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A المتحدة األمم 

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 

 اإلقليمي التنسيق تعزيز حول التشاوري اإلجتماع العربية: المنطقة في الغذائي األمن بشأن المؤسسي التعاون آفاق

   والمياه الزراعة قطاعي بين     

 بيروت -بيت األمم المتحدة  ،2017فبراير  شباط/ 9 -7

 

 الئحة المشاركين

 

 الدول العربية

 

 المملكة األردنية الهاشمية

 

 عوني الكلوب السيد
 مدير

 ادارة الطلب على المياه   

 رئيس منتدى المياه في المناطق المرتفعة

 وزارة المياه والري

  عمان

 + 96265652265هاتف: 

 + 962777220777 خليوي:

 +96265652264فاكس: 

awni_kloub@mwi.gov.jo :البريد اإللكتروني  

 

 الجمهورية التونسية

 

 الحبيب الهالليالسيد

 لتعاون الدوليامدير  مساعد

 وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

 تونس

 +21671793185 : هاتف

 +21695412689 وي:يخل

 habib.hellali@iresa.agrinet.tnالبريد اإللكتروني: 

habibi6919@yahoo.fr                        

 

 

 جمهورية السودان

 

 نبيل أحمد محمد سعد السيد

واالقتصاد الزراعيمدير عام التخطيط   

 وزارة الزراعة

 الخرطوم

 +249912295701هاتف: 

 nabeelahmedsaad@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

 

 التوم أحمد السيد محمد علي

 دارة عامةإمدير 

 دارة العامة للدراسات والمعلوماتإلا

 اءوالري والكهربوزارة الموارد المائية 

 الخرطوم

 +249123494489هاتف: 

 +249912356541وي: يخل

 mohamedeltoum68@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 

 جمهورية العراق

 

 الخطاب محمد جواد كاظمالسيد 

 الزراعي التخطيط مدير قسم

 وزارة التخطيط

 بغداد

 +9647902746924: خليوي

 mohammed_alkhatab@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

 

 السيد زيدان الالمي

 معاون مدير عام

 الهيئة العامة للسدود والخزانات

 وزارة الموارد المائية

 بغداد

 +964 7901856177خليوي: 

  wreserved_2008@yahoo.comالبريد اإللكتروني:  

 

 دولة فلسطين

 

 الشحبريامين محمد السيد 

 الوكيل المساعد

 قطاع الموارد الطبيعية

 وزارة الزراعة
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 +97022403304هاتف: 

 +970599990938 : خليوي

 + 97022403312فاكس:  

  mshahbari@moa.pna.psالبريد اإللكتروني:

mohshah12@gmail.com      

 

 السيد يوسف عوايص

 مدير عام التخطيط االستراتيجي

 التخطيط االستراتيجي - اإلدارة العامة 

 سلطة المياه الفلسطينية

 شارع كمال ناصر

 رام هللا 2174صندوق بريد:  

 +97222987665هاتف: 

 +972599814624وي: يخل

 +97222987336فاكس: 

  yawayes@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

 

 

 الجمهورية اللبنانية 

 

 نادين عبد الخالقالسيدة 

 التبريد والتوضيب رئيس دائرة

 وقطاع تحسين المعيشة قطاع األمن الغذائيممثلة الوزارة في 

 وزارة الزراعة

 بيروت

 +( 961 -1) 1849600: هاتف

 +(961 – 76) 672721 خليوي: 

 +(961 – 1) 981876 فاكس:

 nkhalek@agriculture.gov.lbالبريد اإللكتروني: 

nadabdelkhalek@yahoo.com       

     

 وسام كنجالسيد 

 رئيس مصلحة مشاريع الري

 المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

 وزارة الطاقة والمياه

 لبنان – بيروت

 +(961 – 1) 565088هاتف:  

 +(961 – 76) 796462خليوي:  

 wisamkanj@hotmail.comالبريد اإللكتروني:  

 

 

 جمهورية مصر العربية

 

 محمود مدنيالسيد 

 رئيس

  مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة

 وزارة الزراعة

 القاهرة

 + 201005287312خليوي:  

  +20235705732فاكس:  

   rumedany@yahoo.comاإللكتروني:البريد 

          rumedany@ccicre.com       

 اسامة الظاهر السيد 

 مدير

 الكبرى مكتب الوزير للمشروعات

 ي روزارة الموارد المائية وال

 القاهرة

 +201112262117وي: يخل

 +20235419871 فاكس: 

    @hotmail.como_zaherالبريد اإللكتروني:

 

 شينالسيدة دعاء ال

 معاون الوزير للمنح واالتفاقيات

 المكتب الفني للوزير

 وزارة الموارد المائية والري

 القاهرة

 +201000910992وي: يخل

 +20235419871فاكس: 

 doaa@mwri.gov.egالبريد اإللكتروني: 

 

 

 المملكة المغربية 

 

 فاطمة الزهراء الميريالسيدة 

 التعاون الثنائي رئيسة مصلحة

 مديرية االستراتيجية واإلحصائيات

 وزارة الفالحة والصيد البحري

 +212537665518 : هاتف

 +212657831578 وي:يخل

 + 212537764012فاكس: 

  fz.elmiri@gmail.com البريد اإللكتروني: 

 

 السيد بلقاسم الدحيمي

 مكلف بمهمة لدى الكاتب العام

 الكتابة العامة

الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، 

 المكلفة بالماء

 + 211537685877هاتف:  

 +212661306374خليوي:  

  dhimikassem@yahoo.fr االلكتروني: البريد

 

 

 جمهورية الموريتانية اإلسالميةال

 

  زياد هللا عبدالسيد 
 مدير

 االستراتيجيات والتعاون والمتابعة والتقييم

 الزراعةوزارة 

 +2244010107  :هاتف

 +22222350951خليوي: 

 +22245257475فاكس:  

  abdellababa@yahoo.frالبريد اإللكتروني: 
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  يعالمحمد عبد هللا السيد 
 مكلف بمهمة

 ديوان الوزير

 وزارة المياه والصرف الصحي

 + 22222394601خليوي: 

  sep_dlcp@yahoo.fr البريد اإللكتروني:

 

 

 اليمن

 

 السيد توفيق عبدالواحد علي الشرجبي
 وكيل وزارة

 قطاع المياه

 وزارة المياه والبيئة

 صنعاء

 +201100789883خليوي:  

 tawfeeq0009@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 السيد عبد الواحد مكرد االغبري

 رئيس

 الفنية لألمن الغذائي السكرتارية

 ن الدوليووزارة التخطيط والتعا

 صنعاء

 +967 777324637هاتف: 

 +967 733725348خليوي:  

  drmukred@yemen.net.yeالبريد االلكتروني: 

 

 

 قليميةإلاالعربية و المنظمات

 

 جامعة الدول العربية

 

 جمال الدين جاب هللاالسيد 

 وزير مفوض

 كان والموارد المائية والتنمية المستدامةالبيئة واإلسإدارة مدير 

 جامعة الدول العربية

 جمهورية مصر العربية القاهرة، 

 + 201006049566وي:  يخل

  + 20225743023فاكس:    

   djamel.djaballah@las.intالبريد اإللكتروني: 

 

 احمد ايناس عبد العظيمالسيدة 

 مساعد تنفيذي

 المستدامةالبيئة واإلسكان والموارد المائية والتنمية إدارة 

 جامعة الدول العربية

 العربية مصرجمهورية القاهرة، 

 +20225750511: هاتف

 +201067679717لوي: يخ

   mostafa@hotmail.com-inas البريد اإللكتروني: 

 

 

 

 ياسمين طعيمةالسيدة 

 مساعد تنفيذي

 والموارد المائية والتنمية المستدامةإدارة البيئة واإلسكان 

 جامعة الدول العربية

 القاهرة، جمهورية مصر العربية

 +2022575011هاتف:     

 +201023993900خيلوي: 

 +20225743023 فاكس:  

  yasmin_teima@hotmail.comالبريد اإللكتروني:  

 لعمرانيلسيد حمو ا

 مستشار

 /جامعة الدول العربية(GIZ)للتعاون الدولي  أللمانيةالوكالة ا

 القاهرة، جمهورية مصر العربية

 +2010 63008403هاتف:  

  hammou.laamrani@giz.deالبريد اإللكتروني: 

 

 

 واألراضي القاحلةالمركز العربي لدراسات المناطق الجافة 

 )اكساد(

 

 السيد ايهاب جناد

 / أكسادالموارد المائيةمديرإدارة 

 الجمهورية العربية السورية -دمشق 

 +963113944171هاتف: 

 +963933593582خلوي: 

 +963113944170فاكس:  

 ihjnad@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

 

 

 كاديميينأو خبراء

 

 عبد القادرفريد عادل السيد 

 سكواإلااستشاري لدى 

 تورونتو، كندا

 +16479731233 : هاتف

 +16479731060خليوي: 

  adel.farid3@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 زباري خليل وليد السيد 

 مائيةموارد إدارة  ستاذأ

 برنامج إدارة الموارد المائيةمنسق 

 الموارد الطبيعية والبيئة قسم

 العليا كلية الدراسات

 جامعة الخليج العربي

 البحرينمملكة المنامة، 

 +97317239880: هاتف

 +97339433811وييخل

 waleed@agu.edu.bhالبريد اإللكتروني: 

waleedkz@gmail.com                     
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 خالد الرويس السيد 

 قسم االقتصاد الزراعي رئيس

 والزراعة األغذية لومكلية ع

 جامعة الملك سعود

 السعوديةالمملكة العربية ، الرياض

 +96614678510: هاتف

 +966503116316وي: يخل

  + 96614673557 فاكس:

 knahar@ksu.edu.saالبريد اإللكتروني: 

 

 السيد رامي زريق

ورئيس دائرة تصميم المساحات الخضراء وإدارة النظم  أستاذ

 البيئية

 الجامعة األمريكية في بيروت

 بيروت، لبنان

 +961 -1 374374هاتف:  

 +961-3 733227خليوي:  

  rzurayk@aub.edu.lbالبريد اإللكتروني:  

 

 السيد عبد الكريم يحيا

 األمن الغذائي –مساعد باحث 

 كلية العلوم الزراعية والغذائية

 الجامعة اإلمريكية في بيروت

 بيروت، لبنان

 (4006)داخلي: +( 961 – 1) 374374هاتف:  

 +(961 – 76) 643013خليوي:  

  ay27@aub.edu.lbالبريد اإللكتروني:  

 

 السيد عبد هللا الدروبي

 خبير إدارة الموارد المائية

 دمشق، سوريا

 +963 – 11 2113534هاتف: 

 +963 – 93 2393339خليوي:  

  abdulah.droubi@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 السيدة لميا منصور 

 تنمية قدرات - ةخبير

برنامج التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه في منطقة 

 GIZ/ المشرق العربي وشمال أفريقيا )اكوام(

 بيروت، لبنان

 +9613777134وي: يخل

             lamiamansour1@gmail.com  اإللكتروني:البريد 

 

 

 المنظمات الدولية ومنظمات األمم المتحدة

 

 امنظمة األغذية والزراعة في الشرق األدنى وشمال أفريقي

 )فاو(

 

 السيد فوزي كراجة
 د المياه والريراومستشار م

 )فاو( لالمم المتحدة والزراعةمنظمة االغذية 

 القاهرة، جمهورية مصر العربية

 fawzi.karajeh@fao.orgالبريد اإللكتروني: 

                         

 محمد عبد المنعمالسيد 

 المياه والبيئة مستشار

فاو المكتب اإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفريقيا/  

 القاهرة، جمهورية مصر العربية

 +202 3331 6000هاتف: 

 +2012 3333553 خليوي: 

 mohamed.abdelmonem@fao.org: البريد اإللكتروني

 

 السيد محمد بازة

 الموارد المائية  -ضابط رئيسي

 قسم االراضي والمياه

 )فاو( والزراعة لألمم المتحدةمنظمة األغذية 

 روما، إيطاليا

 +3906 570 54713هاتف:  

 +39 342 510 7721خليوي:  

 mohamed.bazza@fao.orgالبريد االلكتروني: 

 

 

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 سكوا(إل)ا

 

 رلى مجدالني ةالسيد

 إدارة سياسات التنمية المستدامة مدير

 +9611978502 : هاتف

  +9611981510 فاكس:

     majdalani@un.org:  البريد اإللكتروني

 

 نجداويالالسيدة ريم 

 والبيئة قسم سياسات الغذاء رئيس

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 

 +9611978578 : هاتف

  +9611981510 فاكس:

   nejdawi@un.org:  البريد اإللكتروني

 

 السيد محمد الحمدي

 أول اقتصادي مسؤول 

 إدارة سياسات التنمية المستدامة / والبيئة قسم سياسات الغذاء

 +9611978524 هاتف:

 +9611981510 فاكس:

   hamdi@un.org-al:  اإللكترونيالبريد 

 

 توغنبرغ االسيدة جوهان

 والبيئة قسم سياسات الغذاء  -خبير

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 

 +9611978589 : هاتف

 +9611981510 فاكس:

  vontoggenburg@un.org :البريد اإللكتروني
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 منى فتاحالسيدة 

 مشروع تعزيز األمن الغذائي والمائي  ةمنسق

 إدارة سياسات التنمية المستدامة / والبيئة قسم سياسات الغذاء

 9611978437 : هاتف

 +9611981510 فاكس:

  fattahm@un.orgالبريد اإللكتروني: 

 

 السيدة الرا جدع

 مساعد باحث

 إدارة سياسات التنمية المستدامة / والبيئة الغذاءسم سياسات ق

 +9611978532 هاتف:

 +9611981510فاكس:

  geadahl@un.orgالبريد اإللكتروني:  

 

 ماتياالسيد كميل ح

 باحث مساعد

 إدارة سياسات التنمية المستدامة / والبيئة قسم سياسات الغذاء

 + 9611978560 هاتف:

 +9611981510 فاكس:

  hamatik@un.orgي:  البريد اإللكترون

 

 السيد منعم مرة

 مساعد إداري

 إدارة سياسات التنمية المستدامة / والبيئة قسم سياسات الغذاء

 +9611978525 هاتف:

 +9611981510 فاكس:

  un.orgmurrahm@ :البريد اإللكتروني

 

 السيد عبد الحليم معروف

 مساعد إداري

 إدارة سياسات التنمية المستدامة / والبيئة قسم سياسات الغذاء

 +9611978591 هاتف:

 +9611981510:فاكس

    maaroufa@un.org  البريد اإللكتروني:
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