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تمويل التنمية المستدامة في مصر

شكر وتقدير
يديــن فريــق عمــل التقريــر بالشــكر لجامعــة الــدول 

العربيــة لمبادرتهــا فــي العمــل علــى هــذا التقريــر وللدعــم 

الــذي قدمته.

كمــا نقــّدر لــوزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة الدور 

الــذي أّدتــه لتنســيق التواصل والمشــاركة مــع الجهات 

الحكوميــة المصريــة التــي تشــمل  وزارة التعــاون 

الدولــي، ووزارة الماليــة، ووزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا 

المعلومــات، ووزارة التضامــن االجتماعــي، ووزارة 

التجــارة والصناعــة، والهيئــة العامــة لالســتثمار والمناطــق 

الحــرة. ونعــرب عن بالــغ تقديرنــا للــوزارات المختلفــة لما 

أبدتــه مــن تعليقــات مفصلــة علــى محتــوى التقريــر. كما 

نتوجــه بالشــكر إلــى البنــك المركــزي المصــري لمــا قدمه من 

اقتراحــات بنــاءة وبيانــات محدثة.

نــود أن نشــكر أيضــًا وزارة الخارجية المصريــة، وبصفة 

خاصــة ســيادة الســفير محمد إدريــس، مندوب مصر 

الســابق الدائــم لدى األمــم المتحدة في نيويورك، وســيادة 

الســفير إيهــاب جمــال الدين، مندوب مصــر الدائم لدى 

األمــم المتحــدة في جنيف، وذلــك لدعمهمــا الممّيز.

ونحــن ممتنــون بشــكل خــاص للســيدة روال دشــتي، 

األمينــة التنفيذيــة للجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 

لغربــي آســيا )اإلســكوا(، لمســاهمتها الســخية وتعاونهــا 

فــي ســبيل اكتمــال هــذا التقرير.

اســتفاد مؤلفــو التقريــر مــن مناقشــات مســتفيضة 

وحــوارات مكثفــة مــع خبــراء ومتخصصين من 

المنظمــات الدوليــة التاليــة: منظمــة العمــل الدوليــة، 

مركــز التجــارة الدوليــة، اليونيســيف، األونكتــاد، إدارة 

الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة التابعــة لألمــم 

المتحــدة، برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائي، اإلســكوا، 

هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، فريق األمــم المتحدة 

المشــترك للتكنولوجيــا واالبتــكار )اليونســكو واليونيــدو 

واالتحــاد الدولــي لالتصــاالت(، مكتــب المنســق المقيم 

لألمــم المتحــدة، والمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة. كمــا 

ســاهمت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة بتعليقــات 

ثريــة خــالل المراحــل األولى مــن صياغة هــذا التقرير.

وقدمــت الســيدة إلينــا بانوفــا، المنســقة المقيمــة لألمــم 

المتحــدة فــي مصــر، ومكتبهــا مســاعدًة ودعمــًا قّيميــن 

لتيســير المشــاركة المثمــرة مــع منظومــة األمــم المتحــدة.

كمــا يتوجــه مؤلفــو التقريــر بالشــكر إلــى الخبــراء 

والباحثيــن التاليــة أســماؤهم، وذلــك لتعليقاتهــم 

المفيــدة: الدكتــورة وفــاء عبــد العاطــي، الســيدة ناديــن 

عبــد الــرؤوف، الدكتــور خالــد أبــو إســماعيل، الدكتور 

أوليفييــه كاتانيــو، الدكتــورة  داليــا الهــواري، الســيد 

ســيلفان ميرليــن، الدكتــور ماجــد عثمــان، الدكتــور رولــف 

شــوارتز، الســيدة ميــرال شــحاته، الســيد هشــام طه، 

الســيدة ريهــام يوســف، والســيد رامــي زيد.

كمــا نعــرب عــن امتنانــا لمؤسســة فــورد والســيدة نهــى 

المــكاوي، ممثلــة مكتــب مؤسســة فــورد للشــرق األوســط 

وشــمال أفريقيــا فــي القاهــرة.

نــود أن نتقــدم بالشــكر والتقديــر إلدارة التنميــة 

المســتدامة والتعــاون الدولــي التابعــة لجامعــة الــدول 

العربيــة برئاســة الوزيــرة المفوضــة الســيدة نــدى 

العجيــزي وفريقهــا علــى جهودهــم فــي تقديــم جميــع 

أنــواع الدعــم لهــذا التقريــر. كمــا نشــكر مركــز ســينرجيز 

للدراســات الدوليــة واالســتراتيجية ومديــره التنفيــذي 

الســيد خالــد الســيد، وذلــك علــى الدعــم المســتمر خــالل 

عمليــة إعــداد التقريــر.

نشــكر اإلســكوا علــى جهودهــا المتفانيــة وعملهــا الممّيــز 

فــي تحريــر النســخة اإلنكليزيــة مــن هــذا التقريــر 
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ومراجعــة الترجمــة إلــى العربيــة. كمــا نــود أن نشــكر 

مركــز األهــرام للترجمــة والنشــر علــى ترجمــة التقريــر مــن 

اإلنكليزيــة إلــى العربيــة.

وأخيــرًا، يشــيد فريــق عمــل التقريــر بالمســاعدة المهمــة 

التــي قدمهــا مكتــب الســيد محمــود محيــي الديــن، 

المبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة لتمويــل 

خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030.


