
 

 
 األمم المتحدة

 
                             

                              
                             

                   

 

واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) االقتصادیة   اللجنة 

حول  العربیة" حلقة النقاش  في المنطقة  القطاع الزراعي   " ائرالجز -  تعزیز مرونة واستدامة 
 2021  كانون األول/ دیسمبر 1  – نوفمبر  تشرین الثاني/ 30  ،الجزائر

 
 المشاركینقائمة 

 
 المشاركین  براءالخ  –ألف  

 
 بیالش  صونیةالسیدة  

السھبیةلتنممدیرة فرعیة    یة المناطق 
الریفیة  وزارة الفالحة والتنمیة 

 الجزائر
  bellache_sonia@yahoo.frالبرید اإللكتروني:  

 
 الني سعاد السیدة  

رئیسیة في الزراعة  مھندسة 
الریفیة  وزارة الفالحة والتنمیة 

 الجزائر
  lasina@gmail.comالبرید اإللكتروني:  

 
فریدة غازي  السیدة 

دولة في الزراعة  مھندسة 
الر  وزارة الفالحة  یفیةوالتنمیة 

 الجزائر
  ghazi_farida@yahoo.frتروني:  اإللك  البرید

 
زینالسید   ة مربوشة 

 ترئیسة مكتب بالمدیریة العامة للغابا
الریفیة  وزارة الفالحة والتنمیة 

 الجزائر
  merbouchez@yahoo.frالبرید اإللكتروني:  

 
أ  المھندس  مالحةمحالسید   د 

وتغیر المناخ متخصص في الفالحة   إعالمي 
الریفیة  وزارة الفالحة والتنمیة 

 الجزائر
  melhapme@yahoo.frالبرید اإللكتروني:  

 
 المھندسة صلیحة فرطاس

الت األخضرمدیرة مكافحة   صحر والسد 
التصحراتفاقیة األمم المتح  اتصالنقطة   لمكافحة   دة 

الریفیةوز  ارة الفالحة والتنمیة 
 زائرالج 

  sfortas.unccd.algeria@gmail.comلكتروني:  البرید اإل
maysfortas70@gmail.com 

 
 السید زھیر أوحسین

 رئیس مكتب
المائیة واألمن المائي  وزارة الموارد 

 الجزائر
  zak_j8@yahoo.frید اإللكتروني:  برال
 
 سید عمر بوقروة لا 

 مدیر مركزي
المائیة واألمن المائي  وزارة الموارد 

 الجزائر
 bougomar@yahoo.fr  لكتروني:البرید اإل

 
 السید شریف عیسو

 مدیر فرعي
المائیة واألمن المائي  وزارة الموارد 

 الجزائر
  charif967@yahoo.frید اإللكتروني:  البر
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 السید علي بودي
 رئیس دائرة

الوطالدیوا للري وصرف المیاهن   ني 
المائیة واألمن المائي  وزارة الموارد 

  boudi_ali@hotmail.comالبرید اإللكتروني:  
 

قایة عیاشة  السیدة 
 رئیسة مكتب

المائیة واألمن المائي  وزارة الموارد 
 رالجزائ

 aicha_gaya@yahoo.fr  البرید اإللكتروني:  
 

 السیدة حسینة حموش
 نقطة اتصال/ مشروع سیدا

المائیة واألمن المائي  وزارة الموارد 
 الجزائر  

  hammouchehassina@yahoo.frالبرید اإللكتروني:  
 

سھیلة تمار  السیدة 
رئیس ندمھ  یةسة 

لألرصاد الجویة الوطني   الدیوان 
 وزارة النقل

 لجزائرا
 souhila.hocine@gmail.comالبرید اإللكتروني:  

 
رش دوارالسیدة   یدة 

 مدیرة فرعیة
 وزارة المالیة

 الجزائر
 rachida.douar@mf.gov.dzلكتروني:  البرید اإل

 
عائشة بالمة  السیدة 

 باحثة
الزراعي للبحث  الجزائري  الوطني   المعھد 

 الجزائر
  blama.aicha@gmail.comروني:  د اإللكتیالبر

 
 السید بشیر حكیم

 باحث
الج  الوطني  الزالمعھد  للبحث   عيرازائري 

 الجزائر
  hakm7.62@gmail.comروني:  د اإللكتیالبر

 
 السید محمد فاسي

 بیرخ 
الجافة للمناطق  والتقني  العلمي   مركز البحث 

 الجزائر
  fm_alg@yahoo.frالبرید اإللكتروني:  

crstra@crstra.dz                             

 بوشارب  إبراھیمالسید  
 رخبی

الو العلیا للفالحةالمدرسة   طنیة 
 زائرالج 

  bouchareb.brahim@gmail.comالبرید اإللكتروني:  
 

القفل  السید براھام 
 یر عاممد

العصریة للفالحةالشر  كة 
 الجزائر

  belfel.deal@gmail.comالبرید اإللكتروني:  
 
مریم باشال  سیدة 

رمھند  ئیسیةسة 
المناخیة للتغیرات   الوكالة الوطنیة 

 جزائرال
  meriem_bech@yahoo.frد اإللكتروني:  البری

 
 حة ھاشميیالسیدة صل

 مدیرة فرعیة
الوط التنمیة الریفیةالمكتب  لدراسات   ني 

 الجزائر
 s.hachemi@bneder.dzالبرید اإللكتروني:  

 
الخنساء الماش  السیدة 

الموارطالبة دكتورا د  ه (أثر التغیر المناخي على 
 یعیة)الطب

 طیفامعة س ج 
 ئرالجزا

  elkhansalameche@gmail.comالبرید اإللكتروني:  
 

ا   -باء  الدولیة ومنظمات   م المتحدة ألمالمنظمات 
 

 السید ریاض مزوار
وطني/ مشروع سیدا  منسق 

دة  تح عة التابعة لألمم الموالزرا  ألغذیةمنظمة ا
)UN-FAO( 

 رالجزائ
  riad.mezaour@fao.orgالبرید اإللكتروني:  

 
 نوالمنظم  -  جیم

 
العربیة للتنم الزراعیة (المنظمة   )AOADیة 

 
أومید  الدین  بدر  المھندس   السید 

اإلقل في مرئیس المكتب  العربيیمي  المغرب   نطقة 
العربیة ل (المنظمة   )AOADلتنمیة الزراعیة 

 الجزائر
  oumid@yahoo.frید اإللكتروني:  البر
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 سالم محمد سعد صالحالسید  
واإلداري المالي  في    /المسؤول  اإلقلیمي  المكتب 

العربي  منطقة المغرب 
) العربیة للتنمیة الزراعیة   )AOADالمنظمة 

 الجزائر
  salemsaad30082021@hotmail.comوني:  البرید اإللكتر

 
 السید عمر مباركي

 إداري
العربي في منطقة المغرب  اإلقلیمي   المكتب 

(الم العربیة للتنمیة الزراعیة   )AOADنظمة 
 الجزائر

  mearkio@yahoo.frالبرید اإللكتروني:  
 

واالجتماع االقتصادیة  األمم المتحدة  لغربي    ةیلجنة 
 آسیا (اإلسكوا)

 
كارول شوشاني شرفان  السیدة 

الموارد  رئیسة مجموع تغیر المناخ واستدامة  ة 
 الطبیعیة
 بیت األمم المتحدة -  اإلسكوا

 نلبنا -ت  بیرو
 )+961  – 1(  981510 فاكس:

  chouchanicherfane@un.org  ید اإللكتروني:برال
 

الرا جدعالس  یدة 
للمشروع الوطني   المنسق 

والبیئة سیاسات الغذاء   قسم 
الموارد   واستدامة  تغیر المناخ   الطبیعیةمجموعة 

 ةبیت األمم المتحد -  اإلسكوا
 لبنان -بیروت  

 )+961  – 1(  981510 فاكس:
  geadahl@un.orgكتروني:برید اإللال
 

السالم الفیاللي  السید عبد 
اقتصادیةم  سؤول شؤون 

الموارد    المائیةقسم 
تغیر المناخ   الموارمجموعة  الطبیعیةواستدامة   د 

 بیت األمم المتحدة -  اإلسكوا
 لبنان -ت  بیرو

 )+961 –  71(  656711 خلیوي:
 )+961  – 1(  981510 فاكس:

 mohamed.elvilali@un.org  البرید اإللكتروني:
  

 (عن بعد) بريشح  ین"أم  حمد م"السید  
لدى اإلسكواش تاس   اري 

 فلسطین  – نابلس
 )+970 –  70(  9990938 خلیوي:

  mohsha1@gmail.comي:  رید اإللكترونالب

عویس ذیب   (عن بعد)  السید 
لدى اإلسكواش تاس   اري 

 االردن-عمان
 +962796076075الخلیوي:  

 t.oweis@cgiar.org:  رید اإللكترونيالب
 
 

 

لإلسكوا  البریدي   العنوان 

االقتصادیة واالج لجنة ا تماعیة لغربي  ألمم المتحدة 
 وا)یا (اإلسكس 

 متحدةمم البیت األ
 ارع ریاض الصلحش 

 بیروت، لبنان
 +)961 –  1(  981501ھاتف:  
 +)961 –  1(  981510فاكس:  
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