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أُِعدَّ مؤش القراءة العريب من خالل الرشاكة بني
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم واملكتب اإلقليمي للدول العربية/ برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

 
 
 
 
 
 
 
 

طبع يف شكة دار الغرير للطباعة والنرش، ديب- اإلمارات العربية املتحدة.
عىل ورق خاٍل من الكلورين وباستعامل حرب ذي أساس نبايت مصّنع باتباع تقنيات غري ضارة بالبيئة.

 
تصميم الغالف: دوأدفنت

التصميم الداخيل واإلخراج الفني: مريم عيتاين
 
 
 

طبع يف ديب، اإلمارات العربية املتحدة
 
 

النتائج الواردة يف هذه املطبوعة ال تعرب بالرضورة عن آراء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم أو برنامج 
األمم املتحدة اإلمنايئ أو مجلسه التنفيذي أو الدول األعضاء يف األمم املتحدة. فالتقرير منشور مستقّل، 

”من سيقود الجنس البشري؟وهو مثرة جهد تعاوين بذله فريق من االستشاريني والخرباء البارزين.
الذين يعرفون كيف يقرؤون“
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الفريق املركزي
نجوى الفزاع غريس )كاتب رئييس(، أحمد أوزي )كاتب مشارك(، عيل سعيد الكعبي، عيل إبراهيم، 

خالد الوزين، محمد إسامعيل، معتز خورشيد، يرسي الجمل، يوسف الصديق

مدير مرشوع املعرفة العريب
هاين تريك )برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ(

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
جامل بن حويرب )العضو املنتدب(، فيصل بوجسيم )املدير التنفيذي(، 

سيف املنصوري )مستشار الشؤون املؤسسية للعضو املنتدب(

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
سيام بحوث )مساعد األمني العام لألمم املتحدة/املدير اإلقليمي-املكتب اإلقليمي للدول العربية 2012 - 2016(، 

صويف دو كاين )مديرة املكتب اإلقليمي للدول العربية باإلنابة(، خالد عبد الشايف )مدير املركز اإلقليمي(، 
يعقوب بريش )منسق الربنامج اإلقليمي(، ألبريتو ناتا )محلّل بالربنامج اإلقليمي(

مرشوع املعرفة العريب
هاين تريك )مستشار فني رئيس(، سامح حّمود )محلّل(، مريم عيتاين )باحث(، سريين صغريه )محّرر الويب(، 

 ساره سالمة )باحث مساعد(، أنطوين فاخوري )باحث مساعد(، ستيفاين البستاين )باحث مساعد(

العمليات اإلدارية
 أبوسبيب حسني الصادق )خبري إدارة املوارد والنتائج، رئيس وحدة دعم إدارة الربامج اإلقليمية(، 

مايا بيضون )إختصايص إدارة مشاريع(، طارق توفيق عبد الهادي )إستشاري إدارة مشاريع(

 املشاركون
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