
  

 

  

 

ي الدول العربية 
 
ونية للجان الوطنية المعنية بشؤون المرأة ف  اجتماع عبر المنصة االلكبر

19-للتنسيق حول التصدي لتداعيات جائحة كوفيد  
 13:00 –  10:30من الساعة   2020نيسان/أبريل  23

 قائمة المشاركي   / المشاركات 
 

 المملكة األردنية الهاشمية 
 

 الدكتورة سلىم النمس 
 األمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة  

 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة
 

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 اللمك   السيدة أحالم
 والتنمية البحوث  إدارة مديرة

  العام
 االتحاد النسائ 

 

 مملكة البحرين 
 

 األستاذة هالة بنت محمد جابر األنصاري  معال  
ن العام  األمي 

 المجلس األعىل للمرأة 

 
 

 خليفةسعادة الشيخة رنا بنت عيىس آل 
 وكيل وزارة الخارجية 

 عضو المجلس األعىل للمرأة 

 
 الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة

 مدير عام السياسات والتطوير 
 المجلس األعىل للمرأة 

 

 
 السيد محمد عبد الرحمن محمد الفارس 

 المتابعةمستشار العالقات الدولية و 
 المجلس األعىل للمرأة 

 

 الجمهورية التونسية
 

 السيد انيس زهراز 
 مدير المرأة  

 وزارة المرأة واألرسة والطفولة وكبار السن
 

 
 

 السيدة هالة بن يوسف 
 مكلفة بمأمورية بديوان الوزيرة 

 وزارة المرأة واالرسة والطفولة وكبار السن  
 

 الجمهورية العربية السورية
 

 الدكتور محمد القش 
 رئيس الهيئة السورية لشؤون األرسة والسكان

 األرسة والسكانالهيئة السورية لشؤون 

 
 

 السيدة رنا خليفاوي
 مديرة القضايا األرسية 

 الهيئة السورية لشؤون االرسة والسكان

 السودان ولة  د
 إسحاقسليمة السيدة 
 افحة العنف ضد المرأة مكوحدة مديرة  

 عيةوزارة العمل والتنمية االجتما
 

 

 دولة فلسطي   
 

 معال  الوزيرة الدكتورة آمال حمد
 وزارة شؤون المرأة 

 
ن عاص    السيد أمي 

 مدير عام التخطيط والسياسات
 وزارة شؤون المرأة 



 دولة قطر 
 

 الدكتور ترك  عبد هللا آل محمود
 مدير إدارة حقوق اإلنسان

 وزارة الخارجية 
 

 
 

 السيدة هنادي الشافع  
 مديرة المعاهدات الدولية

 وزارة الخارجية 
 

 
 السيدة آمال المناع  

 الرئيس التنفيذي 
 مؤسسة قطر للعمل االجتماع  

 

 دولة الكويت 
 

 السيدة هدى عبد المحسن الشايج   
 عضو مجلس إدارة ورئيسة لجنة األرسة  

  لحقوق اإلنسان 
 الديوان الوطنن

 

 الجمهورية اللبنانية
 

  
 السيدة تينا البستائن
 المديرة اإلدارية 

 اللبنانيةالهيئة الوطنية لشؤون المرأة 
 

 
 

 السيدة سوس  بوالديان
 رئيسة اللجنة الصحية

 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
 

 
ين معلوف أئ   شاكر   السيدة مي 

 عضو مجلس إدارة 
 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

 
 

 
 المملكة المغربية

 
 معال  الوزيرة جميلة المصىل    

 وزيرة  
 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واالرسة 

 

 
 

 السيدة فاطمة بركان  
 مديرة المرأة  

 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألرسة  
 

 المملكة العربية السعودية
 

 مزيد محمد التويجريالدكتورة هال  
ن العام لمجلس شؤون األرسة  األمي 

 مجلس شؤون األرسة / وزارة العمل والتنمية االجتماعية
 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 

 السيد محمد محمود  
ن العام  األمي 

 وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألرسة 
 

 الجمهورية اليمنية
 

 معال  الوزيرة الدكتورة ابتهاج الكمال
 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

 

 
 الهيئات المنظمة

 

ي آسيا )اإلسكوا  ( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربر
 

  
 السيدة مهريناز العوصن

ن والتنمية   ن الجنسي  مديرة مجموعة السكان والعدالة بي 
 الشاملة

 

 
 السيدة ندى دروزه 

ن   ن الجنسي   رئيسة قسم العدالة بي 
 

 السيدة رئ  عرجا 
 مسؤول أول للشؤون االجتماعية

 

 السيد أكرم خليفة
ن  ن الجنسي   مستشار إقليىم  للنوع االجتماع  والمساواة بي 

 

  



 لسيدة سامية حموده ا
 مستشارة إقليمية للتنمية اجتماعية

 

 السيدة سكينة النرصاوي 
 مسؤولة شؤون اجتماعية

 
 

 السيدة غيا بكار 
 مساعدة أبحاث

 

 السيدة كارال موس 
 مساعدة أبحاث

 

 السيدة إيمان بكار
 مساعدة إدارية

 

 

 المكتب اإلقليمي لألمم المتحدة للمساواة بي   الجنسي   وتمكي   المرأة 
 

 الدكتور معز دريد
 المدير اإلقليىم  بالنيابة

 

 كوكلر   –السيدة يانيكا فان دير جراف 
 المدير اإلقليىم   نائبة
 

  
 السيدة إكرام الحوينن

نامج اإلقليىم    منسقة الي 
 

ان سيدة ال  منال بنكي 
نامج حول   أةالعنف ضد المر مناهضة منسقة الي 

 

 منظمة الصحة العالمية 
 

 مهوري س الدكتورة داليا 
 مديرة برنامج االستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدول  

 

ي 
 برنامج األمم المتحدة اإلنماب 

 
 السيدة فرانسيس غاي
 مستشارة نوع اجتماع  

 

 صندوق األمم المتحدة للسكان 
 

 الدكتور لؤي شبانه 
 المدير اإلقليىم  

 

 
 

اح أحمد   السيدة انشر
 المستشارة اإلقليمية للنوع االجتماع  وحقوق االنسان والثقافة

 

 


