
 

 

 

 
 
 

 

 

  
ن
/ات ف ن  الئحة المشاركي 

  مجال
ن
ن ف ن الجنسي   برنامج تعزيز قدرات اللجنة الفرعية حول المساواة بي 

  سوق العمل" 
ن
 وتعزيز مشاركتها ف

ً
ن المرأة اقتصاديا  "تطوير وإصالح سياسات الرعاية والحماية االجتماعية لتمكي 

ين األول/  5-4أيلول/سبتمبر و 27-29  2021أكتوبر تشر
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 السّيدة مجبر نبيلة  

 مديرة فرعية لإلدماج االجتماعي واالقتصادي للمرأة
ي واألرسة وقضايا المرأة وزارة التضامن 

 الوطن 
medjbeurnabila@yahoo.fr 

 

   السّيدة روان عشورة
نامج التنمية الجماعية  رئيسة مصلحة مركزية لبر

 وكالة التنمية اإلجتماعية
krrouane@gmail.com 

 

 السّيدة ميلودي صبيحة
 مديرمساعدة 

 الوكالة الوطنية لتسيبر القرض المصغر
miloudisabiha@gmail.com 

 
  وهيبةالسيدة يحي 
 االجتماعي  والضمان والتشغيلوزارة العمل 

o.yahia21@hotmail.com 

 
 السيدة ميالط نشيدة 

  والعملبالمديرية التقنية للسكان  رئيسة دراسات
ي لإلحصائيات 

 الديوان الوطن 
nachidamilat@gmail.com 

 
 مملكة البحرين:  

 أحمد الجرف  السيدة رانيا
 مديرة مركز التوازن بير  الجنسير  

 األمانة العامة للمجلس األعىل للمرأة
raljurf@scw.bh 

 

 سبت السيدة مها عبدهللا
 مديرة مركز معلومات المرأة 

 األمانة العامة للمجلس األعىل للمرأة
msabt@scw.bh 

 
 

 السيدة نورة عبدالعزيز الرفاعي 
 رئيسة قسم التعاون المحىلي والدولي 

 مجلس األعىل للمرأةلل  األمانة العامة
nalriffai@scw.bh 

 

ي   ي الخنبر   اآلنسة آالء عبدالننر
 أخصائية تعاون محىلي ودولي 

 مجلس األعىل للمرأةلل  األمانة العامة
aalkhunaizi@scw.bh 

 
 السيدة عائشة الزايد

 مديرة إدارة االرسة والطفولة 
 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

Aesha.Aljalahma@mlsd.gov.bh 

 

 السيدة فوزية شهاب 
 التعويضات ودعم التعطل مدير إدارة 

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية
fawzia.shehab@mlsd.gov.bh 

 
   جمهورية مرص العربية: 

 االستاذة / نورا عبد الخالق  
 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 

rovanrosenda2020@gmail.com 

 
ة عطوة   األستاذة / أمبر

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
  amera_a@capmas.gov.eg 

 

 جمهورية العراق: 
 السيدة رغدة زياد طارق

ي أقدم 
 احصائ 

 قسم سياسات تمكير  المرأة 
ية   دائرة التنمية البشر

 وزارة التخطيط 
raghdaziadtariq1991@gmail.com 
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 السيدة مريم مظفر حميد 
 باحث

 قسم سياسات تمكير  المرأة 
ية   دائرة التنمية البشر

 وزارة التخطيط 
mariamalshap@gmail.com 

 
 م عبد الكريم ال السيدة سارة عبد الس 

جم   مبر
 قسم سياسات تمكير  المرأة 

ية   دائرة التنمية البشر
 وزارة التخطيط 

roses.sara85@gmail.com 

 
 هالة هادي عبد السيدة 

 باحث أقدم 
 قسم سياسات تمكير  المرأة 

ية   دائرة التنمية البشر
 وزارة التخطيط 

halahadiabd@gmail.com 

  
 السيدة زينب طارق طه

 باحث  
 قسم سياسات تمكير  المرأة 

ية دائرة التنمية   البشر
 وزارة التخطيط 

zainabtariq87@yahoo.com 

 
 م إبراهيالسيدة سهاد صادق 

ي بالنوع
 الجتماعي ا عضو االرتكاز المعن 

suhad.sadik.cso@gmail.com 

 

 زياد طارق د. 
 الحسابات القومية  مدير 

 ziyadtariq_hu@yahoo.com 

 
 رجاء  السيدة صبا

 مديرية الحسابات القومية 
sabarajaa427@gmail.com 

 

 السيدة زينب عىلي 
ية  مديرة قسم احصاءات التنمية البشر

stamony_23@yahoo.com  

 
 االنسة رسى محمد عمران 

ية    قسم احصاءات التنمية البشر
 sura.2014@yahoo.com 

 
 

 المملكة االردنية الهاشمية: 
 السيدة سلىم النمس 

 األمينة العامة
 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة

salma.n@johud.org.jo 
 

 السيدة عال دبابنة
اتيجية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة   منسقة االسبر

 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة
ohud.org.joola.s@j 

 
 السيدة لما هشام فهىمي متولي 
ي النوع اإلجتماعي 

 إحصائية ف 
 دائرة اإلحصاءات العامة

lama@dos.gov.jo 

 
 السيدة أروى عىلي الزبون

 مديرية تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر
 وزارة التنمية االجتماعية

 
 السيد صالح رزق المشاقبة

اتيجياتمديرية السياسات   واالسبر
 وزارة التنمية االجتماعية

 
 السيد فيصل خلف أرشيد 

 مستشار المدير العام لشؤون برامج الحماية االجتماعية
 صندوق المعونة وطنية 

 
 السيدة من  سالم الرفوع 

اتيجيات  مديرية السياسات واالسبر
 وزارة التنمية االجتماعية

munaalrfoo@gmail.com 

 
 غريز السيد إياد مصطف  
 مديرية الجمعيات

 وزارة التنمية االجتماعية
eyad.ghrais@mosd.gov.jo 

 
 السيدة سهبر إبراهيم المفلح 

وع الحماية االجتماعية /مشر  مديرية التطوير المؤسسي
 وزارة التنمية االجتماعية

soheer.m@mosd.gov.jo 

 
 عابدينالسيدة ميس طارق 

وع الحماية االجتماعية /مشر  مديرية التطوير المؤسسي
 وزارة التنمية االجتماعية

abdeen.mays@gmail.com 

 
 

mailto:mariamalshap@gmail.com
mailto:roses.sara85@gmail.com
mailto:halahadiabd@gmail.com
mailto:mariamalshap@gmail.com
mailto:suhad.sadik.cso@gmail.com
mailto:ziyadtariq_hu@yahoo.com
mailto:sabarajaa427@gmail.com
mailto:stamony_23@yahoo.com
mailto:sura.2014@yahoo.com
mailto:salma.n@johud.org.jo
mailto:ola.s@johud.org.jo
mailto:soheer.m@mosd.gov.jo


 

 

 الجمهورية اللبنانية: 
 المحامية غادة جنبالط  

 عضو المكتب التنفيذي وعضو اللجنة القانونية 
 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

ghadajoumblat@hotmail.com 
 

 دولة ليبيا: 
ة بن عىلي   السيدة / امبر

  رئيس وحدة احصاءات النوع االجتماعي  
 مصلحة االحصاء والتعداد  

amiraali893.aa@gmail.com 

 
 الجمهورية االسالمية الموريتانية: 

 السيد محمد سيد احمد بد 
قية النسوية والنوع  ف بالبر

ّ
 مستشار مكل

 ouldbedda@yahoo.fr 
 

 السيدة سعيدة الحومي 
قية النسوية وحقوق االرسة والمرأة والنوع   رئيسة مصلحة البر

 elhawmi@outlook.fr 
 

 المملكة المغربية:  
  السيدة مريم ابهيجة

  رئيسة مصلحة المرأة و الطفل
 المندوبية السامية للتخطيط  - مديرية التخطيط 

m.bhija@hcp.ma 
 

 السيدة عائشة اشهبار
 رئيس مصلحة 
 مديرية المرأة 

 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واالرسة 
 Aicha.achahbar@social.gov.ma 

 
 السيدة هدى الصويري 
 إطار بقسم تمكير  المرأة 

 مديرية المرأة 
 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واالرسة 

 houdasouiri@gmail.com 
 

 السيدة فدوى بوعنان
ي للنسا 

 ءإطار بقسم المرصد الوطن 
 مديرية المرأة 

 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واالرسة 
 Bouanane.fadwa@gmail.com 

 
 السيد زكريا فليحي 

ي للنساء
 إطار بقسم المرصد الوطن 

 مديرية المرأة 

 ة وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واالرس 
 Zakaria.fylah@gmail.com 

 
 السيدة ليىل القاسىمي 

ي للنساء
 إطار بقسم المرصد الوطن 

 مديرية المرأة 
 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واالرسة 

 Kacimilaila2@gmail.com 
 

ي 
 السيدة اسماء الصوف 

ي للنساء
 إطار بقسم المرصد الوطن 

 مديرية المرأة 
 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واالرسة 

 Asmaesoufi8@gmail.com 
 
 لسيد عمر اهل الرشيدا

 رئيس مصلحة 
 مديرية التنمية االجتماعية

Omar.ahlrchid@social.gov.ma 
 

 السيدة نجوى موهمل
 إطار بقسم التعاون الدولي 

 Mouhmal.najwa@gmail.com 
 

مان:  
ُ
 سلطنة ع

ي  االستاذ حمد بن محمد بن سالم العبر
ي لإلحصاء والمعلومات

 المركز الوطن 
 halabri@ncsi.gov.om 

 
 االستاذة جميلة بنت جمعة بن درويش الهادية 

ي لإلحصاء والمعلومات
 المركز الوطن 

 jhadi@ncsi.gov.om 
 

 االستاذة لوجينة بنت ابراهيم بن درويش البلوشية 
ي لإلحصاء والمعلومات

 المركز الوطن 
 lbulushi@ncsi.gov.om 

 
 االستاذة جميلة سالم بن مبخوت جداد

  مديرة عامة مساعدة
 المديرية العامة للتنمية االرسية 

 وزارة التنمية االجتماعية
 jamias@mosd.gov.om 

 
 االستاذ سالم بن عىلي بن خميس العويسي 

 مدير دائرة الضمان االجتماعي  
 المديرية العامة للرعاية االجتماعية

 وزارة التنمية االجتماعية
 Salim.ali@mosd.gov.om 
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 المهندسة االستاذة أمل بنت سعيد السبتية 
 مدير عام المديرية العامة للتخطيط

 وزارة العمل 
amal.alsabti@mol.gov.om 

 
 : ن  دولة فلسطي 

 السيدة رهام معال 
ي 
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين 

rmualla@pcbs.gov.ps 

   دولة قطر: 
 االستاذة هيا محمد نومان

 خببر برامج اجتماعية إدارة شؤون المرأة
 وزارة التنمية االدارية والعمل والشؤون االجتماعية

 HNOMAAN@ADLSA.GOV.QA 
 

 مريم عبدالرحمن الجابر 
ي 
    سكرتبر ثائ 

 إدارة التعاون الدولي 
 وزارة الخارجية 

maljaber@mofa.gov.qa 
 

 االستاذة شيخة حمد الكبيسي 
 لثسكرتبر ثا 

 االنسانحقوق إدارة 
 وزارة الخارجية 

 smalkubaisi@mofa.gov.qa 
 

 المملكة العربية السعودية:  
ي االستاذة 

 وداد المدئ 
 مدير إدارة النوع والتنوع االجتماعي 

 الهيئة العامة لإلحصاء 
whmadani@stats.gov.sa 

 
 أسماء نارص الشايع االستاذة 

ي إحصاء 
 أخصائ 

 الهيئة العامة لإلحصاء 
anshaya@stats.gov.sa 

 
ي 
ي البقسر

 د. أمائ 
 مدير إدارة سوق العمل 

 لإلحصاء الهيئة العامة 
ambaqshi@stats.gov.sa 

 
 رجاء الطف االستاذة 

 مدير إدارة العالقات والتعاون الدولي 
 الهيئة العامة لإلحصاء 

rwaltaf@stats.gov.sa 

 
 فاطمة الغامدياالستاذة 

ي عالقات 
 دوليةاخصائ 

 الهيئة العامة لإلحصاء 
fighamdi@stats.gov.sa 

 
ي االستاذة 

 وجدان الهديائ 
ي عالقات دولية

 اخصائ 
 الهيئة العامة لإلحصاء 

wealhedyani@stats.gov.sa 
 

 د. النا بنت حسن بن سعيد 
 رئيسة لجنة المرأة 

 مجلس شؤون األرسة 
Lana@hrsd.gov.sa 

 
ة بنت خليل الخليل  أ.   منبر

 مقررة لجنة المرأة  
 مجلس شؤون األرسة  

M.Alkhalel@hrsd.gov.sa 
 

 : جمهورية السودان
 االستاذة مىه عوض حمد السيد حمد 

 وزارة العمل واالصالح االداري
 Maha292015@gmail.com    
 

 االستاذة رحاب السيد عبدهللا
 التنمية االجتماعيةوزارة 

info@welfare.gov.sd   
 

 االستاذة مكارم محمد خليفة
 وزارة التنمية االجتماعية

info@welfare.gov.sd   
 

 االستاذة عائشة حامد البهرة 
 االجتماعيةوزارة التنمية 

info@welfare.gov.sd   
 

 الجمهورية التونسية:  
 السيدة فدوى درويش 

  وزارة المرأة واألرسة وكبار السن
fedoua.derouiche@gmail.com 

 
 السيدة سارة شقرون 

 المرأة واألرسة وكبار السن  وزارة
sarachakroun@hotmail.fr 
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   السيد ثامر بن عىلي 
ي  
كاهية مدير اإلدارة الفرعية لالقتصاد االجتماعي والتضامن 

  الهيئة العامة للنهوض االجتماعي 
 وزارة الشؤون االجتماعية

thameur.benali@social.gov.tn 
 
 لسيدة من  بوشلغومة ا

رئيسة مصلحة العمل االجتماعي بالوسطير  المدرسي والجامعي  
 الهيئة العامة للنهوض

 وزارة الشؤون االجتماعية
mouna.bouchalghouma@social.gov.tn 

 
   االمارات العربية المتحدة: 

 االستاذة رشا عاصم
 خببر عالقات دولية

ية والتوطير    وزارة الموارد البشر
ra.saleh@mohre.gov.ae 

 
 االستاذة نور احمد

 تنفيذي منظمات دولية
ية والتوطير  وزارة الموارد   البشر

nh.ahmad@mohre.gov.ae 
 

 االستاذة علياء الجوكر 
 مديرة ادارة التنمية االرسية 

 وزارة تنمية المجتمع 
 Alia.aljoker@mocd.gov.ae 

 
 المنذرياالستاذة مريم سالم 

ي 
 مدير مكتب الدعم النسائ 

ي العام
 االتحاد النسائ 

mariam.almentheri@gwu.ae 
 

 مريم محمد عبدهللا محمد 
 رئيس قسم قواعد بيانات النوع االجتماعي 

ي العام
 االتحاد النسائ 

Maryam.Mohammed@gwu.ae 

 : اليمنيةجمهورية ال
 فائزة عبدالمجيد محمد صالحالسيدة 

 
 نجالء احمد عمر الصياد السيدة 

 
 سوسن مزهر عبدالحليم السيدة 

 
 الجهات المنظمة: 

 
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربر  آسيا )اإلسكوا( 

ي 
 السيدة مهريناز العوض 

، والسكان والتنمية   رئيسة مجموعة العدالة بير  الجنسير 
 الشاملة

elawady@un.org     
 

 السيدة ندى دروزة 
 رئيسة قسم المساواة بير  الجنسير  

 nada.darwazeh@un.org 
 

 رئر عرجا السيدة 
 مسؤولة شؤون اجتماعية

arja@un.org   
 

ار 
ّ
 السيدة غيا بك

 مساعدة ابحاث
 baccar@un.org 

 
 السيدة هال عطية
 مساعدة ابحاث

hala.attieh@un.org 
 

 السيدة غادة طّباع
 متعاقدة

ghada_tabbah@hotmail.com 
 

 السيدة رهف زهر 
 متدّرجة

 rahaf.zaher@lau.edu 
 

 السيدة كارن مراد
 متدّرجة

 karenmrad5@gmail.com 
 

 هيئة االمم المتحدة للمرأة 
 السيدة يانيكا فان كوكلر 

 للدول العربية ىمي نائبة المدير اإلقلي
janneke.kukler@unwomen.org 

 
 كانسل غردوفسكي  السيدة إلكا 

 التمكير  االقتصادي للمرأة  – أخصائية سياسات وبرامج 
yllka.gerdovci@unwomen.org   

 
ين السيدة    كلبر فان لوفبر

 محللة برامج  
claire.vanloveren@unwomen.org 

 
 أولوش أولونيا سيمون إيىلي السيدة 

 مشاركة المرأة السياسية – مستشارة سياسات
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olunya@unwomen.org-simone.oluoch   
 

 السيد بابا ساك 
 رئيس قسم األبحاث والبيانات

papa.seck@unwomen.org  
 

 السيدة شذا محمود 
 التمكير  االقتصادي للمرأة  –أخصائية 

shatha.mahmoud@unwomen.org   
 

 السيد ميكال فيدالبوفر 
ي 
 قسم األبحاث والبيانات –أخصائ 

miquel.vidalbover@unwomen.org   
 

 السيدة مي الجّمال 
 مسؤولة رصد وتقييم 

mai.elgammal@unwomen.org 
 

ابيت فيالغومز مورال السيدة     سالبر 
ي االقتصاد 

ة ف   خببر
v.villagomazmorales@unwomen.org 

 
 جامعة الدول العربية

 ا زاهر ذالسيدة ش
 مسؤولة ملف المرأة  

shaza.zaher@las.int 

 
 دواي  السيدة دينا 

 ة والطفولةرس مديرة إدارة المرأة واأل 
dina.douay@las.int 

 
ي 
 السيدة شعاع دسوفر

 إدارة السياسات السكانيةمديرة 
chouaa.desouky@las.int 

 
 إبراهيم السيدة ياسمير  

 إدارة السياسات السكانية
yasmine.ibrahim@las.int 

 
 منتدى البحوث االقتصادية

دينغ  السيدة مايا سيفبر
وت  أستاذة مساعدة ي ببر

كية ف  ي الجامعة األمبر
 ف 

ي منتدى البحوث االقتصادية
 باحثة ف 

ms299@aub.edu.lb   
 

 السيد بالل فالح 
ي منتدى البحوث االقتصادية  خببر اقتصادي وباحث 
 ف 

bfallah2000@yahoo.com 
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