
 
 

  

 
  

 

 االمانة العامة
 قطاع الشؤون االجتماعية      

  
/ات فن ن  الئحة المشاركي 

  المنطقة العربية
  مجال المشاركة االقتصادية للمرأة وسياسات الرعاية فن

ن فن ن الجنسي   اجتماع اقليم  للجنة الفرعية حول المساواة بي 

   2022حزيران/يونيو  27-28
وت،  فن  الجمهورية اللبنانيةبيت االمم المتحدة، بي 

 
 جمهورية مرص العربية: 

ي السيدة 
ي اليمان   انج 

ي لتطوير االرسةمنسقة المش  
 وع الوطن 
 المجلس القومي للمرأة

 angyncw@gmail.com 
 

 االردنية الهاشمية: المملكة 
 نىه زايدة السيدة 
 األمينة العامةنائب 

 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة
 nuha.z@johud.org.jo 

 
 السيدة من  الرفوع

 مدير السياسات والتطوير المؤسسي 
ي للفقر المتعدد االبعاد  مدير المركز العرن 

 muna.alrfuo@mosd.gov.jo 
 

 الجمهورية اللبنانية: 
 المحامية غادة جنبالط 
 عضو المكتب التنفيذي

ي صنع القرار السياسي 
 عضو اللجنة القانونية ولجنة مشاركة المرأة ف 

 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
ghadajoumblat@hotmail.com 

 
 :  
 جمهورية جيبوت 

 حسن رباهي السيد 
ي 
 مستشار فن 

 وزارة المرأة واالرسة
 qunxa2@hotmail.fr 

 
 سلطنة ُعمان: 

 االستاذة كاملة الهشامي 
 اخصائية اجتماعية بدائرة شؤون المرأة 

 المديرية العامة للتنمية االرسية
 وزارة التنمية االجتماعية

 kamlaa@mosd.gov.om  
 

 الدكتورة نادية العجمية
ي  لمدير مركز التقييم والتأهي

 المهن 
 المديرية العامة لشؤون االشخاص ذوي االعاقة

 nadias@mosd.gov.om 

 خالد بن حمد الرواحي السيد 
 مدير عام المديرية العامة للرعاية العمالية

 
 سيف بن حمود الرقاديالسيد 

 دائرة التعاون الدولي 
raqadi@mol.gov.om-Saif.Al  

 
 : ن  دولة فلسطي 

 االستاذ أمي   عاصي 
 مدير عام االدارة العامة للتخطيط والسياسات

 وزارة شؤون المرأة
 A_asei@mowa.pna.ps 
 

  دولة قطر: 
 السيدة أمنه يوسف المحمود

 مدير إدارة الحماية
 مؤسسة قطر للعمل االجتماعي 

a.almahmoud@aman.org.qa 
 

 السيدة هديل علي العجيل
 رئيس قسم التنمية األرسية

 وزارة التنمية االجتماعية واألرسة
 hajeal@msdf.gov.qa 

 
 السيدة مريم محمد المحمد

 التعاون الدولي لجنة شؤون 
 mmohammed@msdf.gov.qa 
 

 المملكة العربية السعودية: 
نت( وايلالدكتور عبد السالم   سليمان )عب  االنبر

 أستاذ مشارك بقسم الدراسات اإلجتماعية
 كلية اآلداب 

 جامعة الملك سعود
aalsulaiman@KSU.EDU.SA  

 
 جمهورية الصومال الفيدرالية: 

 السيدة نعيمة علي عبدهللا
 رئيس قسم تأييد المرأة

 المرأة وتنمية حقوق االنسانوزارة 
mrsnaima.ali@gmail.com 
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 : جمهورية السودان

  االستاذة سعاد ديشول محمود
 مدير اإلدارة العامة للمرأة 

 عضو اللجنة الفرعية للمساواة بي   الجنسي   
gdwfa3@yahoo.com  

 
يل االستاذة  اسماء تيه جب 

 مدير وحدة النوع االجتماعي 
 وزارة العمل واالصالح االداري
asmatiya@gmail.com  

 
 الجمهورية العربية السورية: 

 االستاذة سمر السباعي 
 رئيسة الهيئة السورية لشؤون األرسة والسكان

scfa.syr@gmail.com  
 

 الجمهورية التونسية: 
 السيدة كوثر تليش

ي مجال المشاركة 
مسؤولة عن ملّف المساواة بي   الجنسي   ف 

 االقتصادّية واالجتماعّية
ي 
 وزارة التشغيل والتكوين المهن 

tliche.kaouther@mfpe.state.tn  
 

 السيدة غزالة القاسمي 
كة   كاهية مدير باإلدارة العامة للمصالح المشبر

 وزارة الشؤون االجتماعية
 ghzela.khassmi@social.gov.tn 
 

 سارة شقرونالسيدة 
مجة  مديرة مكتب التخطيط والب 

 وكبار السن واالرسة المرأةوزارة 
sarachakroun@hotmail.fr 

 
 : اليمنيةجمهورية لا

 الدكتورة شفيقة سعيد عبده صالح
 رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة

 Shafiqa.2018@gmail.com 
 

 
 االستاذة انسام سالم حسي   حيدرة

 مدير عام االدارة العامة للتنمية
 اللجنة الوطنية للمرأة

 ansamhaidrah@gmail.com 
 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرت   آسيا )اإلسكوا(
 السيدة ندى دروزة

 رئيسة قسم المساواة بي   الجنسي   
nada.darwazeh@un.org   

 
 رن  عرجاالسيدة 

 مسؤولة شؤون اجتماعية
 arja@un.org 

 
ار
ّ
 السيدة غيا بك

 مساعدة ابحاث
  orgbaccar@un. 

 
 السيدة غادة طّباع

ة  شؤون اجتماعية خبب 
.comghada_tabbah@hotmail 

 
 هيئة األمم المتحدة للمرأة

 السيدة يانيكا فان كوكلر
 نائبة المدير اإلقليمي 

 
 لسيدة هن  هشاما

 محللة تنمية القطاع الخاص 
heba.hesham@unwomen.org  

 
 جامعة الدول العربية

 عبداللطيف ا زاهر ذالسيدة ش
ي ملف المرأة  ةمسؤول

 األمانة العامةف 
 intshaza.zaher@las. 
 

  لبنان
 وزارة الصحة العامة فن
 السيدة باميال زغيب

 رئيسة قسم صحة األم والطفل
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