
 

E األمم المتحدة 
 التوزیع                   
 محدود                    

2022آب/ أغسطس  17  
 األصل: بالعربیة         

   

 
 اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) 

 
  الزراعة   أجل من المیاه   لتحصیص التوجیھیة  للمبادئ الطوعي  التطبیق حول فنیة عمل ورشة

 2022  سبتمبر أیلول/ 27  – 26 یة،عرب ال مصر جمھوریة  القاھرة،
 

 المشاركین مؤقتة بأسماء  قائمة 
 

  الدول األعضاء )أ(
 

 األردن
 

 حمد إبراھیم یاسین السید أحمد 
 مدیر مدیریة زراعة معان

 األردن –معان 
 

 السیدة صفاء الشریدة 
 وزارة المیاه والري

 األردن  –عمان 
 

 خریسات الالسید ا ماجد 
 وزارة المیاه والري

 األردن  –عمان 
 

 السید عادل یحیى العبیدات 
 وزارة المیاه والري

 األردن  –عمان 
 

 تونس
 

 عمرمحسن بنالسید مراد بن 
 المندوب الجھوي للتنمیة الفالحیة بالقیروان

 الفالحة والموارد المائیة والصید البحري وزارة 
 تونس 

 
 سعید بن السید عبد الفتاح 

 مدیر عام اإلنتاج الفالحي 
 وزارة الفالحة والموارد المائیة والصید البحري 

 تونس 
 
 

 ج السید رضا قبو
 الھندسة الریفیة واستغالل المیاهمدیر عام 

 وزارة الفالحة والموارد المائیة والصید البحري 
 تونس 

 
 السید فیصل الجالصي 

 رئیس قسم المیاه والتجھیزات  
 المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة بمنوبة

 وزارة الفالحة والموارد المائیة والصید البحري 
 تونس 

 
 دولة فلسطین  
 

 صافیناز سعد هللا توفیق بدر السیدة 
 مدیر دائرة الدراسات والتصامیم الھندسیة

 للمیاه الزراعیة والري المدیریة العامة 
 وزارة الزراعة 

 دولة فلسطین  ،رام هللا -بیت لحم 
 

 السید عماد إخلیف 
 مدیر دائرة استخدامات المیاه الھامشیة

 وزارة الزراعة 
 دولة فلسطین –رام هللا 

 
 عادل یاسین السید 
 الصرف الصحي تخطیط إدارة مدیر 

 سلطة المیاه الفلسطینیة
 دولة فلسطین –رام هللا 

 
 السیدة سالم أبو ھنطش 

 اإلدارة العامة لمصادر المیاه لتمثیل سلطة المیاه
 ضمن الفریق الوطني    

 سلطة المیاه الفلسطینیة



-2- 

 دولة فلسطین –رام هللا 
 
 

 مصر
 

 فؤاد أحمد فؤاد  السید
 معھد بحوث األراضي والمیاه والبیئة 

 مركز البحوث الزراعیة/ وزارة الزراعة 
 مصر –القاھرة 

 
 منال محمود موسى  السیدة

 معھد بحوث األراضي والمیاه والبیئة 
 مركز البحوث الزراعیة/ وزارة الزراعة 

 مصر –القاھرة 
 

 السید أحمد عبد الرسول محمدین 
 اإلدارة المركزیة لمشروعات تطویر الريرئیس 

 قطاع تطویر الري/ وزارة المیاه والري 
 مصر –القاھرة 

 
 السیدة سلوى عبد الغني عثمان 

 رئیس اإلدارة المركزیة للدراسات والتصمیمات والعقود 
 قطاع التوسع األفقي والمشروعات

 وزارة المیاه والري
 مصر –القاھرة 

 
 
 الخبراء ب) (
 

 ندیم فرج هللا السید 
 استشاري 

 مدیر برامج
 مؤسسة عصام فارس للسیاسة العامة والشؤون الدولیة 

 الجامعة األمیركیة في بیروت -أستاذ محاضر 
 ریاض الصلح  – 0236 -11ص. ب.: 

 لبنان – 2020 1107بیروت 
 

 السید فرانك فان ستینبیرغن 
 أقدم في مجال المیاه لدى الفاو استشاري

 میتا للبحوث شركة میتا 
 ھولندا –أمستردام 

 
 السید زیاد میمي 

 الھندسة المدنیة/ جامعة بیر زیت إدارة  –خبیر 
 دولة فلسطین –بیر زیت 

  
 بریني ال ةالسیدة رحم

 خبیرة 
 تونس 

 
 
 

 السید أشرف غانم 
 استشاري

 ائیة صادر المفي المأستاذ 
 جمھوریة مصر العربیة 

 
 السید مارك ھارینغ

 استشاري حر
 )Lisodeخبیر في مجال االرتباط االجتماعي والقرار (

 فرنسا
 

 السیدة إلجا سالفادور 
 خبیرة 
IHE 

 
  
 المنظمون ) ب(
 

 المجلس الوزاري العربي للمیاه  /جامعة الدول العربیة
 

 السیدة شھیرة وھبي 
 رئیسة استدامة الموارد الطبیعیة والتعاون الدولي 

 جامعة الدول العربیة
 القاھرة، مصر 

 
 )AOADالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة (

 
 عامر السید كامل 

 خبیر موارد مائیة
 مدیر المكتب اإلقلیمي للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 

 الدقي   –شارع اإلصالح الزراعي  11
 مصر –القاھرة 

 
 السیدة نسرین رفیق اللحام 

  الغذائیة – م الزراعیةظُ التنمیة الریفیة وتحول النُ  خبیر
 المكتب اإلقلیمي للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 

 الدقي   –شارع اإلصالح الزراعي  11
 مصر –القاھرة 

 
المكتب   (الفاو)/  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذیة  منظمة 

 اإلقلیمي للشرق األدنى وشمال أفریقیا 
 

 السید محمد الحمدي 
 ألراضي لمیاه واكبیر موظفي ا

المكتب  منظمة   (الفاو)/  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذیة 
 اإلقلیمي للشرق األدنى وشمال أفریقیا 

 الدقي   –شارع اإلصالح الزراعي  11
 مصر –القاھرة  2223

 
 السید فھید طاھر 

 مكتب المیاه والتربة  – خبیر
المكتب   (الفاو)/  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذیة  منظمة 

 األدنى وشمال أفریقیا اإلقلیمي للشرق 
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 الدقي   –شارع اإلصالح الزراعي  11
 مصر –القاھرة 

 
 كاریج ھشام السید 
 استشاري میاه  -   خبیر

المكتب   (الفاو)/  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذیة  منظمة 
 اإلقلیمي للشرق األدنى وشمال أفریقیا 

 الدقي   –شارع اإلصالح الزراعي  11
 مصر –القاھرة 

 
 محمد عبد هللا السید 

 استشاري في مجال االستشعار عن بعد
المكتب   (الفاو)/  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذیة  منظمة 

 اإلقلیمي للشرق األدنى وشمال أفریقیا 
 الدقي   –شارع اإلصالح الزراعي  11

 مصر –القاھرة 
 

 السیدة دومیتیل فالي
 مشروع سیدا 

لألمم   والزراعة  األغذیة  المكتب  منظمة  (الفاو)/  المتحدة 
 اإلقلیمي للشرق األدنى وشمال أفریقیا 

 الدقي   –شارع اإلصالح الزراعي  11
 مصر –القاھرة 

 
 السیدة ھبة الحریري 

 استشاري میاه 
المكتب   (الفاو)/  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذیة  منظمة 

 اإلقلیمي للشرق األدنى وشمال أفریقیا 
 دقي ال  –شارع اإلصالح الزراعي  11

 مصر –القاھرة 
 

 السید معتصم أبو خلف 
 استشاري میاه 

المكتب   (الفاو)/  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذیة  منظمة 
 اإلقلیمي للشرق األدنى وشمال أفریقیا 

 الدقي   –شارع اإلصالح الزراعي  11
 مصر –القاھرة 

 
 السید سیمون طانیوس 

 استشاري میاه 
لألمم   والزراعة  األغذیة  المكتب  منظمة  (الفاو)/  المتحدة 

 اإلقلیمي للشرق األدنى وشمال أفریقیا 
 الدقي   –شارع اإلصالح الزراعي  11

 مصر –القاھرة 
 
 فھمي هللا السیدة ھبة 

 مساعد فني برامج
المكتب   (الفاو)/  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذیة  منظمة 

 اإلقلیمي للشرق األدنى وشمال أفریقیا 
 الدقي   –شارع اإلصالح الزراعي  11

 مصر –القاھرة 

 
 السیدة ندیدة عثمان 

 مساعد فني برامج
المكتب   (الفاو)/  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذیة  منظمة 

 اإلقلیمي للشرق األدنى وشمال أفریقیا 
 الدقي   –شارع اإلصالح الزراعي  11

 مصر –القاھرة 
 

 واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا)اللجنة االقتصادیة 
 

 السید زیاد خیاط 
 مسؤول اقتصادي أول 

 قسم الموارد المائیة 
 مجموعة تغیر المناخ واستدامة الموارد الطبیعیة 

 
 السیدة جولي أبو عرب 

 منسقة برامج 
 مجموعة تغیر المناخ واستدامة الموارد الطبیعیة 

 
 السید منعم مرة

 مساعد إداري 
 الغذاء والبیئةقسم سیاسات 

 مجموعة تغیر المناخ واستدامة الموارد الطبیعیة 
 

 السید دوریس عتمة
 مساعدة اداریة 

 قسم الشؤون المالیة  
 
 

 العنوان البریدي لإلسكوا 
 

 اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا)
 بیت األمم المتحدة 

 ساحة ریاض الصلح 
 لبنان –بیروت 
 +) 961 – 1( 981501 ھاتف:
 +) 961 – 1( 981510 فاكس:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 


