مستشار
 وزارة التضامن االجتماعي 

 122243826 ھاتف:
  

 محمد ىالسيد رجب موس
 مكتب وزير التضامن االجتماعي 

 وزارة التضامن االجتماعي 
  
 لسيد سامي سعد محمد الجنزوري ا

 مدير مديرية التضامن االجتماعي بالمنيا
  وزارة التضامن االجتماعي

   2362949/086: ھاتف
 2362949/086 فاكس:

  
 السيد ةالسيد سيد جمع

 خبير تأھيل اجتماعي 
 وزارة التضامن 

  123403065 ھاتف:
 sayedgomaa3000@hotmail.com لكتروني:إبريد 

  
 السيد شامل صفوت شلش 

 مكتب وزير التضامن االجتماعي 
  وزارة التضامن االجتماعي

  
 السيد طارق أنور السيد مؤمن 

 وكيل مديرية التضامن االجتماعي بالفيوم 
  مديرية التضامن االجتماعي بالفيوم 

  6333060/101348770: ھاتف
 6333060/101348770فاكس: 

  
 السيدة عائشة حسين 

  رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية لمناھضة اإلرھاب
 ودعم ضحاياه   

  وزارة التضامن االجتماعي 
  3460207/124026656: ھاتف

 3460207/124026656فاكس: 
 السيد عادل بيومي كامل 

 ون االجتماعية ؤمدير عام مركز معلومات الش
  وزارة التضامن 

  3382571: ھاتف



 

 

-17-

 3382571فاكس: 
 abaymoi@mosei.govلكتروني: إبريد 

  
 السيد عاطف سعد عويصة 

 لعامة وزارة التضامنامدير عام العالقات 
 99القصر العيني . ش

  106898080 ھاتف:
  7941249 فاكس:

  
 السيد عصمت رشدي محمد

 وكيل وزارة التضامن االجتماعي
  التضامن االجتماعيوزارة 
  7945164/103888628: ھاتف

 103888628 - 7945164فاكس: 
  

 السيد عالء عمر عمر صفا
 ول متابعة ميدانية ؤمس

  مشروع الحد من الفقر
  وزارة التضامن االجتماعي 

  3386502/161997986: ھاتف
 3386502/161997986كس: فا
  

 السيد علي حسن إمام بدر 
 مانة العامة رئيس اإلدارة المركزية لأل
  وزارة التضامن االجتماعي

  ون االجتماعية ؤقطاع الش
 7948925 ھاتف:
 7949662فاكس: 

  
 السيدة فاطمة محمد حنفي 

  وكيل أول وزارة التضامن االجتماعي
 قطاع التموين 

  وزارة التضامن االجتماعي 
 7947538/124452450 ھاتف:
 7942624 فاكس:

  
 السيد فتحي عبد الحميد رومة

 ب وزير التضامن االجتماعي مكت
 وزارة التضامن االجتماعي

  
  
  

 السيد كامل إسماعيل خضر 
 وكيل مديرية التضامن بكفر الشيخ 

  التضامن بكفر الشيخ
 125048787/3226982/047 ھاتف:
 3221445/047 فاكس:

  
 السيد كمال الدين إبراھيم شريف

 ون مديريات الوجه القبلي ؤمدير عام ش
  الجتماعي وزارة التضامن ا

 7954306/122740403 ھاتف:
 7948358 فاكس:

  
 السيدة ليلى عبد الرازق 

 مستشار الوزير لتطوير الخدمات االجتماعية 
  وزارة التضامن االجتماعي 

 3370039/123659235 ھاتف:
  3375390 فاكس:
 razek@hotmail.com-L لكتروني:إبريد 

  
 السيدة ماجدة محمود عبد الحليم

 مدير عام اإلدارة العامة لالتحادات والمؤسسات 
  وزارة التضامن االجتماعي 

 7485518/101997167: ھاتف
  7485518/101997167فاكس: 

  
 السيد مجدي فتح هللا 

 مدير عام إدارة المتابعة باإلدارة العامة للدفاع االجتماعي 
  وزارة التضامن االجتماعي 

  3304775/123135472: ھاتف
 3304775/123135472 فاكس:

  
 السيد محمد السعيد محمد النعناعي 

  وكيل وزارة التضامن االجتماعي والقائم بعمل 
 مدير المديرية   

  محافظة البحيرة
  /3317167/045/3342266/045 ھاتف:

  162523600 
 3317714/045 فاكس:

  
 السيد محمد السيد دياب 

 ضامن االجتماعي بسوھاج وكيل مديرية الت
  وزارة التضامن االجتماعي 

  102742911/4601074/093: ھاتف
 102742911/4601074/093فاكس: 

  
  

 السيد محمد السيد يوسف سليمان 
 مدير مديرية التضامن االجتماعي بالدقھلية 

  مديرية التضامن االجتماعي بالدقھلية 
 2293727/2266104/104705278 ھاتف:
 2266104فاكس: 
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 السيد محمد توفيق محمود
 ون االجتماعية ؤمستشار وزارة التضامن االجتماعي للش

  وزارة التضامن االجتماعي 
 7442283/124717073 ھاتف:
 7628089فاكس: 

  
 السيد محمد جمال حسن الشيخ 

 وكيل مديرية الغربية للتضامن االجتماعي 
  وزارة التضامن االجتماعي 

 5637818/100740289 ھاتف:
  

 السيد محمد سعيد الغرباوي 
  مدير مديرية التضامن االجتماعي بالمنوفية 

 ؤون االجتماعيةالش
  وزارة التضامن االجتماعي 

  2223776/4223148/048/121274929 ھاتف:
 2223776 فاكس:

  
 السيد محمد صالح كامل إبراھيم 

 مدير عام الضمان االجتماعي 
  وزارة التضامن االجتماعي 

  االجتماعيةؤون قطاع الش
 7960889/7946873/127514287ھاتف: 
 7946873 فاكس:

  
 السيد محمد فؤاد

 أخصائي
  وزارة التضامن االجتماعي

 589164 ھاتف:
  

 علي عطية  ىمحمد موس
 مستشار وزير التضامن االجتماعي

 وزارة التضامن االجتماعي 
 124258057 ھاتف:
 mousa@hotmail.com-mلكتروني: إبريد 

  
 السيد محمود أبو المجد محمود

  مدير عام مديرية التضامن االجتماعي
 شمال سيناء

 3355628/068/106867914 ھاتف:
 3355627/068 فاكس:

 السيد مصطفى علي أبو غدير
 مدير مديرية التضامن بأسيوط 

  وزارة التضامن االجتماعي 
 2302323/088/105059666 ھاتف:
 882324011 فاكس:

  
 السيد ممدوح حسن فتحي الفكھاني 

 وكيل مديرية التضامن االجتماعي بالجيزة 
  وزارة التضامن االجتماعي

 5720402/0121625358/0106541056ھاتف:
 5722618 فاكس:

  
 السيدة مھا حلمي 

 مدير عام اإلدارة العامة للتوطين 
  وزارة التضامن االجتماعي 

 4858707 ھاتف:
  
 يدة ناريمان أحمد مصطفى جامع الس

 مدير عام اإلدارة العامة للتھجير 
  وزارة التضامن االجتماعي 

 7941804/103199150 ھاتف:
  

 السيدة ھالة محمد توفيق الطودي
 مدير عام أ.ع للتخطيط 

  وزارة التضامن االجتماعي 
  7618119: ھاتف

 7618119فاكس: 
  

 السيدة ھالة محمد رفيق سليمان 
 باألسر المنتجة مدير عام

  وزارة التضامن االجتماعي 
   7947822/105352351: ھاتف

 7947822/105352351فاكس: 
  

 السيدة وفاء المستكاوي 
 مدير عام اإلدارة العامة للقطاع االجتماعي 

  وزارة التضامن االجتماعي 
  3304775/105825001: ھاتف

 3304775/105825001فاكس: 
  

 السيدة وفاء محمد أحمد عيد
  ون مكتب ؤرئيس اإلدارة المركزية لش

 وزير التضامن االجتماعي    
  وزارة التضامن االجتماعي

  ون االجتماعية ؤقطاع الش
 3375459/3350381/123821836 ھاتف:

 السيدة وفاق فتوح سرور 
 مدير عام البحوث 

  وزارة التضامن االجتماعي 
  6367937/124508815 ھاتف:

  
 السيد يحيى حسين السقا 

 يس مجلس إدارة جمعية وحدة السالمرئ
  إدارة التضامن االجتماعي بالسالم
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  2789770 ھاتف:
 105064289 فاكس:

  
 السيد يحيى محمود عبد الرحيم 

  المستشار اإلعالمي
 وزارة التضامن 

  102401240 ھاتف:
 AZDASS@yahoo.comلكتروني: إبريد 

  
 السيد محمد عبد المنعم محمد توفيق 

 ن بالمعاش وؤوكيل وزارة الش
  مندوب الحوار والمشاركة 

 2606706/12372436 ھاتف:
  3636340 فاكس:
 mtawfik4@hotmail.comلكتروني: إبريد 

  
 الدكتور أشرف العربي 

 المدير التنفيذي للمكتب الفني لوزير التنمية االقتصادية 
  وزارة التنمية االقتصادية 

 4014712/122347010اتف:ھ
  4014732 فاكس:
 ashraf.araby@gmail.comلكتروني: إبريد 

  
 السيدة سارة الخشن

 مكتب وزير التنمية االقتصادية  / محلل اقتصادي
 وزارة التنمية االقتصادية 

  105190523 ھاتف:
  4014732فاكس: 

  sarahelkishin@gmail.com لكتروني:إبريد 
  

 السيد علي عبد العال عبد الجليل
  وكيل وزارة التجارة والصناعة ونائب رئيس 

 مجلس اإلدارة    
  تنمية المرج 

 2670457/106190612 ھاتف:
  
  
  

 السيد ھاني محمود أحمد محمود خليل
  كتب وكيل باحث أول اقتصادي مدير م

 وزارة التجارة والصناعة    
  وزارة التجارة والصناعة 

 3420963/105287846 ھاتف:
  3421049 فاكس:
  hany_khalil70@yahoo.com لكتروني:إبريد 

 السيدة ميرفت سالم محمد
  مدير المكتب الفني لرئيس اإلدارة المركزية 

 وث التسويقلبح   
  وزارة التجارة والصناعة 

 3420963/125017787 ھاتف:
  3421049 فاكس:
 mervatsalam66@yahoo.comلكتروني: إبريد 

 السيد ممدوح إسماعيل أبو العزم 
 مساعد وزير االستثمار 

  وزارة االستثمار 
 7959288/123105326 ھاتف:
  7959233س: فاك

 السيد محمد إبراھيم محمد 
 مكتب وزير التعليم العالي 

  وزارة التعليم العالي 
  7941005/123311150:ھاتف 
 7941005/123311150فاكس: 

 براھيم ريحانإالدكتور 
 رئيس جھاز تنمية القرية
 وزارة التنمية المحلية

 السيدة إيمان زكريا عيد
 مدير عام التشغيل بالداخل 

  قوة العاملة وزارة ال
  2609354/123744098: ھاتف

  2609354/123744098فاكس: 

 الدكتورة  منال الحناوي
 مستشار وزير المالية

 وزارة المالية

 الدكتور أحمد الحفناوي
 دكتور

 وزارة الصحة

 الدكتور أحمد السيد الحناوي 
 وكيل وزارة الصحة للرعاية المتكاملة 

  وزارة الصحة 
 7946790/122329514ھاتف: 
  7921063فاكس: 

 elhenawyahmed@yahoo.com لكتروني:إبريد 
 الدكتور رأفت رضوان

 دكتور
 وزارة الصحة

  
 الدكتور عصمت منصور

 دكتور
 وزارة الصحة

  
 الدكتور ھشام سمير لطيف 
 رئيس قسم وزارة الصحة

  وزارة الصحة 
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 3375349ھاتف: 
  

 تور رأفت رجب حسنينالدك
 وكيل أول وزارة الشباب

  المجلس القومي للطفولة واألمومة 
  3453729/123415485ھاتف: 
 3453729/123415485 فاكس:

  
 الدكتورة سحر عبد هللا الدسوقي

 مستشار مجلس الوزراء
  مجلس الوزراء

  
 الدكتور سميح حسين متولي 

 وكيل وزارة 
  مجلس الشعب 

  7946624 ھاتف:
  

 ر مصطفى الكناني الدكتو

 وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب
 مجلس الشعب 

  109091678ھاتف: 
 

 السيدة سامية جرجس 
 عضو مجلس الشورى

 7359370/103536062 ھاتف:
  gsamia.guirguis@undp.orلكتروني: إبريد 

  
 السيد سمير محمد عبد الجواد شعبان

 لسكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويفا
  محافظة بني سويف

 822331615/109199912 ھاتف:
  2323238/082فاكس: 

  
  

  منظمات إقليمية ودولية  -باء
  

 السيدة إيناس سيد مكاوي 
  رئيس قسم القضايا متعددة األبعاد

 إدارة التنمية والسياسات االجتماعية 
  جامعة الدول العربية 

 7492174/122139022 ھاتف:
  anousa03@yahoo.comلكتروني: إبريد 

  

  
  
  
  
  
  

  المتخصصةووكاالتھا  منظمات األمم المتحدة  -جيم
  

  (ESCWA) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
  

 الدكتور فرنسوا فرح
 رئيس شعبة التنمية االجتماعية 

  سكوااإل
  9611978417 :ھاتف

 9611981510 فاكس:
  un.orgfarahfm@لكتروني: إبريد 

  
  السيدة رملة الخالدي 

 مسؤول أول شؤون اجتماعية
  سكوااإل

  9611978409 ھاتف:
  9611981510 فاكس:
 gkhalidir@un.or لكتروني:إبريد 

  السيدة عصمت حيدر
  مساعد باحث

  سكوااإل
  9611978421 ھاتف:
 9611981510فاكس: 

 haidari@un.orgلكتروني: إبريد 

  
  لياس عطيةإالسيد 

  مساعد باحث
  سكوااإل

  9611978404 ھاتف:
  9611981510 فاكس:
  attiehe@un.orgلكتروني: إبريد 

  
 (UNDP)ي نمائبرنامج األمم المتحدة اإل

  
 اليالسيدة غاده و

 مساعد الممثل المقيم
  نمائيبرنامج األمم المتحدة اإل

 5784747 ھاتف:
  5784748 فاكس:
 ghada.waly@undp.orgلكتروني: إبريد 

  
 السيدة سارة صبري

 مساعد برنامج
  نمائيبرنامج األمم المتحدة اإل

  sara.sabri@undp.orgلكتروني: إبريد 
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 السيدة مھا عادل العدوي 

  مدير برامج
  (UNIFEM)صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة 

 8210094/122290587 ھاتف:
 mahaeladawy@hotmail.comلكتروني: إبريد 

  
 المھندس وائل كامل علي 

 مھندس نظم معلومات 
  (األمم المتحدة)برنامج الغذاء العالمي 

 5281730/105166988 ھاتف:
  

 الدكتور عبد هللا أحمد مرزبان 
 (األمم المتحدة) مستشار برنامج الغذاء العالمي

  (WFP)برنامج األغذية العالمي 
 5281730 ھاتف:
 106666214 فاكس:

  

 الدكتورة غادة الحافظ 
 المستشارة الخاصة للمدير اإلقليمي لصحة المرأة 

  العالميةمنظمة الصحة 
  القاھرة 
 2765013/122452799 ھاتف:
  26702534 فاكس:
 hafezg@who.rmro.intلكتروني: إبريد 

  
 السيدة حنان حسن الجندي 

 ول برنامج العلوم اإلنسانية واالجتماعية ؤمس
 )اليونسكومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (

 123270506 ھاتف:
  hanannew@link.com.egلكتروني: إبريد 

  
  
  
  

  مراكز ومؤسسات حكومية وغير حكومية  -دال
  

 السيدة عال سليمان الحكيم 
 مدير

  معھد التخطيط القومي 
 2634040/101380841 ھاتف:
  22634747 فاكس:
  ola_INP@hotmail.comلكتروني: إبريد 

  
 محمود محمد عبد الحي أ.د/

 أستاذ 
  معھد التخطيط القومي 

 2614594/105820611 ھاتف:
  2634747 فاكس:
  inpfsamu@yahoo.comلكتروني: إبريد 

  
 دكتور أحمد محمد فرحاتال

 أستاذ 
  معھد التخطيط القومي 

 2614594/106425006 ھاتف:
  2634747/3461763 فاكس:
 ahmad.farahat@gmail.comلكتروني: إبريد 

  
 الدكتورة نيفين كمال

  أستاذ 
  معھد التخطيط القومي 

 2614594 ھاتف:
 2634747 فاكس:

  
 السيدة منى علي يوسف

 خبير

  المركز القومي للبحوث االجتماعية 
 5857051/101087272 ھاتف:

  
 أ.د/ نبيلة اإلبراشي 

 أستاذ باحث بالمركز القومي للبحوث
  عضو لجنة المنظمات غير الحكومية

  المجلس القومي للمرأة 
  3372688/106077366: ھاتف

 3372688/106077366فاكس: 
 

 السيدة منار محمود عبد السالم
 باحثة 
  ز القومي للبحوثالمرك

 6032353/106339284 ھاتف:
 أ.د/ وفاء عبد الفتاح محمد

 أستاذ مساعد
  المركز القومي للبحوث

 6532351/106339289 ھاتف:
  

 الدكتورة ھناء خير الدين
 مدير 

  المركز المصري للدراسات االقتصادية
  4619037 ھاتف:
  4619045 فاكس:
 abouali@tedata.net.egلكتروني: إبريد 

  
 دكتورة نجوى الفوالال

 مدير المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية
  المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية
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 3473655/3461440 ھاتف:
  3036069 فاكس:

  
 منصور مغاوري حسن  /أ.د

 أستاذ (مستشار)
  المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية 

 6333671/1214945199 ھاتف:
  dr.mansour50@hotmail.com لكتروني:إبريد 

  
 أ.د/ سميحة نصر دويدار 

 أستاذ علم النفس ورئيس قسم بحوث الجريمة
  المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية 

 7498043/101540742 ھاتف:
  samihanasr@yahoo.comلكتروني: إبريد 

  
 السيدة ابتسام إبراھيم الجعفراوي

 أستاذ مساعد
  المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية 

 3473655/3461440/101248470 ھاتف:
  3036069 فاكس:
 Ibtissam11@hotmail.comلكتروني: إبريد 

  
 الدكتورة  سھير لطفي 

 أستاذ علم االجتماع 
  المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية 

 3473655/3461440/101112500 ھاتف:
 2234929 فاكس:

  
 السيدة أنعام سيد عبد الجواد

 مستشار 
  المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية 

 3461440/3441752/127362563 ھاتف:
  3036069 فاكس:

 حسني العامري ىالسيدة سلو
 مستشار 

  المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية 
  7495666/122364962 ھاتف:
  3020606 فاكس:

  
 السيدة ھبه أحمد النبال 

 مستشار 
 المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية 

 101120809 ھاتف:
  

 السيدة وفاء فھيم مرقس
 مستشار 

  ث االجتماعية والجنائية المركز القومي للبحو
 3357036 ھاتف:

  
 الدكتورة سھير عبد المنعم إسماعيل 

 خبير أول 
  المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية 

 3472484/103010448 ھاتف:
  3036069 فاكس:

  
 الدكتورة  شھيده الباز 

 ستشارية إخبيرة 
  مركز البحوث العربية واألفريقية

 3837948/105837949 ھاتف:
 elbaz@link.net-Sلكتروني: إبريد 

  
 أ.د/ كمال وديع خليل

 ستشاري إ
  مركز البحوث

 4540391/101430615 ھاتف:
  

 أ.د/ مختار الشريف
  قتصادإستاذ أ

  مركز بحوث الصحراء
 عضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات التنمية االقتصادية 

 6357858 ھاتف:
  106046149 س:فاك
  

 الدكتور ماجد عثمان
 مدير 

  تخاذ القرار رئاسة مجلس الوزراءمركز المعلومات ودعم ا
  7929292: ھاتف

  7929292فاكس: 
 magued_osman@idsc.net.egلكتروني: إبريد 

  
 السيدة فادية علي عبد العظيم 

 مستشار 
  مركز معلومات مجلس الوزراء

 3868232/122451458 ھاتف:
  

 مد محمود بدوي السيد أح
 باحث اقتصادي 

  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس 
 الوزراء المصري   

 106539891 ھاتف:
  aelhamid@idsc.net.egلكتروني: إبريد 

  
 الدكتور محمد إبراھيم منصور 

 مدير مركز الدراسات المستقبلية 
  ت ودعم اتخاذ القرار بمجلس مركز المعلوما

 الوزراء المصري   
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  123971523ھاتف: 
  882314374 فاكس:
  mimansour@idsaلكتروني: إبريد 

  
 الدكتور سعيد المصري 

  مدير إدارة الدراسات التنموية
  مركز المعلومات

 رئاسة مجلس الوزراء 
  القرار  مركز المعلومات ودعم اتخاذ

 7929292/123966736 ھاتف:
  elmasry@IDSC.net.egلكتروني: إبريد 

  
 الدكتورة ضحى منير عبد الحميد

 مستشار أول السياسات لرئيس جھاز التنظيم واإلدارة 
  جھاز التنظيم واإلدارة
  رئاسة مجلس الوزراء

 2751172/101234270 ھاتف:
  2751114 اكس:ف

  abdelhamiddoha@yahoo.com لكتروني:إبريد 
  

 السيد أسامة محمد أحمد األبحر 
 ول أول ؤمس

  الصندوق االجتماعي للتنمية
  رئاسة مجلس الوزراء

 3322101 ھاتف:
  123144365 فاكس:
  ABHar2003@yahoo.com-u لكتروني:إبريد 

  
  
  

 سيناالسيد ي
 مستشار 

  ستراتيجيةمركز الدراسات السياسية واال
  األھرام
 5786037/123179221 ھاتف:
  27703229 فاكس:

  
 السيد أحمد إبراھيم أبو العز

 عضو مجلس إدارة مؤسسة يوم المسنيات 
  مؤسسة يوم المسنيات للتنمية والتأھيل 

 2726429/106005566 :ھاتف
  aibalaezz@msn.comلكتروني: إبريد 

  
 الدكتور مسعد عويس 

 مؤسسة سيد عويس للدراسات والبحوث االجتماعية 
  122188778 ھاتف:
  3042446 فاكس:

  comewies@hotmail.لكتروني: إبريد 
  

 السيدة يسرية نصيف لوزا 
 مستشارة مالية 

  مؤسسة ساويرس للتنمية 
 4619900 ھاتف:
  4619902 فاكس:
  yousriya@orascom.comلكتروني: إبريد 

  
 السيدة بدوية محمد إبراھيم العفيفي

 رئيس القطاع المصرفي 
  بنك ناصر االجتماعي 

 3929266/106620457: ھاتف
  3923996فاكس: 

  
 السيد أسامة محمد سعيد رسالن

 مدير الحاسب اآللي
  بنك ناصر االجتماعي 

 3931627/123462535 ھاتف:
  3921930 فاكس:

  
 السيدة آمال طلعت مصطفى 

  رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لحماية األطفال
  عضو المجلس القومي لألمومة والطفولة

 القومي للمرأة عضو المجلس
  5455336/122138539: ھاتف

 5455336/122138539فاكس: 
  
  
 لواء ھاني عبد الحميد الغنامال

  منسق الجمعيات األھلية
 المجلس القومي للطفولة واألمومة 

  االتحاد النوعي المصري لجمعيات الوقاية من اإلدمان
 2583328/101119616 ھاتف:
  4036666 فاكس:

  
 ي الدكتورة ھدى الطحاو

  المجلس القومي للطفولة واألمومة 
 2716145/103993325 ھاتف:
  5240701/02 فاكس:
  htahawy@hotmail.comلكتروني: إبريد 

 السيدة آمال فؤاد محمد حسن 
 رئيس وحدة بحوث المرأة والطفل 

  الجھاز المركزي للتعبئة واإلحصاء 
 4024393/127918652 ھاتف:
 amal.fouad@hotmail.com لكتروني:إبريد 
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 السيدة أماني حسن يوسف 
 مدير أول قطاع التعاون الدولي 

  الصندوق االجتماعي للتنمية 

 3322277/3322386/122193639 ھاتف:
  

  
  منظمات وھيئات أھلية وأحزاب  -ھاء

  
 نبيل صموئيل أبادير الدكتور 

 مدير عام 
  الھيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية 

 6221420/122115301 ھاتف:
  6221434 فاكس:
  dg@ceoss.org.egلكتروني: إبريد 

  
 الدكتورة عبلة البدري

 SOSرئيس مجلس إدارة الھيئة المصرية لقري األطفال 
  2724563/2728683/106699492: فھات

 2724563/2728683/106699492فاكس: 
  abla_elbadry@yahoo.comلكتروني: إبريد 

  
 حمد جاللأالدكتور 

 البحوث االقتصادية  ىالمدير التنفيذي لمنتد
  منتدى البحوث االقتصادية

 7602882 ھاتف:
  7616042فاكس: 

  agalal@erf.org.egلكتروني: إبريد 
  

 أ.د/ إبراھيم سالمه 
 أمين عام الجمعية المصرية للتشريعات الصحية 

  الجمعية المصرية للتشريعات الصحية
 4503439 ھاتف:
 101815478 فاكس:

  
 الدكتور مصطفى كامل أحمد السيد

  االستشاراتشركاء التنمية للبحوث و
  3035019/101768758: ھاتف

 3035019/101768758فاكس: 
  mustapha@pidegypt.org لكتروني:إبريد 

 
  

  الدكتورة ھدى بدران
  رئيسة

  رابطة المرأة العربية
  القاھرة، جمھورية مصر العربية

  202-3939899ھاتف: 
  202-3936820فاكس: 

 aaw@link.com.net يد إلكتروني:بر
 

 السيد أسامة الحسيني علي

 محامي ورئيس 
  جمعية الخدمة القانونية اإلنسانية 

 3905467/101565674ھاتف: 
 N60@hotmail.com-HLC لكتروني:إبريد 

  
 السيد إبراھيم إمام يوسف 
 عام للجمعيات المدير التنفيذي لالتحاد ال
  االتحاد العام للجمعيات 

 4143722/4182729 ھاتف:
 4148940 فاكس:

  
 السيد تيسير محمد حسام الدين 

 مدير مشروعات 
  الصندوق المصري السويسري للتنمية 

 3380731/101432171 ھاتف:
  3371277 فاكس:
  sir.hosam@esdf.com.egtais لكتروني:إبريد 

  
 السيد حمدي زكي عبد هللا
 موجه سابق تربية وتعليم 

  جمعية المرج المحلية االقتصادية االجتماعية 
 4385725/101379096 ھاتف:

  
  الدكتورة سارة لوزا 

  رئيس 
  مكتب سباك االستشاري في التنمية االجتماعية

 7358160/122113594 ھاتف:
  7354338 فاكس:
  spaac@idsc.net.egوني: لكترإبريد 

 
 الدكتور نور الدين عيد جمعة

 أستاذ جامعي 
  رئيس جمعية إحياء صلة الرحم لتنمية المجتمع المحلي 

 7747190/102592775 ھاتف:
  7348509 فاكس:
 elatalrahem@hotmail.coms لكتروني:إبريد 

  
 السيد نبيل عبد الرحمن محمد خليل 

 مدير 
  جمعية إحياء صلة الرحم لتنمية المجتمع المحلي

  7348509/107421220: ھاتف
 7348509/107421220فاكس
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  nbl@yahoo.com-khllلكتروني: إبريد 
  

 السيدة رشا سعيد الشوري 
 باحثة 

  جمعية نھوض وتنمية المرأة 
 5322949/124157208 ھاتف:
  3636345فاكس: 

 rasha_shoura@hotmail.com لكتروني:إبريد 
  

 وي االسيدة ھدى الشرق
 مستشار 

  المجلس القومي للمرأة 
 3373381 ھاتف:
  sharkawi@newegypt.com-hلكتروني: إبريد 

 
 
 
 

 السيدة سحر حامد الصديق 
  رئيس جمعية الحلم العربي

  123853344 ھاتف:
 

 السيد طارق سعد كاسب محمد
 مھندس نظم معلومات 

  وحدة ودراسات األمن الغذائي 
 6248364/122843829 ھاتف:
  nostradamose@hotmail.com لكتروني:إبريد 

  

 السيدة عايدة عنان 
  نائب رئيس لجنة العالقات العامة
 جمعية المصريين لرعاية المسنين

 3837008/105861738 ھاتف:
 5728232 فاكس:

 السيد محمد حمدي عويس 
 بالمعاش 

  االتحاد النوعي للمساعدات االجتماعية 
 5704569/101839363 ھاتف:

 السيد ممدوح عبد الھادي 
 محامي

  نقابة المحامين 
 7113629/125416593 ھاتف:

  
 الدكتور سمير فياض

 نائب رئيس 
  حزب التجمع المصري

 122161579 ھاتف:
  sfayad@idsc.gov.egلكتروني: إبريد 

  
 السيد حلمي محمد نجم

 محامي
  لسياسيحزب الراية ا

 3043453/123962452 ھاتف:
  Negm@yahoo.com-M-helmeلكتروني: إبريد 

 

  سفارات وھيئات دبلوماسية  - واو
  

 السيد سفيان مفيد الخالدي
 مستشار أول 
  سفارة فلسطين

 338461/103089062 ھاتف:
  3384760فاكس: 

  
  

 عبد المعطي  محمد فخر الدينأ.د/
 المستشار التعليمي

  سفارة ماليزيا 
 7610013/105369057 ھاتف:
  7610192 فاكس:
  drfakhrudin@yahoo.comلكتروني: إبريد 
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 الدكتورة  ھدى رشاد

  مدير 
  مركز البحوث االجتماعية

 الجامعة األمريكية
  الجامعة األمريكية بالقاھرة 

  202-222-202/59891-7976940 ھاتف:
 202-7298795 فاكس:
 hrashad@aucegypt.eduلكتروني: إبريد 

  
 الدكتورة ھانيا شلقامي 

  أستاذ مساعد 
  مركز البحوث االجتماعية

  الجامعة األمريكية 
 7486655/101813318 ھاتف:
  hanias@aucegypt.eduلكتروني: إبريد 

  
 الدكتور علي الدين ھالل

  أستاذ بكلية االقتصاد والعلوم السياسية
 وزير سابق

  كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 جامعة القاھرة

 5736605 ھاتف:
  

 الدكتورة ليلى البرادعي
 عميد 

  كلية االقتصاد والعلوم السياسية
  جامعة القاھرة

 5736605 ھاتف:
 5728055 فاكس:

  
 الدكتورة عاليه المھدي

 مدير مركز البحوث االقتصادية والمالية
  كلية االقتصاد والعلوم السياسية

  جامعة القاھرة
 5728055ھاتف: 
  5711020 فاكس:

 الدكتورة  سلوى شعراوي جمعة
 أستاذ 

  كلية االقتصاد والعلوم السياسية
  جامعة القاھرة

 5736605 ھاتف:
  5736608فاكس: 

 sgomaa@cics.feps.eun.egني: لكتروإبريد 
  

  الدكتورة خديجة عرفة
  كلية االقتصاد والعلوم السياسية

  جامعة القاھرة
  

 الدكتورة ليلى الخواجة
 أستاذ 

  كلية االقتصاد والعلوم السياسية
  جامعة القاھرة

 5736605ھاتف: 
  5736608 فاكس:
  pid@rusys.eg.netلكتروني: إبريد 

  
 الدكتورة ھبه الليثي

 أستاذ 
  كلية االقتصاد والعلوم السياسية

  جامعة القاھرة
 6331943ھاتف: 
 5711020فاكس: 

 hflaithy@tedata.net.egلكتروني: إبريد 
  

 الدكتورة ھبه نصار
 أستاذ 

  كلية االقتصاد والعلوم السياسية
  جامعة القاھرة

 5736605ھاتف: 
 5711020فاكس: 

  
  

 الدكتور سمير محمد لطيف 
 لخارجية أستاذ علم السياسة ا

  جامعة القاھرة
  والعلوم السياسيةقتصاد االكلية 

 5699022/128422101ھاتف: 
  

 الدكتور صالح الزغبي 
  أستاذ االجتماع الترويضي

  كلية الزراعة
 جامعة القاھرة

  (AFICS)جمعية العاملين السابقين باألمم المتحدة 
 7925255/123105899 ھاتف:
  5681610فاكس: 

  55zoghby@hotmail.comلكتروني: إبريد 
  

 السيد أحمد عبد هللا زايد
 عميد 

  كلية اآلداب
  جامعة القاھرة

 7498043/105062934 ھاتف:
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 a_a_zayed@yahoo.comلكتروني: إبريد 
  

  الدكتور حسن حمود
  أستاذ علم اجتماع

  لجامعة اللبنانية األميركيةا
  بيروت، لبنان

  961-1-867618ھاتف: 
  961-1-603703فاكس: 

 hhammoud@lau.edu.lbبريد إلكتروني: 
 

 الدكتورة عزة حلمي 
 أستاذ بكلية اآلداب 

 3820051 ھاتف:
  

 أ.د/ ليلى محمود كامل 
 أستاذ صحة عامة 

  كلية طب القصر العيني
 3447498/106742211 ھاتف:
  3630169 فاكس:
 dr.lailakamal@yahoo.com لكتروني:إبريد 

  
 أ.د/ مديحة السفطي 
 أستاذ علم االجتماع 
  الجامعة األمريكية 

 2912938/105013779 ھاتف:
  7957565فاكس: 

  ty@aucefjjor.eduelsafلكتروني: إبريد 
 الدكتورة أميرة شلبي 

  ستشاري إدارة أعمال وموارد بشرية وأستاذ إ
 بالجامعة األمريكية   

MARTEC 
 127878664 ھاتف:
  shalaby.amira@gmail.comلكتروني: إبريد 

  amirasa@aucegypt.edu          
  

 أ.د/ أمين عبد الباقي عاشور 
 وكيل كلية العلوم 

  جامعة عين شمس 
 6557769/101862606 ھاتف:
  6829634 فاكس:
  ashourameen@hotmail.comلكتروني: إبريد 

  
 السيد حامد مصطفى عمار 

 أستاذ جامعي 
  ية التربية جامعة عين شمسكل

 4027012/105237698 ھاتف:
  4027012 فاكس:
 ammarhamed@yahoo.comلكتروني: إبريد 

  
 الدكتور عبده المھدي 

 باحث اقتصادي 
 جامعة عين شمس 

 106271735 ھاتف:
 paris99977@yahoo.comلكتروني: إبريد 

  
 السيد رشاد أحمد عبد اللطيف

 نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والطالب 
  جامعة حلوان 

 3782559/101932222 ھاتف:
  556008فاكس: 

  
 الدكتور السيد عليوة 

 أستاذ جامعي 
  جامعة حلوان

 2639653/123152369 ھاتف:
  2637587 فاكس:

  
 حمد سليمان السيدة ھدى توفيق م

 وكيل كلية الخدمة االجتماعية بالفيوم 
  كلية الخدمة االجتماعية

  جامعة الفيوم 
 846334817/122714286 ھاتف:
  6334817 فاكس:

 الدكتور عبد العزيز عبدهللا مختار 
 أستاذ التخطيط االجتماعي وتصميم البحوث

  كلية الخدمة االجتماعية
  الفيوم ، جامعة الفيوم

 2713846/122390851-2873013 ھاتف:
  azizmokhtar@mailcity.comلكتروني: إبريد 

  
 أ.د/ عبد المنعم درويش

 أستاذ جامعي 
  5550262/1228032065: ھاتف

 5550262/1228032065فاكس: 
 dar@hotmail.comdrabaلكتروني: إبريد 

 
 الدكتور نبيل السمالوطي 

 ً  ستاذ علم االجتماعأو عميد كلية الدراسات اإلنسانية سابقا
  جامعة األزھر 

 3428236/105605308 ھاتف:
  3428236 فاكس:

  
 الدكتور محمد أحمد محمود

 مدرس التخطيط االجتماعي 
  المعھد العالي للخدمة االجتماعية 
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 5237665/122846473 ھاتف:
Dr. Huck-ju Kwon 
Research coordinator 
United Nations Research Institute for Social 
  Development 
1211 Geneva 10 
Palais des Nations 
Geneva-Switzerland 
Tel.: 41-22-9172975 
Fax: 41-22-9170650 
 
Dr. Raja Datuk Zaharaton Bt. Zainal Abidin 
Technology Park Malaysia Corporation SDN 

  BHD 
Putrajaya-Malaysia 
Tel.: 603-89981952 
Fax: 603-22821410 
E-mail: zahabidin@gmail.com 

 
 
 
  
  
  

 
  خبراء  -اءح

  
 الدكتورة فاطمة خفاجي

 خبير سياسات بالمشروع األوروبي
  المشروع األوروبي

 4534503/0123135990ھاتف: 
  

 الدكتور عبد الباسط عبد المعطي 
  ستاذ جامعيأ

 سكوامستشار اإل
   سكوااإل

 3441752/122223282 ھاتف:
 abdelbaset@hotmail.comلكتروني: إبريد 

  
 الدكتورة ھبه حندوسة

 أستاذ اقتصاد
 7491008 ھاتف:
  7922798 فاكس:
 hhandoussa@yahoo.comلكتروني: إبريد 

 
 
 
  

 السيدة سھير قنصوة
  ESCWAمستشار 

 735421/122208060 ھاتف:
  skensoae@hotmail.comلكتروني: إبريد 

  
 الدكتور صبري الشبراوي

 عضو مجلس الشورى
  

 الدكتور رشاد أمين جالل
 متقاعد
 3143977 ھاتف:

  

 تورة زينب شاھينالدك
 مستشارة تنمية المرأة 

 7610151/123190482 ھاتف:
 zeinabshahin@hotmail.comلكتروني: إبريد 

  
 السيدة رانيا محمود محمد عفيفي

 محامية حرة 
 161995202ھاتف: 

 
 أ/ خالد يوسف 

 مستشار قانوني 
  مجتمع مدني 

 7348509/107450573 ھاتف:
  7348509 فاكس:

  
 السيد عزت عبد الحميد مصطفى 

 ون بيئةؤستشاري تنمية وشإ
  خبراء في البيئة والتنمية 

 6231058/106577717 ھاتف:
 ezzatabdelhamid@yahoo.comلكتروني: إبريد 

 السيدة فاطمة جوده عبد المجيد
 مھندسة تنظيم بمحافظة الجيزة 

 3510947 ھاتف:
  mohga@hotmail.comلكتروني: إبريد 
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 وسائل إعالم  -اءط
  

 السيدة أحالم صالح محمد عبد الرحمن 
 أخصائي إعالم 

  مكتب وزير التعليم العالي 
  7942163/127153207: ھاتف

 7942163/127153207: كسفا
  

 السيد فتحي محمد خطاب 
 ول مركز اإلعالم الفلسطينيؤمس

 5776149/105015645 ھاتف:
  3922455 فاكس:
 plaestinefateh34@hotmail.comلكتروني: إبريد 

  
 السيدة تغريد حسين 
  مدير عام األخبار
 قناة النيل الدولية 

  -4852390/0101422781-5794827 ھاتف:
121060720 

  5794827 فاكس:
  tagmohamed@hotmail.comلكتروني: إبريد 

  
 عبد الرازق عبد العزيز سيد ال

 مستشار باتحاد اإلذاعة والتلفزيون 
 تحاد اإلذاعة والتلفزيون إ

 101804850 ھاتف:
  aoabdelrazik@hotmail.comتروني: لكإبريد 

  
 السيد عبد العزيز يوسف 

 مصور سينمائي 
  التلفزيون المصري

  القناة الثانية 
 3553962/106630418 ھاتف:

 
 السيد أشرف إبراھيم أمين 

 التلفزيون المصري 
  تحاد اإلذاعة والتلفزيون إ

 4638447/126441838 ھاتف:
  

 السيدة عبير عرفة سيد
 مخرجة 

  المصريالتلفزيون 
  4832 ھاتف:

  
 السيد جمال السيد محمود علي 

 معد برامج
 التلفزيون المصري

  104028798 ھاتف:
 575155 فاكس:

  
  ةالسيدة إيمان محمد عطي

 مدير تصوير 
 التلفزيون المصري 

  101050219 ھاتف:
  

 السيد أنس الوجود رضوان 
 قسم اإلعالم بجريدة الوفد رئيس 

 جريدة الوفد (الفضائية المصرية)
  106055121 ھاتف:

  
 السيدة أميمة حسن علي 

 مراسل أخبار أول 
  اإلذاعة المصرية 

 7922857/101807748 ھاتف:
  5759452 فاكس:

 
  

 السيدة ثروت محمد رمضان 
 القناة الفضائية المصرية 

 التلفزيون المصري 
 122217813 ھاتف:

  
 سيد تامر ماھر محمدال

 فني إضاءة 
 التلفزيون المصري 

  105099177ھاتف: 
  

 السيد عبد المنعم محمد
 مندوب أخبار 

 التلفزيون 
 124781315 ھاتف:

  
 السيد طارق زين العابدين عويس 

 التلفزيون 
 123502438 ھاتف:

  
 السيدة ميرفت صالح محمد

 مخرجة بالتلفزيون 
 قناة مصر 

 103044248 ھاتف:
  
 سيدة ھويدا أحمدال

 مخرجة 
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 برنامج حدث اليوم 
 102277195 ھاتف:

  
 السيدة فاتن إبراھيم مسعود

 مخرجة 
 التلفزيون المصري 

  10165711 ھاتف:
 5743246فاكس: 

  
 السيدة مروة محمود

 مخرجة بقطاع القنوات الفضائية
 تحاد اإلذاعة والتلفزيون إ

  101811108 ھاتف:
  

 السيد محمد جاد عبد الرسول 
 مخرج بالتلفزيون 

 قطاع التلفزيون 
  123764006ھاتف: 

 
  

 السيد محمد محي الدين مصطفى 
 مخرج ثاني باإلذاعة والتلفزيون 

 2636316/124399027 ھاتف:
  nevertity2004@hotmail.comلكتروني: إبريد 

  
  السيد سامي محمد إبراھيم إبراھيم

 مدير تصوير 
 قناة المحور الفضائية 

 103503645 ھاتف:
  
  

 السيد طه الشحات طه 
 مصور

  قطاع الفضائيات 
 3719867/103455788 ھاتف:

  
 السيد عمرو محمد عبد الرازق 

 مصور 
  التلفزيون المصري 

 5770807/127367747ھاتف: 
  

 السيدة رانيا محمود محمد عفيفي
 محامية حرة 

 161995202ھاتف: 
  

 السيد عوض إسماعيل عوض 
 فني صوت

 التلفزيون المصري 
 123321915 ھاتف:

  
 السيد محسن سليمان محمد

 فني صوت 
  التلفزيون المصري

 7096179 ھاتف:
  

 السيد سامح كامل 
 مصور صحفي بمجلة المصور 

  دار الھالل
 3625450/122807374 ھاتف:

  
 السيد محمد عثمان 

 صحفي 
 األھرام
  124291998 ھاتف:

  7704297 اكس:ف
  

 السيدة بھيرة مختار 
 صحفية 

  جريدة األھرام 
 7953072/123293442-5786119 ھاتف:
  5786126 فاكس:

  
 السيد مجدي عبد الغني 

 نائب رئيس تحرير األخبار 
 األخبار
  123498172 ھاتف:
 5782510 فاكس:

 
 السيدة فاطمة بركة 
  نائب رئيس تحرير 

  أخبار اليوم 
 5807427/122133303 ھاتف:
 5702500 فاكس:

  
 السيد محمود البتالوشي 

 محرر
 النبأ

 107278031 ھاتف:
  MAM_200679@yahoo.comلكتروني: إبريد 

  
 السيد محمد عزت 

 صحفي 
  جريدة النبأ 

 7622968/106806093 ھاتف:
 7622967فاكس: 
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 السيد صالح محمد علي عامر 

 قسم رئيس
  جريدة التعاون 

 7948401/109052102-7948402ھاتف: 
  7955909فاكس: 

  
 السيدة فتحية شرباشي 

  رئيس قسم 
  جريدة المسائية 

 2642265/055/123552961ھاتف: 
  7955909 فاكس:

  
 السيد جيالني كساب جيالني 

 صحفي 
 جريدة المسائية األسبوعي 

  104113411 ھاتف:
  7955909فاكس: 

  gelany_kasspe@yahoo.comي: لكترونإبريد 
 السيد حسين الطيب 

 صحفي
 جريدة المسائية 

  12717199 ھاتف:
  7955909فاكس: 

  h4eltaibe@hotmail.comلكتروني: إبريد 
  

 السيدة رانيا رضوان 
  محررة صحفية

 المسائية األسبوعي 
  102259949ھاتف: 
  7955909فاكس: 

  gelany_kasspe@yahoo.comلكتروني: إبريد 
  

 السيدة فاطمة بدوي رمضان 
 صحفية 

  صحيفة الحقيقة
 جريدة المسائية

  127535751 ھاتف:
  7955909فاكس: 

  badawy2000@yahoo.com-fatmaلكتروني: إبريد 
    msaey@msaey.com  

  
 السيدة منى سعيد

 صحفية 
 جريدة المسائية 

  101107953 ھاتف:
  7955909فاكس: 

  Osman2@yahoo.com-AMONلكتروني: إبريد 
  

 السيدة رضوي السيسي 
 صحفية 

  جريدة المساء 
 5781010/105026389-3119 ھاتف:
 5781717-5781666-5781555 فاكس:

  
 السيد محمد إبراھيم اإلسكندراني

  صحفي بجريدة الجمھورية ورئيس تحرير جريدتي 
 صباح اليوم وأخبار الوطن    

  5881084/123945542: ھاتف
  5881084/123945542فاكس: 

  
 السيدة سھير إلھام 

 نائب رئيس تحرير 
 جريدة الجمھورية 

  123941006 ھاتف:
  3030226فاكس: 

  sohima@hotmail.comلكتروني: إبريد 
 حلمي  ىالسيدة ليل
 صحفية 

  جريدة الجمھورية 
 5781999/123733433 ھاتف:
   5781555 فاكس:

 
 السيد طارق صالح 

 صحفي 
 جريدة المصري اليوم 

  121098959 ھاتف:
  7926331 فاكس:
 tareksalah@yahoo.com-tareksalahلكتروني: إبريد 

  
 السيدة محاسن السنوسي 

 صحفية 
 جريدة المصري اليوم 

  105068309 ھاتف:
  7926331فاكس: 

  senouse@yahoo.com-Mلكتروني: إبريد 
  

 السيد عيد عبد الجواد
 صحفي

  المصري اليوم 
 792440/106535413-7926441 ھاتف:
 7964364 فاكس:

  
 السيدة ھايدي فاروق 

 صحفية 
  الوطني اليوم

  جريدة الحزب الوطني 
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 2632563/107492292 ھاتف:
 haidy88@hotmail.comكتروني: لإبريد 

  
 السيد محمد جاد 

 صحفي 
 جريدة "العالم اليوم" 

  121174991 ھاتف:
  7622095فاكس: 

  gadyom@hotmail.comلكتروني: إبريد 
  

 السيد محمد ماھر عطية 
 صحفي 

  م اليوم العال
 7622095/128142616 ھاتف:
  7622096 فاكس:

  
 الدكتورة سھير عبد العال 

  صحفية
  جريدة أنباء األسبوع الدولية

  األقاليم، مجمع البحوث
  7464564-7354074 ھاتف:

  
 السيدة عزت السيد أحمد

 صحفية 
  جريدة األسبوع 

 3140865 ھاتف:
  

 السيدة سارة محمد صالح خاطر 
 صحفية 

 ق العربية المشتركة جريدة السو
 109391955 ھاتف:

  
 السيد مدحت عادل 

 صحفي 
  جريدة السوق العربية المشتركة 

 7480575/107713968 ھاتف:
  7480574 فاكس:
  medhat525@yahoo.comلكتروني: إبريد 

  
 عبد هللا فرغلي ىالسيدة ليل
 صحفية 

 جريدة السياسة
  121949992 اتف:ھ

 3936787 فاكس:
  

 السيدة منال سرور 
 صحفية 

  جريدة السياسة الكويتية 

 3839509/129886528 ھاتف:
  3824779-3877969 فاكس:
 manal_Azmy@yahoo.comلكتروني: إبريد 

  
 أحمد العلي السيد 
  صحفي

 جريدة األخبار 
 107044403 ھاتف:
  akhbar1983@yahoo.comلكتروني: إبريد 

  
 السيد عماد عمر 

 صحفي 
  صحيفة األخبار 

  5807343/122816171 ھاتف:
  5782520 فاكس:
  emad1000@hotmail.comلكتروني: إبريد 

 فريد محمدالسيد أحمد صفوت 
 صحفي

  مؤسسة دار الشعب
  جريدة الرأي 

 5408181/123567114 ھاتف:
 

 السيد محمود علي سعد علي 
 صحفي

  مؤسسة دار الشعب
 جريدة الرأي 

  
 السيد أحمد محمد جمعة

 صحفي
 دار الشعب

  109382146 ھاتف:
  

 السيد عوض الفخراني 
 صحفي 
  الرأي 
 4218708/122924327 ھاتف:
  7944811 فاكس:

  
 سيد ھيثم فتحي قاسمال

 صحفي 
 الرأي العام

 106486132 ھاتف:
  haithamif@yahoo.comلكتروني: إبريد 

  
 السيد محمد السيد محمد إبراھيم 

 محرر صحفي 
  أخبار الوطن 

  5881084/124954967: ھاتف
 5881084/124954967فاكس: 
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  hamadafonta@yahoo.comلكتروني: إبريد 
  

 السيد ياسر طه حسان
 صحفي

  صحيفة الوطن العمانية
 مكتب القاھرة 

 106549773 ھاتف:
  yassereart@yahoo.comلكتروني: إبريد 

  
 السيد علي السيد

 صحفي
  دية جريدة اليوم السعو

 4041703/106740467 ھاتف:
  2904172 فاكس:

  
 السيد محمود الضبع

 صحفي
  صوت األمة 

 3450342/125005926 ھاتف:
  3450462 فاكس:
 ElDob56@yahoo.comلكتروني: إبريد 

 
 السيد عبد هللا بالل

 صحفي
  رئيس تحرير جريدة أخبار مصر الجديدة

  ر جمعية الخدمات األدبية والفنيةسكرتي
 6388326/10781244 ھاتف:

  
 السيدة ثناء الكراسي 

 صحفية 
 األحرار
   123592913 ھاتف:
  4823027 فاكس:

  
 السيد عبد الناصر فريد

 صحفي
 األحرار
  123734642 ھاتف:
  4823027فاكس: 

  
 السيد عيد محمد حسن 

 صحفي
  األحرار
 4823046/123816833 ھاتف:
  4823027 فاكس:

  
 السيدة آيات الموافي

 صحفية 

  نھضة مصر 
 3384072/102563087 ھاتف:
 3384115 فاكس:

  
 السيد حسام الدين األمير 

 صحفي
  جريدة نھضة مصر 

 3384115/101510563 ھاتف:
  3384072 فاكس:
 hosam2000_2@yahoo.comلكتروني: إبريد 

 
 
  

 ة إيمان أحمد سيد السيد
 صحفية

 جريدة الصحوة 
 101832104 ھاتف:

  
 السيد عالء محمود

 صحفي 
 جريدة العدالة 

  109880044 ھاتف:
 

 السيدة علياء العربي 
 صحفية 

 جريدة الكرامة
 127262175 ھاتف:
  aliaaalaraby@yahoo.comلكتروني: إبريد 

  
 يد حسن جميل سالم الس

 صحفي
  جريدة العمال

 5787366/161190941-5740365 ھاتف:
 5740365 فاكس:

  
 السيدة فاطمة سعيد الدالي 

 محررة بأخبار العمال 
  جريدة أخبار العمال

  127848322-4017041/0101989585: ھاتف
  127848322-4017041/0101989585فاكس: 

  
 السيدة أسماء عبد هللا

  تراقمعدة برنامج اخ
 صحفية بجريدة الخميس 

  جريدة الخميس 
 3959595/102651162ھاتف: 
  3959525 فاكس:
  Asmaa111@yahoo.com◌ِ  لكتروني:إبريد 
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 السيد سيد سالمة رزق 

 صحفي 
 النبأ الوطني 

  101818324ھاتف: 
 7622967فاكس: 

  
  السيدة حنان محمد عبد المحسن

 صحفية/أمين عام جمعية الفسطاط الجديدة
  جريدة الفجر

  5314856/106635546: ھاتف
  5314856/106635546كس: فا
  

 السيدة سحر سعيد
 صحفية
 الوفد

 123581349 ھاتف:
  

 السيد محمد بحيري 
 صحفي 
  الوفد

 3383333/128272842 ھاتف:
 7602007 فاكس:

 
 السيدة جيھان محمود شحاتة 

 daily starجريدة 
 105733563 ھاتف:
 jumshehata@gmail.comلكتروني: إبريد 

  
 السيد محمد فتحي محمد

 المنتدى العربي
  جريدة المنتدى العربي

 6249415/122199030ھاتف: 
  6249426 فاكس:

  
 السيد أحمد الباري

 صحفي
 حواديث 

 10809859 ھاتف:
  

 أحمد إسماعيل السيد أحمد حسن 
 صحفي 

  النقابي العربي
 3043862ھاتف: 

  
 السيد أحمد عبد الخالق محمد

 صحفي
 مؤسسة األھرام

  123310357 ھاتف:
 5786833 فاكس:

  
 السيد نشأت حمدي أحمد 

 صحفي 
 روزاليوسف

  108013025 ھاتف:
 7925540فاكس: 

 
 
  

 السيد محمد سويد
 صحفي

 روزاليوسف
  103493011 ھاتف:
  7925540 فاكس:
 mohamed_sweed@hotmail.comلكتروني: إبريد 

  
 السيد شريف سعد

 صحفي
 روزاليوسف

  10629653 ھاتف:
  7925540 فاكس:
 sherifrosa@yahoo.comلكتروني: إبريد 

 
 السيد إيمان عادل عيد

 حفي تحت التمرين ص
 روزاليوسف

 182610479 ھاتف:
  

 السيدة ماجدة محمود
 صحفية (نائب تحرير مجلة حواء)

 مؤسسة دار الھالل
  101401060 ھاتف:
  3625469 فاكس:

  
 السيدة إيمان الدري 

 صحفية 
 مجلة حواء 

  123559091 ھاتف:
 3625456 فاكس:

  
 السيدة ھاله صالح

 صحفية
  مجلة حواء 

 3625450/123583684 ھاتف:
  3625469 فاكس:
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 halasalah2002@hotmail.comلكتروني: إبريد 
  

 السيدة جيھان محمود
 صحفية 

  مجلة األھرام العربي
  مؤسسة األھرام 

 5772778/101844990 ھاتف:
  5797567 فاكس:
  jihan_mahmoud@gawab.comلكتروني: إبريد 

  
 السيدة دعاء محمد خليفة 

 محررة 
 األھرام ابدو

  101070782 ھاتف:
  7703314 فاكس:
  doaakhalifa@yahoo.comلكتروني: إبريد 

  
 السيد سليمان رمضان محمد

 مصور صحفي 
  للطبع والنشرمؤسسة دار التعاون 

 7947401/124571473 ھاتف:
  

 السيد محمد فھمي سراج الدين 
 مصور

 قطاع الفضائية 
 104400626 ھاتف:

  
 السيد شريف أبو الوفا

 صحفي
  مجلة المجتمع العربي 

  4553708 ھاتف:
  

 السيد شھرت صالح عارف 
 صحفي

 وكالة أنباء الشرق األوسط 
 103860820 ھاتف:
 shohrat_arf@yahoo.comلكتروني: إبريد 

  
 مصيلحي ةالسيد صالح جمع

 صحفي
  وكالة أنباء الشرق األوسط 

 7057705/102595530 ھاتف:
  3935055 فاكس:
 salahgomaa@hotmail.comلكتروني: إبريد 

  
 السيد طارق حماد

 فيصح
  مجلة نصف الدنيا

 مؤسسة األھرام
 122748584 ھاتف:
 hamaade@hotmail.comلكتروني: إبريد 

  
 السيد عارف الدبيس

 صحفي
 الميدان
  101033181 ھاتف:
 3033317 فاكس:

 السيدة عبير صالح الدين
 صحفية

  مجلة صباح الخير 
 7923010/105231815 ھاتف:
 7923509 فاكس:

  
 السيدة داليا ھمام

  صحفية 
Progress Egyptian  

 5783333-3165 ھاتف:
 hamam@yahoo.com-dلكتروني: إبريد 

 
 السيدة مھا عبد الفتاح 

 كاتبة في صحف أخبار اليوم 
 5806198/105227227-7376667 ھاتف:
  5782561 فاكس:
 mafa@menanet.netلكتروني: إبريد 

  
 السيدة نھى عبد هللا عبد العزيز

 محررة 
 المجلة الزراعية

 127991129 ھاتف:
  

 السيدة رشا محمد يحيى
 خبار المسموعة (البرنامج العام)مذيعة باأل

 اإلذاعة المصرية 
  102980414 ھاتف:
  5782629-5772432 فاكس:

  rashayehia1978@yahoo.comلكتروني: إريد ب
 السيدة نيفين صالح الدين

 مذيعة بالقناة الثانية وقطاع األخبار
  التلفزيون المصري

 3475478/127339510 ھاتف:
  

 السيد محمد ھالل محمد سيد 
 مذيع 

 قطاع األخبار 
 1015292000 ھاتف:
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 mhelal73@yahoo.comلكتروني: إ بريد
  

 العوض ةالسيد عماد عطي
 مذيع

  التلفزيون المصري 
 5775198/105296127 ھاتف:
  5743246 فاكس:
 yrhman@yahoo.comلكتروني: إبريد 

  

 دمھندس سعيد عبد الغفار محمال
  رئيس

 المركز الھندسي للطباعة والنشر 
  شخصي 

  3786743 ھاتف:
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  المرفق الثاني
  

  االجتماعوثائق 
  

 العنوان  الرمز

 
السياسات االجتماعية في جمھورية مصر العربية: متابعة تحليلية 

  وآفاق مستقبلية للتطوير

E/ESCWA/SDD/2007/WP.1 جتماعية المتكاملةمراجعة نقدية لتجارب ناجحة حول السياسة اال  

E/ESCWA/SDD/2003/9 Transforming the Developmental Welfare State in the 
Republic of Korea 

E/ESCWA/SDD/2003/1 Social Policies in Malaysia 

E/ESCWA/SD/2001/10 Social Policies in Norway: Processes, Structures and 
Implementation Mechanisms 

E/ESCWA/SD/2002/5 نماذج السياسات االجتماعية: التجربة التونسية ودالالتھا  

E/ESCWA/SD/2001/9 Social Policies in Canada: A Model for Development 

E/ESCWA/SDD/2005/4  نحو سياسات اجتماعية متكاملة في الدول العربية: إطار وتحليل
  مقارن

 مصرالنظام والسياسات الصحية في  

  المرصد المصري للتعليم والتدريب والتوظيف 

ولى بالرعاية األاستھداف الفئات  تقرير عام حول مشروع 
 االجتماعية

إطار مسح العقد  يمصر ف يدراسة الفقر وخصائص الفقراء ف 
  2005مصر في  ياالجتماع

  


