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A المتحدة األمم 

 (اإلسكوا)لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 حول مشروع األمم المتحدة للتنمية 

  خيتطوير قدرات الدول العربية على التكيف مع التغير المنا"

 "المتكاملة للموارد المائيةأدوات اإلدارة  من خالل تطبيق

 

 ورشة العمل حول التكيف مع تغير المناخ في قطاع البيئة باستخدام“

 ”أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية و إدارة النظم اإليكولوجية 

 6102مارس /آذار  24-22بيروت، لبنان

 

 

 الئحة المشاركين

 

 ةالدول العربي

 

 الجمهورية التونسية

 

 السيدة عواطف العربي حرم المسعي

 نائبة مدير

 خبيرة نظم مائية

 اإلدارة العامة للبيئة وجودة الحياة

 وزارة البيئة والتنمية المستدامة

 60271767222 :هاتف

  60267222612: خلوي

 60271767222: فاكس

  awatef.messai@yahoo.fr:البريد اإللكتروني

 

 الجمهورية العربية السورية

 

 ريم عبد ربه السيدة 

 مهندس بيئة

 مديرة سالمة المياه

 ون البيئةؤلشوزارة الدولة 

 629699912719 :هاتف

  reemar68@gmail.com:البريد اإللكتروني

 

 جمهورية العراق

 

 السيد صباح عبيد حمد الشجيري
  مدير

 المركزي البيئي المختبر

  البيئة وزارة

  6227716227122: الهاتف

   dr.sabah2012@gmail.com :البريد االلكتروني

 السيدة سوزان سامي جميل البناء
 مساعد رئيس المهندسين

 إدارة تغير المناخ ومراقبة جودة الهواء

 وزارة البيئة

 6222627999: هاتف

 6227716666667: خلوي

    suzan_banna@yahoo.com:البريد اإللكتروني

 دولة فلسطين

 

 السيد اكرم اسعد عبد المطلب حاليقه

 مدير

 البحرية دائرة الساحل والبيئة  

 ةالبيئ سلطة جودة

  67166219262: هاتف

 671267292106: خلوي

 67166219262: فاكس

   halayqa@yahoo.com:البريد اإللكتروني

 

 الجمهورية اللبنانية

 

 السيد جورج عقل
 رئيس

 دائرة حماية الموارد الطبيعية

 وزارة البيئة

 6209202919: خلوي

 g.akl@moe.gov.lb  :اإللكتروني البريد
georgesakl2013@gmail.com 
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 علي سعيد باسم السيد

 مهندس

 دائرة حماية الموارد الطبيعية

 وزارة البيئة

 6209670229: خلوي

 bassemsali@hotmail.com: البريد اإللكتروني

 

 السيدة زينة حسان

 اختصاصي بيئي

 دائرة االنظمة االيكولوجية

 وزارة البيئة

  ext. 510 620 1916555:هاتف

 9613362573: خلوي

 6722929611: فاكس

   z.hassane@moe.gov.lb :البريد اإللكتروني

hassane@hotmail.com-einaz 

 

 السيدة ماري عواد

 مساعدة مشروع

 مشاريع تغير المناخ

 وزارة البيئة –برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 ext. 419 9611976555: هاتف

 9613394326: خلوي

   9611981534 :فاكس

  m.awad@moe.gov.lb :البريد اإللكتروني

 

 جيانحدقن يالسيد كورك

 مستشار

 مشاريع تغير المناخ

 وزارة البيئة –برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

  9613068479 :خلوي

 kadehjiank@gmail.com: البريد اإللكتروني

 

 جمهورية مصر العربية

 

 السيدة أماني سليم

 مدير عام 

 نوعية المياه الساحلية

   قطاع نوعية البيئة

 وزارة البيئة  

 6162622226: هاتف

  201066397694 ;201113901705 :خلوي

 : 2025256490 فاكس

  amanyyes@yahoo.com:البريد اإللكتروني

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية الموريتانية اإلسالميةال

 

 السيد محمد يحي الشاه

 رئيس بعثة

 وزارة البيئة والتنمية المستدامة

 :22246008686هاتف

 66692919067: خلوي

 66622629097: فاكس

 lafdal@environnement.gov.mr: اإللكتروني البريد

 

 السيد محمد عبد الرحمن سندي
 مندوب جهوي

 البيئة والتنمية المستدامة لنواكشوط الشمالية

 وزارة البيئة والتنمية المستدامة

 00 50 40 44 222 :هاتف

 sendy@gmail.comhmemma. :البريد االلكتروني
 

 الجمهورية اليمنية

 

 السيد بسام محمد سعيد المشجري

 اخصائي

 وحدة تغير المناخ

 الهيئة العامة لحماية البيئة

 وزارة المياه والبيئة

 6270617707: هاتف

 967775771515  ;6277991212269: خلوي

 bassam2mash@gmail.com: اإللكتروني البريد

 

 الشبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية

(AWARENET) 

 

 تكروري بشير السيدة باسمه

 أخصائية في الموارد المائية

 فلسطين  ،رام هللا

 676267009222 :خلوي

   basema.bashir@gmail.com:البريد اإللكتروني

 

 أسماء حسينالسيدة 

 مدنية هيدرولوجيةمهندسة 

 مياه النيل إدارة

 المبكر للفيضان اإلنذار

 وزارة الموارد المائية والري و الكهرباء

 الخرطوم، السودان

 249922992923  :هاتف

  asma.civil19@hotmail.com:البريد اإللكتروني
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 نايلة سعيديالسيدة 

 مستشارة

 مركز البحوث و تقنيات المياه

 تونس، تونس

 60222220922 :هاتف

  neila_saidi@yahoo.fr: البريد اإللكتروني

 

 السيد طارق عبد العزيز

 نائب رئيس

 (AWARENET)فريق عمل تغير المناخ 

 نائب مدير

 معهد بحوث النيل

 المركز القومي لبحوث المياه

 ، جمهورية مصر العربيةالقاهرة

 61626070627: هاتف

 610110296629: خلوي

  aziztm@hotmail.com:البريد اإللكتروني

 

 السيدة زينة مجدالني

 خبير اقتصادي

 الوحدة اإلنمائية

 مكتب رئيس مجلس الوزراء

 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 6209622202:خلوي

 6200676162:فاكس

  zmajdalani@pcm.gov.lb:اإللكتروني البريد

                 majdalani.zeina@gmail.com 

 

 المؤسسات

 

 المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة 

 (اكساد)

 

 السيد يوسف مرعي

 خبير مياه

 ئيةالما الموارد إدارة

 الجمهورية العربية السورية

 629622612726 :خلوي

  y.marai59@gmail.com :البريد اإللكتروني

 

 في بيروت األمريكيةالجامعة 

 

 السيد نديم فرج هللا
 أستاذ مساعد

 كلية العلوم الزراعية والغذائية

 الجامعة األمريكية في بيروت

 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 ext. 4409 9611350000: هاتف

 9611744460: هاتف

  9613536006 :خلوي

   farajalla@gmail.com ,nf06@aub.lb : البريد اإللكتروني
 

 جمعية البيئة للحياة

 

 السيد سليم حمادة

 نائب رئيسو مستشار

 جمعية البيئة للحياة

 الجمهورية اللبنانيةبيروت، 

 6209202269: خلوي

  saleem.hamadeh@gmail.com:البريد اإللكتروني

 

 الجامعة اللبنانية

 

 السيد فادي أسمر

 خبير

 ةااليكولوجيإدارة النظم 

 محاضر

 الجامعة اللبنانية و جامعة القديس يوسف

 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 6209626707: خلوي

    fady.asmar@hotmail.com:البريد اإللكتروني

 

 السيدة هبة كشور

 مساعد باحث

 قسم البيئة والموارد الطبيعية في كلية الزراعة

 الجامعة اللبنانية 

 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 6200272091: هاتف

 62072719177:خلوي

 hiba934@hotmail.com: البريد اإللكتروني

 

 السيدة نادين نصيف

 رئيسة قسم

 والموارد الطبيعية في كلية الزراعة قسم البيئة

 الجامعة اللبنانية 

 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 6200272091: هاتف

 6209722707: خلوي

 nadinenassif3@hotmail.com: البريد اإللكتروني

 

 نستله ووترز

 

 السيد اسعد سعادة

 والموارد المائية مدير العالقات االجتماعية

 األوسط وأفريقيامنطقة آسيا، الشرق 

 نستله ووترز

 6200272172: هاتف

 6209261000: خلوي

  waters.com.lb-assaad.saadeh@nestle:البريد اإللكتروني
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 السيدة ساندرا حسيني

 مدير عام

 موارد المياه

 منطقة آسيا، الشرق األوسط وأفريقيا

 نستله ووترز

 waters.com.lb-sandra.husseini@nestle :البريد اإللكتروني

 

 السيد راجي شباط

 مدير فني

 موارد المياه

 منطقة آسيا، الشرق األوسط وأفريقيا

 نستله ووترز

   waters.com.lb-ragi.chbat@nestle:البريد اإللكتروني

 برنامج األمم المتحدة للبيئة

 ((UNEP 

 

 ليميقالسيدة ديان 

 منسقة إقليمية

 إدارة النظام البيئي لالمم المتحدة

 المكتب اإلقليمي لغرب آسيا

 للبيئة المتحدة األمم برنامج

 المنامة، مملكة البحرين

 67992112677: خلوي

 67907706726: هاتف

 67907762001: فاكس

   laimi@unep.orgkiane.d :البريد اإللكتروني
 

 السيد اريك هوا

 مساعد مسؤول برنامج

 وحدة المياه العذبة والنظام اإليكولوجي 

 شعبة تنفيذ السياسات البيئية 

 للبيئة المتحدة األمم برنامج

 نيروبي، كينيا

 622617269012: هاتف

  goa@unep.orhric.e: البريد اإللكتروني

 

 السيد فؤاد ابو سمره

 دولي خبير

 المياه والبيئة

 اثينا، اليونان

 916002120679: هاتف

 912692676262: خلوي

  fabousamra4@gmail.com:البريد اإللكتروني

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيدة امية عطياني

 مساعد برنامج

 المكتب اإلقليمي لغرب آسيا

 للبيئة المتحدة األمم برنامج

 البحرينالمنامة، مملكة 

 67907706777: هاتف

 67907706720: خلوي

 67907762001: فاكس

 omaya.atiyani@unep.org: البريد اإللكتروني
 

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 (االسكوا)

 

 السيدة كارول شوشاني شرفان

 المائيةرئيس قسم الموارد 

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 

 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 : 96111978518هاتف

 6209726222: خلوي

  9611978510:فاكس

  chouchanicherfane@un.org: البريد اإللكتروني

           

 السيد طارق صادق

 المائية وتغير المناخالموارد مسؤول 

 قسم الموارد المائية 

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 

 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 620677261 :هاتف

 9611978510:فاكس

  sadekt@un.org :البريد اإللكتروني

 

 السيد رالف كلنغبيل

 مستشار إقليمي للمياه والبيئة 

 الجمهورية اللبنانية, بيروت

 620677217 :هاتف

 9611978510:فاكس

  klingbeil@un.org:البريد اإللكتروني

 

 السيد الهادي رضوان

 باحث مساعد

 قسم الموارد المائية

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 

 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 6200677226 :هاتف

 9611978510 :فاكس

 radwan@un.org :البريد اإللكتروني
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 الحليم معروفالسيد عبد 

 مساعد إداري

 قسم الموارد المائية 

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 

 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 6200677260 :هاتف

 9611978510 :فاكس

 maaroufa@un.org:البريد اإللكتروني

 

   السيدة ياسمين عسيلي 

 مساعدة إدارية

 قسم الموارد المائية

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 

 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 6200677972 :هاتف

 9611978510 :فاكس

  ossaily@un.org:البريد اإللكتروني

 

 السيدة ميرا سعد

 متدربة

 قسم الموارد المائية

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 

 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 6200677272 :هاتف

 9611978510:فاكس

saadm@un.org البريد اإللكتروني:   

mailto:saadm@un.org

