قائمة المشاركين
االجتماع الوزاري االسثنائي عبر المنصة الرقمية للجنة المرأة العربية لبحث آثار فيروس كوفيد19-
الدولة
المملكة األردنية

المشارك

دولة اإلمارات العربية
المتحدة

الدكتور /برق الضمور -األمين العام لوزارة التنمية االجتماعية
الدكتور /أحمد أبو حيدر -مدير السياسات واالستراتيجيات
السيدة /منى الرفوع -رئيس قسم النوع االجتماعي.
سعادة نورة السويدي األمينة العامة لالتحاد النسائي العام
السيدة /إيمان خميس الريسي-رئيس قسم المسائل االجتماعية بإدارة حقوق اإلنسان -وزارة الخارجية
السيد /حسين الشيخ -مستشار وزارة تنمية المجتمع
السيدة /نورة القاسم -خبير المنظمات الدولية-وزارة تنمية المجتمع
السيدة /علياء جوكر -مديرة إدارة التنمية األسرية -وزارة تنمية المجتمع
السيدة /موزة الرقباني – مدير مشاريع -وزارة تنمية المجتمع
السيدة/ايمان حارب -مديرة إدارة الحماية االجتماعية -وزارة تنمية المجتمع
السيد/راشد الغمالسي-نائب مدير قسم الخدمات -وزارة تنمية المجتمع
السيدة /ندى علي -رئيس قسم دعم وتنمية الطفولة -وزارة تنمية المجتمع
السيدة /مريم المنذري
السيد /عزالدين خليل المؤيد – مستشار شؤون األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة.
معالي الوزيرة  /اسماء السحيري -وزيرة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن
معالي الوزيرة  /السيدة كوثر كريكو ،وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الديمقراطية الشعبية

السيدة /مليكة موساوي – مديرة قضايا المرأة

الهاشمية

مملكة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية

قائمة المشاركين
االجتماع الوزاري االسثنائي عبر المنصة الرقمية للجنة المرأة العربية لبحث آثار فيروس كوفيد19-
معالي الوزيرة السيدة /مؤمنة حمد حسن وزيرة المرأة واألسرة

جمهورية جيبوتي

السيد /حسن علي رباهي -المستشار الفني للوزيرة
السيدة /أركسن علي أحمد -رئيسة قسم القانون

المملكة العربية
السعودية (الرئاسة)
جمهورية السودان
جمهورية الصومال
جمهورية العراق
دولة فلسطين
سلطنة عمان
دولة قطر

سعادة الدكتورة هال بنت مزيد التويجري -األمين العام لمجلس شؤون األسرة
الدكتورة النا بنت حسن بن سعيد -رئيسة لجنة المرأة
معالي الوزيرة /ديقة ياسين ،وزيرة المرأة وحقوق اإلنسان
السيد /توفيق أحمد عبد هللا -المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية
السيد /ديق يوسف -مدير عام الوزارة
السيدة /ابتسام عزيز علي – مدير عام دائرة تمكين المرأة باألمانة العامة لمجلس الوزراء
معالي الوزيرة د .امال حمد -وزيرة شؤون المراة في دولة فلسطين
د .حنا نخلة -مستشار الوزيرة
السيد /مدير عام التخطيط والسياسات
السيدة /جميلة سالم جداد  -مديرة دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية االجتماعية.
السيد /غانم مبارك الكواري -وكيل الوزارة المساعد للشؤون االجتماعية ونائب رئيس اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن
واألشخاص ذوي اإلعاقة

جمهورية القمر المتحدة
دولة الكويت

السيدة /هناء الهاجري-الوكيل المساعد للتنمية االجتماعية واألمين العام للمجلس األعلى لشؤون األسرة.
السيدة /دالل الزامل-باحث أول اجتماع باألمانة العامة للمجلس األعلى لشؤون األسرة.

قائمة المشاركين
االجتماع الوزاري االسثنائي عبر المنصة الرقمية للجنة المرأة العربية لبحث آثار فيروس كوفيد19-
الجمهورية اللبنانية
دولة ليبيا
جمهورية مصر
العربية

المملكة المغربية
الجمهورية اإلسالمية
الموريتانية
الجمهورية اليمنية

معالي السيدة /كلودين عون وزكز -رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
السيدة /ميشلين مسعد -مسؤولة اإلعالم والتواصل بالهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
معالي الوزيرة -أسماء مصطفى األسطى  -وزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية بحكومة الوفاق الوطني الليبية
معالي الدكتورة /مايا مرسي – رئيسة المجلس القومي للمرأة
السيد وزير مفوض /محمود عفيفي ،نائب مساعد وزير الخارجية للمساءل االجتماعية الدولية.
السيدة سكرتير اول /فاطمة الزهراء حسن ،مكتب مساعد وزير الخارجية لحقوق االنسان والمسائل االجتماعية واإلنسانية الدولية.
السيدة الدكتورة /نجالء العادلي ،المجلس القومي للمراة
السيدة /دينا الصيرفي -وزارة الخارجية
معالي الوزيرة /جميلة المصلي -وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة
السيدة /أمينة الوادي -الكاتبة الخاصة لمعالي الوزيرة.
السيدة /فاطمة بركان – مديرة المرأة
السيد /محمد محمود سيدي يحي – األمين العام للوزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة
السيد /أحمد سيدي محمد ميني – مستشار الوزارة للشؤون االجتماعية
السيدة /مريم بنت أعل بيبه -مديرة الترقية النسوية والنوع.
معالي الوزيرة /د.ابتهاج الكمال -وزيرة الشؤون االجتماعية

المنظمات
المنظمة
هيئة األمم المتحدة للمرأة -
UNWOMEN

تأكيد
المشاركة
تم

اسم المشارك
السيد الدكتور /معز دريد  -المدير اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة
األستاذة /جيهان أبو طالب

قائمة المشاركين
االجتماع الوزاري االسثنائي عبر المنصة الرقمية للجنة المرأة العربية لبحث آثار فيروس كوفيد19-
االسكواESCWA-
صندوق األمم المتحدة
للسكان-UNFPA
المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين-
UNHCR
منظمة الصحة العالمية-
WHO

تم
تم

السيدة الدكتورة /مهريناز العوضي – مديرة مركز المرأة باالسكوا
السيد الدكتور/لؤي شبانة  -المدير اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان

تم

السيد  /قيدر أيوب -مسؤول أول التنسيق لدى جامعة الدول العربية
السيدة /ألين ميخائيل
السيدة /مها العدوي -مديرة حِ ْفظ الصحة وتعزيزها
السيدة /هالة صقر -سؤولة برنامج مكافحة االصابات والعنف بالمكتب االقليمي لشرق المتوسط،

األمانة العامة
المشارك
السيدة السفيرة /د .هيفاء أبو غزالة -األمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون االجتماعية
وزير مفوض /دينا دواي -مديرة إدارة المرأة واألسرة والطفولة
السيدة /شذى عبد اللطيف – إدارة المرأة واألسرة والطفولة
االسيدة /ابتسام نجيب -إدارة المرأة واألسرة والطفولة
االسيدة /بسنت منصور – إدارة المرأة واألسرة والطفولة
السيدة  /آية محي الدين – إدارة المرأة واألسرة والطفولة
السيد /أحمد عصام – منسق القطاع االجتماعي بمكتب السيد األمين العام

