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 في أعمال  المشاركينالسادة قائمــة بأسمــاء 
 

الندوة حول " حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في 
 "2030المستدامة خطة التنمية االتفاقية الدولية و 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (2القاعة ) 2019 / كانون الثانييناير 14 – 13: مقر األمانة العامة
******** 

 

 قطاع الشؤون االجتماعية
 إدارة التنمية والسياسات واالجتماعية

 األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب
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 اململكة االردنية اهلامشية .1
 مدير جرش للرعاية والتأهيل  - خليفة عارف الشريدة السيد  (1

 اإلمارات العربية املتحدة -2
 مستشار بوزارة تنمية المجتمع –االستاذ / حسين سعيد الشيخ  (2
تنفيذي رئيسي في إدارة ورعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة  –األستاذة / عائشة محمد بن طوق المري  (3

 تنمية المجتمع
 اجلمهورية التونسية -3

 مديرة التضامن والتنمية االجتماعية بوزارة الشؤون االجتماعية –األستاذة / رجاء بن إبراهيم   (4

 اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلمهورية -4
لدى جامعة  المندوبية الدائمة للجمهورية الجزائريةوزير مفوض ب -دين عطااهلل الالوزير مفوض /  (5

 الدول العربية 
 مجهورية جيبوتي -5

 المندوبية الدائمة لجمهورية جيبوتي لدى جامعة الدول العربية - األستاذ / أحمد عيديد حرس (6
 السعوديةاململكة العربية  -6

 الدكتور/ هشام بن محمد الحيدري رئيس هيئة ذوي االعاقة (7

 / نورة بنت فهد الجبالي مستشار معالي نائب الوزير للتنميةاألستاذة (8
 مجهورية السودان -7

مدير إدارة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة باألمانة العامة للمجلس   -السيدة / أمال دفع اهلل محمد علي  (9
 اإلعاقة القومي لألشخاص ذوي

  مجهورية الصومال الفيدرالية -8
المندوبية الدائمة الموقرة لجمهورية الصومال لدى  -سكرتير ثالث  – احمد حاجي السيد / محمد (11

 الجامعة العربية
 مجهورية العراق -9

 مديرة قسم ذوي اإلعاقة  -دكتورة/ خلود فارس محمد (11

 مجهورية مصر العربية -11
 للحماية والتنمية االجتماعينائب وزير التضامن   -األستاذة / نيفين القباج    (12

 منسق شئون االعاقة بالوزارة –األستاذة/ أميرة أيمن يحيي الرفاعي   (13

 مدير عام اإلدارة العامة للعالقات الخارجية -ألستاذة / أميرة تاج الدين  (14
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 مسئول عملية اإلعاقة -سمير شنيشن   هانياألستاذة/ شذا  (15

 منسق المنظمات مع القضايا الداخلية –االستاذ/ محمد عبد العزيز محمود  (16

 عضو بالمكتب الفنى للوزيرة         أمال صالح محمداألستاذ /  (17
 اململكة املغربية -11

 رئيس مصلحة الوقاية بمديرية النهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة. – يريبالسيد عزيز أز  (18
 املوريتانيةاجلمهورية اإلسالمية  -12

 المستشار المكلف باالتصال بوزارة الشؤون االجتماعية والطفولة و األسرة - المختار سيدي  سيدال (19

 دولة فلسطني -13
 مدير عام اإلدارة العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة - السيد / أمين عنابي (21

 اجلمهورية اليمنية -14
 المعاقينمدير صندوق رعاية وتأهيل  -السيد / ياسين عبدالودود شاهر (21
 السيد / حسين زيد الكاف (22

 السيد / على زيد الكاف (23

 السيد / حسن زيد الكاف (24
 البنك الدويل

بمكتب الشرق األوسط وشمال افريقيا  -يةكبير أخصائي الحماية االجتماع   - السيدة / نهلة زيتون (25
 للبنك الدولي

 ملنظمة العربية للتنمية اإلداريةا
مدير العالقات العربية والدولية للمنظمة العربية للتنمية   -باداودالسيدة الدكتورة / تغريد حسن  (26

 اإلدارية
 مشرف قطاع برامج المكتبات والمعلومات –السيدة الدكتورة / داليا نصار ياض  (27

 اربا اخل
 المدير العام  المنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة –األستاذة / جهدة أبو خليل  سعادة (28
 الجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ) االسكوا( –/ ندى جعفر  السيدة (29
 خبير في مجال اإلعاقة –/ نبيل فوزي  الدكتور (31


