
  ورشة عمل وطنية عبر االنترنت حول أجندة املرأة والسالم واألمن في دولة الكويت الئحة املشاركين في 

  2020 شرين األول/ أكتوبر ت 13و  أيلول/سبتمبر  29و  28 أيام

 في دولة الكويتونظام األمم املتحدة  الجهات الحكومية وغير الحكوميةات /يممثل -1

  )ة(اسم املرشح الجهة   

 د. لبنى القاض ي جامعه الكويت  – املرأةمركز دراسات  1

 الدمخي  عبد هللا جمعية املقومات األساسية لحقوق االنسان  2

 منى الوهيب  جمعية املقومات األساسية لحقوق االنسان 3

 عائشة ربيع اليوحه االسري  لألمنالرابطة الوطنية  4

 وفاء العبيد الرابطة الوطنية لألمن االسري  5

 ملياء ثنيان املاجد أ. الجمعية الوطنية لحماية الطفل 6

 آمال اليحيى د. وزارة الصحة  7

 منى بوحمره  الديوان الوطني لحقوق االنسان  8

 شيخه الجليبى الديوان الوطني لحقوق االنسان 9

 منال بوحيمد د. الجمعية الكويتية لحقوق االنسان  10

 هيا فاضل الدبوس الجمعية الكويتية لحقوق االنسان  11

 د. مها املاجد  وزارة الصحة  21

 م. الخنساء الحسيني  الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة  13

 نوال الصايغ د. جمعية سوروبتمست الكويتية 41

 مي الحجاج جمعية سوروبتمست الكويتية 15

 د.هيله املكيمي االتحاد الكويتي للجمعيات النسائية 16

 ايمان الناصر  الجمعية التطوعية النسائية 17

 طالل املطيري  وزارة الخارجية  18

 فضة الدويش وزارة الخارجية  19

 ايمان العنزي  وزارة الشئون االجتماعية  20

 حسن قمبر  وزارة الشئون االجتماعية 21

 امل املطيري  األمانة العامة للتخطيط والتنمية 22

 منى العلبان  األمانة العامة للتخطيط والتنمية 23

 هناء زمان  األمانة العامة للمجلس األعلى لشئون االسرة  24

 دالل الزامل  االسرةاألمانة العامة للمجلس األعلى لشئون  25

 مشاري السبع األمانة العامة للمجلس األعلى لشئون االسرة 26

 بتول نقي  األمانة العامة للمجلس األعلى  27

 منى الشطي  وزارة الداخلية )اكاديمية سعد العبدهللا ( 28

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 مقدم.د/خالد الجنفاوي  وزارة الداخلية )اكاديمية سعد العبدهللا ( 29

 السالم العوض ي مقدم /عبد وزارة الداخلية )اكاديمية سعد العبدهللا ( 30

 بولندمقدم/ايمان  خلية )معهد الشرطة النسائية(اوزارة الد 31

 مقدم/نوف الكهيلي خلية )معهد الشرطة النسائية(اوزارة الد 32

 مقدم /عذاري الصفي خلية )معهد الشرطة النسائية(اوزارة الد 33

 هناء الهاجري  املجلس األعلى لشئون االسرة 34

 املنصور ايمان  رئيس مكتب لجنة املرأه واالسرة بمجلس االمة  35

 خديجة املحميد  د. املجلس األعلى لشئون االسرة 36

 فاطمة العقروقه فريق مبادرات السالم 37

 سميره الجناعي فريق مبادرات السالم 38

 د. مها املاجد  وزارة الصحة  39

 وفاء العرادى  العامة للمجلس األعلى لشئون االسرة األمانةلجان  40

 عذراء الرفاعي العامة للمجلس األعلى لشئون االسرة األمانةلجان  41

 د. خلود البدر  المجلس األعلى لشئون االسرة 42

 منى الصقر  المجلس األعلى لشئون االسرة 43

 آالء السعيدي العامة للمجلس األعلى لشئون االسرة األمانةلجان  44

 شهد الجميلي وزارة التربية 45

 مها الكليب  وزارة الخارجية  46

 االء العنزي العامة للمجلس األعلى لشئون االسرة األمانة 47

 حنان الصقران العامة للمجلس األعلى لشئون االسرة األمانة 48

 قمبر زينب مكتب املنسق املقيم لألمم املتحدة في دولة الكويت 49

 سحر شاوة مكتب املنسق املقيم لألمم املتحدة في دولة الكويت 50
 

 الخبراء  -2

 )ة(اسم الخبير  الصفة  

 منار زعيتر املرأة والسالم واالمنخبيرة إقليمية في قضايا  1

 د. ريدان السقاف مسؤول تنسيق التنمية، مكتب األمم املتحدة في أبو ظبي 2

خطة العمل الوطنية األردنية بشأن قرار  -أخصائية إدارة املعرفة  3

، حول املرأة والسالم واألمن في األردن 1325مجلس األمن 

 األردنية لشؤون املرأة الوطنية جنةللا

 سناء البناوي 

رئيسة اللجنة التوجيهية املعنية بوضع خطة العمل الوطنية التنفيذية  4

حول املرأة والسالم واألمن، وأمينة سر الهيئة  1325لقرار مجلس األمن 

 لشؤون املرأة اللبنانية العامة للهيئة الوطنية

 ميرين معلوف أبي شاكر

مسؤولة وحدة تبادل املعلومات ومنسقة برنامج مناهضة العنف القائم  5

 العربية للتدريب والبحث )كوثر( على النوع االجتماعي، مركز املرأة

 يوسف هادية بالحاج

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( -3

 )ة(اسم املشارك الصفة   



 د. مهريناز العوض ي العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة رئيسة مجموعة 1

 هندى دروز  رئيسة قسم املساواة بين الجنسين 2

 أكرم خليفة مستشار إقليمي لقضايا املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة 3

ار مساعدة أبحاث 4
ّ
 غيا بك

 


