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United Nations  

 

 Distr. 
LIMITED 
E/ESCWA/CL1.CCS/2022/WG.4/INF.1 
30 March 2022 
ORIGINAL: ENGLISH 

 
 ألوروبا  االقتصادیة  واللجنة  (اإلسكوا)  آسیا لغربي واالجتماعیة االقتصادیة  اللجنة

 
االفتراضي    االجتماع المغربیة  دراسة  لتعمیم نتائجالوطني  في المملكة  ً ُسبُل  و فاقد الغذاء   المضي قدما
 بتوقیت الرباط)  14:30  -  13:00(  2022 مارسآذار/   29الثالثاء 

 
قائمة المشاركین

 

 المملكة المغربیة منالخبراء  )أ(
 

   السید فوزي بكاوي
 مدیر المعھد الوطني للبحوث الزراعیة في المغرب

وزارة الفالحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه  
 والغابات
 المغرب  –الرباط 
 +)212(  660  199  495 ھاتف:

 faouzi.bekkaoui@inra.ma  البرید اإللكتروني:
 

  السید محمد بوغاللة
 استشاري لدى اإلسكوا

 المعھد الوطني للبحوث الزراعیة في المغرب
 المغرب  –الرباط 

 mohamed.boughlala@inra.ma  البرید اإللكتروني:
 

 السید سعید زروالي
 رئیس قسم البرامج الفالحیة والتنمیة القرویة

 المندوبیة السامیة للتخطیط
 المغرب  –الرباط 
 +)212(  537  270  088 ھاتف:

 +)212(  660  102  149 خلیوي:
 zarouali.ss@gmail.com  البرید اإللكتروني:

 
 
 

 السیدة أسماء الحمزاوي
 رئیسة قسم السالسل النباتیة

وزارة الفالحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه  
 والغابات
 المغرب  –الرباط 
 +)212(  657  831  531 خلیوي:

a  البرید اإللكتروني: .hamzaoui@agriculture.gov.ma 
 

 السید الحاج المعدودي
 رئیس المركز الجھوي للبحث الزراعي للرباط

 )INRAالمعھد الوطني للبحث الزراعي (
وزارة الفالحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه  

 والغابات
 المغرب  –الرباط 
 +)212(  660  157  229 ھاتف:

 +)212(  660  157  243 خلیوي:
 +)212(  537  775  530 فاكس:

 elhaj.elmaadoudi@inra.ma  البرید اإللكتروني:
 

 السید رضا مزیاني
بالرشیدیة  رئیس المركز الجھوي للبحث الزراعي 

 )INRAالزراعي (ث المعھد الوطني للبح
وزارة الفالحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه  

 والغابات
 المغرب  –الرباط 
 +)212(  535  574  123 ھاتف:

mailto:faouzi.bekkaoui@inra.ma
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 +)212(  660  157  206 خلیوي:
 +)212(  535  574  127 فاكس:

 reda.meziani@inra.ma  البرید اإللكتروني:
 

 السیدة إیمان التھامي العلمي
 مدیرة البحث ورئیسة القسم العلمي
 )INRAالمعھد الوطني للبحث الزراعي (

وزارة الفالحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه  
 والغابات
 المغرب  –الرباط 
 +)212(  660  157  257 خلیوي:
 +)212(  537  706  499 فاكس:

 imane.thami@inra.ma  البرید اإللكتروني:
                        imane.thamialami@inra.ma 

 
 السید یونس نوطفیا

 الصناعات الغذائیة والجودةرئیس قسم 
 )INRAالمعھد الوطني للبحث الزراعي (

وزارة الفالحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه  
 والغابات
 المغرب  –الرباط 
 +)212(  696  691  293 خلیوي:

 younes.noutfia@inra.ma  البرید اإللكتروني:
 

 السید عبد العلي مؤید
 القسم العلمي /مسؤول عن البرمجة والتتبع والتقییم

 )INRAالمعھد الوطني للبحث الزراعي (
وزارة الفالحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه  

 والغابات
 المغرب  –الرباط 
 +)212(  661  941  193 خلیوي:
 abdelali.mouaaid@inra.ma  اإللكتروني:البرید 

 
 السید محمد سیحي

 قسم التجمیع /رئیس مصلحة التجمیع الفالحي
 )ADA(  وكالة التنمیة الفالحیة

وزارة الفالحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه  
 والغابات
 المغرب  –الرباط 
 +)212(  537  573  772 ھاتف:

 +)212(  662  183  378 خلیوي:
 +)212(  537  573  799 فاكس:

 m.saihi@ada.gov.ma  البرید اإللكتروني:

 السید الحسن الروس 
 رئیس قسم

 مدیریة ھندسة المشاریع
 )ADAوكالة التنمیة الفالحیة (

والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه  وزارة الفالحة 
 والغابات
 المغرب  –الرباط 
 +)212(  537  573  779 ھاتف:

 +)212(  661  110  244 خلیوي:
 rousse@ada.gov.ma-e.er  البرید اإللكتروني:

 
 

 السید مصطفى شاري
 المدیریة  –مستشار 

 الفیدرالیة البیمھنیة للحبوب
 المغرب  –الدار البیضاء 

 +)212(  5  22  47  64  38/  68 ھاتف:
 +)212(  614  000  743 خلیوي:
 +)212(  522  474  207 فاكس:

 charimost@gmail.com  البرید اإللكتروني:
 
 
 المنظمات العربیة واإلقلیمیة )ب(
 

للتنمیة الزراعیة  المنظمة العربیة 
 

 السید رائد حتر 
 مدیر الشؤون اإلداریة والمالیة

 ونائب المدیر العام
 المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة

 السودان  –الخرطوم  
 +)249(  9136  0606 ھاتف:

 raedhattar@aoad.org  البرید اإللكتروني:
   raedhattar@hotmail.com 
 
 

 السید صالح عبد القادر عبد المجید صالح
 خبیر اقتصادي زراعي

 المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة
 السودان  –الخرطوم  

 +)249(  901  966  221 خلیوي:
 smalawad@aoad.org  البرید اإللكتروني:

 

mailto:reda.meziani@inra.ma
mailto:imane.thami@inra.ma
mailto:imane.thamialami@inra.ma
mailto:younes.noutfia@inra.ma
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mailto:raedhattar@aoad.org
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المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي 
 القاحلة (أكساد)

 
 السید عبود الصالح

 برنامج الحبوب –خبیر  
المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي 

 القاحلة (أكساد)
 سوریا –دمشق  
 +)963  –  11(  312  7836 ھاتف:

 +)963  –  93(  320  9155 خلیوي:
 dr.abboud.alsaleh@gmail.com  البرید اإللكتروني:

 
 

 االتحاد العربي للصناعات الغذائیة
 

 السید فادي فالح جبر 
 االتحاد العربي للصناعات الغذائیةأمین عام 

 األردن  –عمان 
 +)962  –  6(  462  4280 ھاتف:

 +)962  –  77(  784  8441 خلیوي:
 arabfood3@gmail.com  البرید اإللكتروني:

 
 

لدراسات األغذیة العالمیة  مركز امستردام 
 

 فیزینبییككورنیلبا ة السید
 مستردام لدراسات األغذیة العالمیةأمدیرة مركز 

 مستردام الحرةأجامعة 
 ھولندا  –مستردام أ

 031610773681     ھاتف:
 c.f.a.van.wesenbeeck@vu.nl    البرید اإللكتروني:

 
 

 المنظمون (ج)
 

 UNECE)(  المتحدة االقتصادیة ألوروبااألمم  لجنة  
 

 جكب    –السیدة لیلیانا أنوفازي  
 رئیسة قسم الغابات واألخشاب
 مجموعة األراضي واإلسكان

الفاو   لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا/ 
 سویسرا  –جنیف  
  +)41(  22  917  1176 :ھاتف

 jakab@un.org-liliana.annovazzi  :البرید اإللكتروني
 

لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا  
 (اإلسكوا)

 
 السیدة ریم النجداوي  

 رئیسة قسم سیاسات الغذاء والبیئة
 مجموعة تغیر المناخ واستدامة الموارد الطبیعیة

 +)961  –  1(  978558 ھاتف:
 nejdawi@un.org  البرید اإللكتروني:

 
  السید رامي سابیال

 مسؤول شؤون اقتصادیة
 قسم سیاسات الغذاء والبیئة

 مجموعة تغیر المناخ واستدامة الموارد الطبیعیة
 +)961  –  1(  978612 ھاتف:
      rami.sabella@un.org  اإللكتروني:البرید 

 
 السید منعم مرة

 مساعد إداري
 قسم سیاسات الغذاء والبیئة

 مجموعة تغیر المناخ واستدامة الموارد الطبیعیة
 +)961  –  1(  978525 ھاتف:

 murrahm@un.org  البرید اإللكتروني:
 

لینا فلیفل  اآلنسة 
 مساعدة باحث

 مجموعة تغیر المناخ واستدامة الموارد الطبیعیة
 +)961  –  1(  978578 ھاتف:

 lina.fleifel@un.org  البرید اإللكتروني:
 

 صادقالسید منیرفا 
 مساعدة باحث 

 قسم سیاسات الغذاء والبیئة
 مجموعة تغیر المناخ واستدامة الموارد الطبیعیة

 +)961  –  1(  978589 ھاتف:
 mas147@mail.aub.edu  البرید اإللكتروني:

 
 سارة دانییل  اآلنسة

 مساعدة باحث
 قسم الموارد المائیة

 مجموعة تغیر المناخ واستدامة الموارد الطبیعیة
 +)961  –  1(  978514 ھاتف:

 sara.daniel@un.org  البرید اإللكتروني:
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لإلسكوا  البریدي   العنوان 
 

واالجتماعیة لغربي   االقتصادیة  األمم المتحدة  لجنة 
 آسیا (اإلسكوا)

 المتحدةبیت األمم  
اللبنانیة –بیروت  ،  ساحة ریاض الصلح  الجمھوریة 

 +)961  – 1(  981501 ھاتف:
 +)961  – 1(  981510 فاكس:

 


