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المساواة بين  لبناء قدرات اللجنة الفرعية حولقليمية اإلعمل الورشة الئحة بأسماء المشاركين في 

التنمية المستدامة  أجندة االستعراض الطوعي الوطني حول تقاريرعداد إلدعم الجهود الوطنية لالجنسين 

 2030لعام 

 2018/ أبريل  نيسان 18 - 17بيروت،

 

 

 جمهورية مصر العربية

 ة شيماء محمود نعيم صالحالسيد

 مدير عام اإلدارة العامة للتخطيط

 المجلس القومي للمرأة

0012-24550379 

sh15111977@yahoo.com 

 

 محمد السيدة ايمان

 اخصائي بإدارة الدراسات السكانية واالجتماعية

 ء الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصا

002 01204959514 

pres_capmas@capmas.gov.eg 

 

 جمهورية العراق

 السعد السيدة عقود سلمان

 مدير عام دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط

hddtc_mop_iq@yahoo.com 

 

 دة ُسهاد صادقالسي

 اخصائي أقدم في وحدة إحصاءات النوع االجتماعي

 الجهاز المركزي لإلحصاء

00964- 7905166733 

 Iraq.genderunit@yahoo.com 

 

 الجمهورية العربية السورية

 السيدة رنا خليفاوي جزائرلي

 مدير القضايا األسرية

 السورية لشؤون األسرة والسكان الهيئة

00963944911011 

ranaklifawi@hotmail.com  

 

 

 

 السيد شادي مهنا

 مدير اإلحصاءات السكانية واالجتماعية

 المكتب المركزي لإلحصاء

09443064500 

 na@yahoo.comS.Mouhn 

cbs.syr@gmail.com 

 

 الجمهورية اللبنانية

 السيدة عبير شبارو

 مستشارة وزير الدولة لشؤون المرأة

009613606609 

achebaro@gmail.com 

 

 السيدة فيكي كندرجيان

 ب وزير الدولة لشؤون المرأةمكت

465696-7000961  

vkendirjian@womenaffairs.gov.lb 

 

 المملكة المغربية

 السيدة نوال ومليل

وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية 

 االجتماعية

00212537684061 

nawaloumlil@gmail.com 

 

 الجمهورية التونسية

 وزيعالسيدة سناء عز

مديرة عامة مكلفة بالتعاون الدولي والعالقات 

 الخارجية بالوزارة

 وكبار السن وزارة المرأة واالسرة والطفولة

00216 58 092 523 

@gmail.comazouzi.sana 

 

mailto:sh15111977@yahoo.com
mailto:pres_capmas@capmas.gov.eg
mailto:hddtc_mop_iq@yahoo.com
mailto:Iraq.genderunit@yahoo.com
mailto:ranaklifawi@hotmail.com
mailto:S.Mouhnna@yahoo.com
mailto:cbs.syr@gmail.com
mailto:joumana.moufarrej@nclw.org.lb
mailto:vkendirjian@womenaffairs.gov.lb
mailto:nawaloumlil@gmail.com
mailto:azouzi.sana@gmail.com
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 السيد رياض الصافي

مدير مساعد ومهندس رئيس في اإلحصاء وتحليل 

 المعلومة

 وكبار السن وزارة المرأة واألسرة والطفولة

(00216) 97 249 528 

safi@gmail.comriadh. 

 

 فلسطيندولة 

 السيد أمين عاصي

 مدير عام التخطيط والسياسات 

 وزارة شؤون المرأة

9705-9999897600 

Amein0003@hotmail.com 

 

 السيدة فاتن بدوان 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

HALEEMA@pcbs.gov.ps 

 

 المملكة األردنية الهاشمية

 السيدة سلمى النمس

 األمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة

009626556074 

salmanims1@yahoo.com 

 

 السيدة منال جورج خوري سويدان

 عامةدائرة اإلحصاءات ال

0096265300700 

 manal@dos.gov.jo 

 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 لعالية منت مماهاالسيدة 

 رئيسة مصلحة التهذيب ودعم القدرات المهنية 

 إدارة الترقية النسوية والنوع

0022222238110 

0022243439092 

mintsidielalia@yahoo.fr 

 

 

 

 جمهورية السودان

 السيدة منازل الشريف

 نائب مدير اإلدارة العامة للمرأة واألسرة

 والتنمية االجتماعية وزارة الضمان

00249113491988 

manazelalshareef@hotmail.com 

 

 السيدة مكارم محمد خليفة

 مساعدة مدير االدارة العامة للمرأة

 وزارة الضمان والتنمية االجتماعية

00249129787807 

 Mak2014kha@gmail.com 

 

 السيدة بثينة محمد علي

 مفتش احصائي

 الجهاز المركزي لإلحصاء

00249912963202 

 BMA63202@hotmail.com 

 

 قطردولة 

 السيدة هيا عبد الرحمن المناعي

أخصائي تخطيط ومتابعة في المؤسسة القطرية 

 للعمل االجتماعي

974-3311772800 

h.almannai@qatarsocial.org 

 

 سلطنة ُعمان

 السيدة جميلة جداد

 مديرة دائرة شؤون المرأة

 المديرية العامة للتنمية االسرية

0096824693975 

9689246339300 

ja.milas@hotmail.com 

 

 السيدة لجينة بنت إبراهيم البلوشية

 جامعة بيانات إحصاء

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

9689950323900 

lbulushi@ncsi.gov.om 

tel:+216%2097%20249%20528
mailto:riadh.safi@gmail.com
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mailto:manazelalshareef@hotmail.com
mailto:Mak2014kha@gmail.com
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 الهيئات المنّظمة:

لغربي آسيا  واالجتماعيةاللجنة االقتصادية 

 )اإلسكوا(

 السيدة مهريناز العوضي

 مديرة مركز المرأة في اإلسكوا

elawady@un.org 

 

 دة ندى دروزةالسي

 رئيسة قسم المساواة بين الجنسين

 مركز المرأة في اإلسكوا

nada.darwazeh@un.org 

 

 السيدة سكينة النصراوي

 جتماعيةاالشؤون للمسؤولة 

 مركز المرأة في اإلسكوا

.orgnasrawi@un-al 

 

 السيد دافيد كريفانك

 جتماعيةاالشؤون للمسؤول مساعد 

 مركز المرأة في اإلسكوا

david.krivanek@un.org 

 السيد يوراي ريكن

 مدير إدارة اإلحصاء في اإلسكوا

 riecen@un.org 

 

 يمة القّريالسيدة كر

 2030رئيسة الوحدة المعنية بأجندة 

 اإلسكوا

 elkorri@un.org 

 

 السيد اديب نعمة

  مستشار في قضايا التنمية المستدامة

nehmeh@un.org 

 

 

 

 

 

 

 جامعة الدول العربية

 ّكاويسعادة السفيرة إيناس م

 مديرة ادارة المرأة واألسرة والطفولة

 جامعة الدول العربية

0225750511 

201222139022 

 inasmekkawy@gmail.com 

 

 الجنسين للمساواة بينهيئة األمم المتحدة 

 السيدة ماريس ريبيكا غيموند

  مستشارة في قضايا التنمية المستدامة

maryse.guimond@unwomen.org 

 

 السيدة جيهان حسن

gehan.aboutaleb@unwomen.org 

 

 المعهد السويدي في اإلسكندرية

 بيتر ويدرودسعادة السفير 

 ريةالمعهد السويدي في اإلسكند

 

 السيدة رندة حافظ

 المعهد السويدي في اإلسكندرية

 Randa.Hafez@swedalex.org 

 

 

 المكتب اإلقليمي للدول العربية

 السيدة فرح شقير

 المكتب اإلقليمي للدول العربية

houcair@undp.orgfarah.c 

 

 السيدة ياسمين كوجو

 المكتب اإلقليمي للدول العربية

 Yasmine.koujou@undp.org 

mailto:elawady@un.org
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