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A المتحدة األمم 

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 

   نلبناالخاص ب العربية المنطقة في لممارسات الزراعية الجيدةإطار االمعنية ب لألطراف االجتماع األول

 2017شباط/فبراير  17 – 16

 لبنان -بيروت بيت األمم المتحدة، 

 

 الئحة المشاركين

 

 واألجنبية الدول العربيةالخبراء من 

 

 المملكة األردنية الهاشمية

 

  جمال البطش السيد

 مساعد األمين العام للثروة النباتية

 وزارة الزراعة

 األردن –عمان 

 408أو  444+( داخلي: 962-6) 5686151هاتف:  

 +(962 – 79) 9059609خليوي:  

 +(962 – 6) 5625718فاكس:  

  jamal.elbatsh@moa.gov.joالبريد اإللكتروني:  

albatshj@yahoo.com                          

 

 السيد )محمد خير( الحياري

 مديرية التعاون الدولي واالتفاقيات التجارية

 وزارة الزراعة

 األردن –عمان 

 +(962 – 79) 5436439خليوي:  

  m.hiary@moa.gov.joالبريد اإللكتروني:  

 

 السيدة تمام الخوالدة

 رئيس شعبة الزراعة العضوية/ مديرية اإلنتاج النباتي

 وزارة الزراعة

 األردن –عمان 

 +(962 – 6) – 5686151هاتف:  

 +(962 – 79) 9705969خليوي:  

 +(962 – 6) 5695329فاكس:  

  tamamharazne@yahoo.comالبريد اإللكتروني:  

 

 السيد عاهد محمد حسن القضاة

 رئيس قسم الجودة والمرافق التسويقية/ مديرية التسويق الزراعي

 وزارة الزراعة

 األردن –عمان 

 +(962 – 76) 5686151هاتف:  

 +(962 – 77) 7270149خليوي:  

 +(962 – 6) 5693902فاكس:  

  qudahahed@yahoo.comالبريد اإللكتروني:  
ahed.q@moa.gov.jo                             

 

 سامي النسورة لياالسيدة ع 

 مدير الجودة والسالمة الغذائية

 / كارفورايبر ماركتسه، ماجد الفطيم أسواق

 األردن -عمان 

 +(962 – 77) 0403127خليوي:  

  ansour@mafcarrefour.comالبريد اإللكتروني:  

 

 لسيد محمد محمودا 

 مزارع

 وزارة الزراعة 

 األردن –عمان 

 +(962 – 79) 5571645 – 5151672خليوي:  

  mohammad_nintendo@yahoo.comالبريد اإللكتروني:  

 

 

 الجمهورية اللبنانية 

 

 األستاذ إبراهيم حاوي

 مستشار وزير الزراعة

 وزير الزراعة، عالي السيد غازي زعيترممثالً م

 وزارة الزراعة

 لبنان –بيروت 

 +(961 -1) 900/821300هاتف: مكتب الوزير: 

  848443 – 854855 (1 – 961)+ 

 +(961 – 1) 823900فاكس: مكتب الوزير: 

 

 نادين عبد الخالقالسيدة 

 رئيس دائرة التبريد والتوضيب

 وقطاع تحسين المعيشة األمن الغذائيممثلة الوزارة في قطاع 

 وزارة الزراعة

 لبنان  - بيروت
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 +( 961 -1) 1849600: هاتف

 +(961 – 76) 672721خليوي:  

 +(961 – 1) 981876 فاكس:

 nkhalek@agriculture.gov.lbالبريد اإللكتروني: 

nadabdelkhalek@yahoo.com       

           

 السيدة روزين حبشي

 مهندسة زراعية

 دائرة وقاية المزروعات

 وزارة الزراعة اللبنانية

 لبنان –بيروت 

 +(961 – 71) 113083خليوي:  

  rosinehabchy@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 قبيسي برو رفيفالسيدة 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – مدير مشروع

 العالقات الدولية وحدة

 وزارة االقتصاد والتجارة

 لبنان –بيروت 

 +(961 – 1) 982345هاتف:  

 +(961 – 3) 860518خليوي:  

 +(961 – 1) 982297فاكس:  

  rberro@economy.gov.lbالبريد اإللكتروني:  

 

 آمال جرجس الحنا

 اإلدارة –رئيسة تعاونية 

التعاونية الزراعية للزراعة العضوية وتربية النحل في دير ميماس 

 وجوارها

 البيادر، جنوب لبنان –دير ميماس 

 +(961 – 7) 855309هاتف:  

 +(961 – 3) 430597خليوي:  

  gabihourani@gmail.comالبريد اإللكتروني:  

 

 السيد أنور درنيقة

 مدير مركز الصفدي الزراعي

 المركز الزراعي/ مؤسسة الصفدي

 عكار، شمال لبنان –دير دلوم 

 لبنان –طرابلس 

 +(961 – 6) 825507هاتف:  

 +(961 – 3) 201831خليوي:  

  anwar.dernayka@safadi-foundation.orgالبريد اإللكتروني:  

 

 السيد عاطف إدريس

 مدير عام

 ش. م. م. –شركة ميفوسا 

 لبنان –بيروت  –الحمراء 

 +(961 – 1) 745744هاتف:  

 +(961 – 3) 896092خليوي:  

 +(961 – 1) 739986فاكس:  

  atef.idriss@mefosa.comالبريد اإللكتروني: 

 

 

 السيد ماجد عيد

 رئيس قسم المشاريع

 قسم الخدمات والمشاريع

 ش. م. م. –شركة ميفوسا 

 لبنان –بيروت  –الحمراء 

 +(961 -1) 745744هاتف:  

 +(961 – 71) 891752خليوي:  

  project@mefosa.comالبريد اإللكتروني:  

 

 السيد الياس الحاج
 رئيس تعاونية بسكنتا

 لبنان –المتن  –بسكنتا 

 +(961 – 4) 288858هاتف:  

 +(961 – 3) 987101خليوي:  

  elhage.elias@hotmail.comالبريد اإللكتروني:  

 

 السيد غسان سرور

 أستاذ محاضر

 اإلنتاج الحيواني

 الجامعة اللبنانية

 لبنان –جبيل 

 +(961 – 3)  804919خليوي:  

  ghassansrour@htomail.comالبريد اإللكتروني:  

 

 السيد جمال حسن

 نحال - مزارع

 جبل لبنان  –لون الشوف تب

 +(961 – 3) 331592خليوي:  

  hassanzena15@outlook.comالبريد اإللكتروني:  

 

 جيلبار عونالسيد 

 مدير شركة جزين

 زهراني للتنمية ش.م.ل.

 جنوب لبنان –جزين  –ضهور بكاسين 

 +(961 – 7) 800766هاتف:  

 +(961 – 3) 499225خليوي:  

 +(961 – 7) 800766فاكس:  

  gilberaoun@gmail.comالبريد اإللكتروني:  

 

 محسن غريبالسيد حسن 

 مهندس زراعي

 نائب مدير شركة دبانة أغري

 جنوب لبنان –صور  –البص 

 +(961 – 7)  740128 – 346601هاتف:  

 +(961 – 3) 564730خليوي:  

 +(961 – 7) 740128فاكس:  

  hghrayeb@debbaneagri.comالبريد اإللكتروني:  

 

 السيد مجيد العلي

 رئيس مجلس اإلدارة

 الزراعية في بريح ش. م. م. ةالجمعية التعاوني

 جبل لبنان –الشوف  –بريح 
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 +(961 – 3) 230224 – 075763خليوي:  

  purgatory_thefirst@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 

 مصباح حلوانيالسيد 

 إداري -أعمال مدير

 ش. م. ل. شركة غوديز

 لبنان –بيروت 

 +(961 – 1) 796797هاتف:  

 +(961 – 3) 224765خليوي:  

 +(961 – 1) 863684فاكس:  

  mousbah.halwani@goodies.com.lbالبريد اإللكتروني:  
info@goodies.com.lb                           

 

 محمد شرف السيد

 مدير المشتريات

 قسم المشتريات 

 شركة غوديز ش. م. ل.

 لبنان –بيروت 

 +(961 – 1) 796797هاتف:  

 +(961 – 3) 237835خليوي:  

 +(961 – 1) 863684فاكس:  

  info@goodies.com.lbالبريد اإللكتروني:  

 

 

 السيد نجيب سعيد حمد

 رئيس التعاونية الزراعية في العبادية

 وزارة الزراعة

 جبل لبنان - بعبدا –العبادية 

 +(961 – 5) 552178هاتف: 

 +(961 – 70) 505604خليوي:  

  wael.nhamd@gmail.comالبريد اإللكتروني:  

 

  السيد نزار البنا
 مزارع، مربي نحل،

 أستاذ ثانوي ومدير عام لشركة تجارية خاصة

 جبل لبنان –عاليه  –قرية شارون 

 +(961 – 5) 292661هاتف:  

 +(961 – 70) 639661خليوي:  

  nizar.elbanna@gmail.comالبريد اإللكتروني:  

 

 

 السيد رمزي عبد الفتاح

 مدير البرامج

 التنمية المحليةقسم 

 جمعية إمكان

 لبنان –بيروت  –رأس بيروت 

 +(961 – 1) 814900/ 3/2/1هاتف:  

 +(961 – 3) 347702خليوي:  

 (128داخلي: +( )961 – 1) 814900فاكس:  

  ramzi.abdulfattah@emkan.orgالبريد اإللكتروني:  

 

 السيد وليد صراف

 مدير براد فنيدق

 جمعية إمكان

 لبنان –طرابلس  –عكار  –منيارة 

 +(961 – 70) 153756خليوي:  

  walid_sarraf@hotmail.comالبريد اإللكتروني:  

 

 

 السيد رمزي نزيه الشيخ

 شريك/ ومدير

 شركة خاصة

 لبنان –بيروت 

 +(961 – 1) 346977هاتف:  

 +(961 – 3) 313939خليوي:  

  ramzi@sharper-vision.comالبريد اإللكتروني:  

 

 

 السيد روالن الخوري العنداري

 مدير سلسلة اإلنتاج/ مدير مكتب الشمال

 قطاع زيت الزيتون

 DAI/ نبرنامج تنمية القطاعات اإلنتاجية في لبنا

 لبنان –الكورة  –أميون 

 +(961 – 6) 954103هاتف:  

 +(961 – 79) 100540+(/ 961 – 3) 590920خليوي:  

  roland_andary@dai.comالبريد اإللكتروني:  

 

 السيدة رينه شحاده

 مسؤول الممارسات الزراعية الجيدة

 / شركة ناتاغريقسم التدقيق وشهادة الجودة

 لبنان –البقاع  –شتورا  –مركز غزة 

 +(961 – 8) 542332هاتف:  

 +(961 – 70) 068258خليوي:  

 (103+( )داخلي: 961 – 8) 542332فاكس:  

  renee.chehade@gmail.comالبريد اإللكتروني:  

 

 السيد ساري غازي سبسبي

 مسؤول اإلرشاد الزراعي

 قسم اإلرشاد الزراعي

 شركة سوق خضار عكار

 طرابلس، لبنان

 +(961 – 3) 849696خليوي:  

  sary_sabsaby@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 

 تايالند 

 

 سارين شاشي السيدة 

 استشارية 

 تايالند –بانكوك 

 +66854803991خليوي:  

 shashi_sareen@hotmail.comالبريد اإللكتروني:  
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 وغير الحكومية المنظمات العربية واإلقليمية والدولية

 

 (ICBAالمركز الدولي للزراعة الملحية )

 

 لسيدة سيتا توتونجيانا

 مدير قسم إدارة الشراكات والمعرفة

 ICBAدائرة البحوث وإعادة التأهيل/ 

 اإلمارات العربية المتحدة –دبي 

 +(971 – 4) 336110هاتف:  

 +(971 – 56) 1717230خليوي:  

 +(971 – 4) 3367935فاكس:  

 s.tutundjian@biosaline.org.aeالبريد اإللكتروني: 

 

  لسيدة سوزان روبرتسونا

  ةزراعي ةاقتصادي

 ICBAدائرة البحوث وإعادة التأهيل/ 

 اإلمارات العربية المتحدة –دبي 

 +(971 – 4) 336 1100هاتف:  

 +(971 – 56) 218 6734خليوي:  

 +(971 – 4) 336 – 1155فاكس:  

    s.robertson@biosaline.org.aeالبريد اإللكتروني:  

 

 شركة بلومون

 

 السيدة منال أحمد ابراهيم صالح

 مدير عام شركة بلومون

 القاهرة، مصر –المعادي 

 (+202)  275 08292هاتف:   

 (+2010)  6981 1112خليوي:  

 +(202 – 2)  7584896فاكس:  

       manal.saleh@bluemoon-eg.comالبريد اإللكتروني:  

 

 

 غرفة التجارة والصناعة والزراعة لبيروت وجبل لبنان

 

 السيد إيلي مسعود

 رئيس قسم الزراعة والصناعات الزراعية

 لبنانغرفة التجارة والصناعة والزراعة لبيروت وجبل 

 لبنان –بوشرية المتن 

 +(961 – 3) 290058خليوي:  

  agriculture@ccib.org.lbالبريد اإللكتروني:  

maselie@hotmail.com                        
    

 لبنان –شركة سبينيس 

 

 السيد لطف كرم

 مدير قطاع اإلنتاج

 ةالطازجاألغذية قسم 

 شركة سبينيس

 لبنان –بيروت 

 +(961 – 71) 802218خليوي:  
 produce.categorymanager@spinneys-lebanon.com  البريد اإللكتروني:

                                                            

 األمم المتحدةمنظمات 

 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )فاو(

 

 السيد عماد نحال

 قسم البرامج

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )فاو(

 جبل لبنان –بعبدا 

 (206+( )داخلي:  961 – 5) 924005هاتف:  

 +(961 – 3) 894679خليوي:  

 300503 (79 – 961)+ 

 +(961 – 5) 922128فاكس:  

  imad.nahhal@fao.orgالبريد اإللكتروني:  

 

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 سكوا(إل)ا

 

 نجداويالالسيدة ريم 

 والبيئة الغذاءقسم سياسات  رئيس

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 

 +(961 – 1) 978578 : هاتف

   nejdawi@un.org:  البريد اإللكتروني

 

 فيديل بيرينغيروالسيد 

 مسؤول اقتصادي

 إدارة سياسات التنمية المستدامة / والبيئة سم سياسات الغذاءق

 (+961 - 1) 978519  هاتف:

  byiringiro@un.org:  البريد اإللكتروني

 

 منى فتاحالسيدة 

 مشروع تعزيز األمن الغذائي والمائي  ةمنسق

 إدارة سياسات التنمية المستدامة / والبيئة قسم سياسات الغذاء

 (+ 961 - 1) 978437  : هاتف

  fattahm@un.orgالبريد اإللكتروني: 

 

 ماتياالسيد كميل ح

 باحث مساعد

 إدارة سياسات التنمية المستدامة / والبيئة قسم سياسات الغذاء

 +(961 – 1)  978560 هاتف:

  hamatik@un.orgي:  البريد اإللكترون

 

 السيد منعم مرة

 مساعد إداري

 إدارة سياسات التنمية المستدامة / والبيئة قسم سياسات الغذاء

 +(961 – 1) 978525 هاتف:

  un.orgmurrahm@ :البريد اإللكتروني

 

 السيد عبد الحليم معروف

 مساعد إداري

 إدارة سياسات التنمية المستدامة / والبيئة قسم سياسات الغذاء

 +(961 – 1) 978591 هاتف:

   maaroufa@un.org  البريد اإللكتروني:
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