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إهداء

لواجــب  ا إيل روح شــهيدة 

يونــس ناديــة  لســيدة/  ا  
األمــم   لعمــل هبيئــة  ا ــا يف  33 عام قضــت حنــو  دبلوماســية مصريــة، 

ــب  املناص ــى  أعل ــت  اعتل ــث  ــة، حي لعاملي ا ــة  الصح ــة  ــدة ومنظم املتح
لشــئون  املتحــدة  األمــم  ومنهــا مســاعد ســكرتري  قــع  موا يف عــدة 

ــرات واملؤمت ــة  لعام ا ــة  اجلمعي
لــه تعــرض  تفجــري  بســبب  ولقــت  مصرعهــا 

.2003 بغــداد عــام  املتحــدة يف  األمــم  مقــر 
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أمة العليم علي السوسوة

- يمنية الجنسية.

- شغلت منصب مساعدة األم� العام  لألمم ا�تحدة.

- ا�ديــرة اإلقليميــة ل�نامــج األمــم ا�تحــدة اإلنمائــي  في منطقة ال�ق األوســط 
فــي الف�ة مــن (2012-2006).

 (*)OPCW عينــت ممثــالً دائًمــا لليمــن لــدى منظمــة حظــر األســلحة الكيماويــة -

فــي هولنــدا فــي عــام 1999.

- عملــت كســف�ة غــ� مقيمــة لــدى مملكــة الســويد، ثــم ســف�ة غــ� مقيمــة 
ــدا فــي عــام 2000.   لــدى مملكــة الدنمــارك، ثــم ســف�ة لــدى مملكــة هولن

- عّينــت وزيــرة لحقــوق اإلنســان، لتصبــح ثانــي امــرأة يمنيــة تدخــل الحكومــة 

فــي مايــو عــام 2003. 

- تولت منصب رئيسة االتحاد النسائي اليمين العام.

(*) OPCW: Organisation for the prohibition of chemical weapons.
منظمــة دوليــة يقــع مقرهــا فــي الهــاي عاصمــة هولنــدا، تقــوم  تنفيــذ وتطبيــق معاهــدة حظــر األســلحة الكيميائيــة الــيت تطبــق 
مــن قبــل األعضــاء ا�وقعــ� و ا�صادقــ� عليهــا. منحــت جائــزة نوبــل للســالم للعــام 2013 �نظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة 

�ــا تبذلــه مــن جهــود واســعة النطــاق فــي ســبيل القضــاء علــى األســلحة الكيميائيــة والحــد مــن إنتشــارها.
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آمنة عويج

- تونسية الجنسية.
 (*)CEDAW عضــوة فــي اللجنــة ا�عنيــة بالقضــاء علــى التميــ� ضــد ا�ــرأة -

لثــالث فــ�ات متتاليــة فــي الفــ�ة مــن (2002-1990).
- عملــت خبــ�ة لــدى ا�فــّوض الســامي لحقــوق اإلنســان بجنيــف فــي الفــ�ة مــن 

.(1998-1997)
- أّول امرأة تشغل منصب القضاء في تونس عام 1968.

- عملــت خبــ�ة مســتقلة للجنــة حقــوق اإلنســان فــي تشــاد فــي الفــ�ة مــن 
.(1997-1996)

- تولــت عــدًدا مــن ا�ناصــب منهــا رئيســة اللجنــة الوطنّيــة لقيــادة مــ�وع دعــم 
تحديــث الجهــاز القضائــي عــام 2006، عضــو اللجنــة الوطنّيــة للقانـــون الدولــي 

اإلنســاني عــام 2007. 
- عملت سف�ة تونس في هوالندا والدنمارك في الف�ة من (2005-2000).

 (*) CEDAW: The Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
هيئــة الخــ�اء ا�ســتقل� الــيت ترصــد تنفيــذ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التميــ� ضــد ا�ــرأة. وهــي مؤلفــة مــن 23 

خبــ�اً فــي مجــال حقــوق ا�ــرأة مــن جميــع أنحــاء العالــم.
الــدول الــيت أصبحــت طرفــاً فــي االتفاقيــة  ملزمــة بتقديــم تقاريــر منتظمــة إلــى اللجنــة عــن كيفيــة إعمــال الحقــوق ا�نصــوص 

عليهــا فــي االتفاقيــة. 
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السالكة بنت بالل ولد مير

- موريتانية الجنسية.

- ُعينت كمندوبة دائمة �وريتانيا لدى األمم ا�تحدة في جنيف عام 2014.

- عملت كسف�ة موريتانيا في جنيف في يناير عام 2015.

- عملت نائبة بال��ان ا�وريتاني.
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السعدية بلمري

- مغربية الجنسية.
- عملــت كنائبــة رئيــس اللجنــة األمميــة �ناهضــة التعذيــب CAT(*) بجنيــف منــذ 

2014 وحــىت اآلن. 
- قاضية ومستشارة ووزيرة العدل.

- حاصلــة علــى دكتــوراه فــي القانــون العــام (جامعــة باريــس)، ودبلــوم الدولي 
لحقــوق اإلنســان (ا�عهــد الدولي لحقوق اإلنســان بس�اســبورغ). 

- عملــت كقاضيــة نائبــة ملحقــة با�جلــس األعلــى، قبــل أن ترقــى إلــى قاضيــة 
با�حكمــة االبتدائيــة بالربــاط. 

- كمــا عملــت كمستشــارة ملحقــة بــاإلدارة ا�ركزيــة لــوزارة العــدل فــي الفــ�ة 
مــن (1999-1996). 

(*) CAT: The Convention against Torture and Other Cruel
ــة  ــة أو العقوب ــن �وب ا�عامل ــ�ه م ــب وغ ــة مناهضــة التعذي ــذ اتفاقي ــن 10 خــ�اء مســتقل� ترصــد تنفي ــة م ــة مؤلف هيئ

ــي 1984. ــدت ف ــيت اعتم ــة ال ــي االتفاقي ــدول األطــراف ف ــب  ال ــن جان ــة م ــانية أو ا�هين القاســية أو الالإنس
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الشفة عبد القادر حسن علي 

- سودانية الجنسية.
- رئيــس كــرىس األيسيســكو- اليونســكو للمــرأة فــى العلــوم والتكنولوجيــا 

2015 حــىت اآلن.
- حاصلة على درجة الدكتوراة في الفلسفة عام 2007.

- خبــ� وطــىن �حــو األميــة وتعليــم الكبــار فــى مــ�وع مــا بعــد القرائيــة – 
اليونســكو.

- مصمم ومنفذ م�وع األمن الغذائى للمرأة كرىس اليونسكو للمرأة عام 2015.
- مصمــم ومنفــذ مــ�وع انتــاج الطاقــة الحيويــة مــن النفايــات ا��ليــة للمــرأة 

كــرىس اليونســكو للمــرأة عــام 2015.
- مصمــم ومنفــذ مــ�وع الفتــاة الســودانية ا�وهوبــة فــى مجــال العلــوم 

اليونســكو. كــرىس   2017 عــام  واالبتــكار  والتكنولوجيــا 
- الخبــ� الوطــىن �ــ�وع مــا بعــد القرائيــة /اللجنــة الدوليــة لليونســكو- 

بــ�وت.
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إحسان عبد اهللا الغبشاوي
 

- سودانية الجنسية.
ــم ا�تحــدة  ــرأة - االم ــوض با� ــي للبحــوث والنه ــد الدول ــرر ا�عه - عضــو ومق

.(*)(INSTRAW)
- تقلدت منصب معتمد الالجئ� بالسودان 1993.

- وزير دولة بوزارة الداخلية في الف�ة من (1996-1994).
- وزير الصحة االتحادي في الف�ة من (1998-1996).

- األم� العام لالتحاد العام للمرأة السودانية عام 1998.
- األم� العام لالتحاد النسائي االسالمي العا�ي في الف�ة من (2007-2000).

ــة  ــز ا�ملك ــة ويل ــن جامع ــق م ــات والتوثي ــوم ا�كتب ــوم عل ــى دبل ــة عل - حاصل
ا�تحــدة عــام 1998.

- مثلــت الســودان فــي عــدة مؤتمــرات فــي جنيــف ونيويــورك وأديــس ابابــا فــي 
مجــاالت الالجئــ� والصحة.

 (*)

يعمــل معهــد األمــم ا�تحــدة الدولــي للبحــث والتدريــب مــن أجــل النهــوض با�ــرأة علــى تحســ� حيــاة النســاء فــي جميــع أنحــاء 
العالــم بمفهــوم  أن تكــون حقوقهــن واحتياجاتهــن وآرائهــن وأولوياتهــن عنــا� أساســية فــي صنــع القــرار والتنميــة ، حيــث 

أنــ� بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لالمــم ا�تحــدة 

 INSTRAW: The UN International Research and Training Institute for the Advancement of 
Women
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إهلام إبراهيم حممد أمحد

- سودانية الجنسية.
ممثــل الســودان فــي ا�كتــب التنفيــذي لصنــدوق األمــم ا�تحــدة للطفولــة   -

(*)UNICEF
ممثــل الســودان فــي لجنــة وضــع ا�ــرأة CSW(**) فــي نيويــورك فــي الفــ�ة   -

مــن (2004-1999).
تقلدت منصب سف� السودان لدى ال�ويج في الف�ة من (2011-2008).  -

تقلــدت منصــب ســف� الســودان فــوق العــادة لدولــة بلغاريــا ومعتمــد لــدى   -
جمهوريــة �بيــا، جمهوريــة مقدونيــا، جمهوريــة مونتينيقــرو، جمهوريــة 

البانيــا 2014 حــىت اآلن.
ــتقلة لحقــوق اإلنســان فــي  ــة الدائمــة وا�س ــوض اللجن ــب مف تقلــدت منص  -

منظمــة التعــاون اإلســالمي فــي أبريــل عــام 2016.
نالــت درجــة دبلــوم عالــي فــي ال�جمــة جامعــة الخرطــوم عــام 1987،   -
ــة ا�تحــدة فــي مجــال  وتخرجــت فــي جامعــة وات ه�ويــت ادنــ�ة - �ملك

ال�جمــة.
تعينت في وزارة الخارجية في العام 1989.  -

(*) UNICEF: United Nations Children,s Emergency Fund 
منظمة األمم ا�تحدة للطفولة. تأسست 1946 بفضل تصويت باإلجماع في الدورة األولى للجمعية العامة لألمم ا�تحدة.

      (**) CSW: Commission on the Status of Women 
ــة األساســية  ــ� الهيئ ــام 1946 تعت ــي الع ــم ا�تحــدة. تأسســت ف ــس االقتصــادي واالجتماعــي لألم ــة تابعــه للمجل ــه فني لجن
ا�خصصــة لصنــع السياســة العا�يــة فيمــا يتعلــق با�ســاواة مــا بــ� الجنســ� والنهــوض با�ــرأة . تهــدف اللجنــة إلــى إعــداد 
التوصيــات والتقاريــر للمجلــس حــول تعزيــز حقــوق ا�ــرأة فــي ا�جــال الســيايس واالقتصــادي وا�دنــي واالجتماعــي والتعليمــي.

.(2003-1999)
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أمرية داوؤد حسن قرناص

- سوادنية الجنسية.
ــة  ــذاء العا�ي ــة والغ ــدة للزراع ــم ا�تح ــة األم ــودان �نظم ــم للس ــل الدائ ا�مث  -

.(*)(FAO)
تقلدت منصب رئيس لجنة األمن الغذائي CFS(**) عام 2015.  -

تخرجــت مــن جامعــة الخرطــوم كليــة االداب فــي العــام 1984، وحصلــت   -
ــت  ــة عــام 1996، وحصل ــي فــي العالقــات الدولي ــوم العال ــى درجــة الدبل عل
علــى درجــة الدبلــوم العالــي فــي العالقــات الدوليــة مــن معهــد اإلدارة العامــة 

باريــس عــام 1999.
عملت في وزارة الخارجية عام 1996.  -

تعينت في بعثة السودان الدائمة في نيويورك في الفتة من (2007-2000).  -
تقلدت منصب سف� السودان لدى ايطاليا عام 2012.  -

- عينــت أول ســف�ة فــوق العــادة ومفوضــة الســودان لــدى جمهوريــة البوســنة 
والهرســك عــام 2017.

 (*) FAO: Food and Agriculture Organization
تــم تأســيس ا�نظمــة عــام1945 وهــي منظمــة متخصصــة تابعــة لألمــم ا�تحــدة تقــود الجهــود الدوليــة للقضــاء علــى الجــوع فــي 
العالــم حيــث تقــوم  بخدمــة الــدول ا�تقدمــة والــدول الناميــة علــى حــد ســواء. وتعمــل علــى تطويــر وتحســ� ممارســات الزراعــة 

والغابــات ومصايــد األســماك، كافلــة بذلــك التغذيــة الجيــدة واألمــن الغذائــي للجميــع.

(**) CFS: Committee on World Food Security
لجنــة منبثقــة مــن (منظمــة الفــاو) وهــي لجنــة حكوميــة دوليــة تتولى اســتعراض سياســات األمــن الغذائــي والتغذيــة ومتابعتها. 

وتشــكل اللجنــة ا�نتــدى الدولــي والحكومــي الدولــي األشــمل لجميــع أصحــاب ا�صلحة للعمــل مًعا.
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أمينة الرشيد نايل 

- سودانية الجنسية.
- ُعينــت فــي منصــب ا�ستشــار اإلقليمــي في شــئون النوع للمجلــس االقتصادي 

واالجتماعــي لغربــي آسيا-األســكوا منذ عام 2016 وحىت اآلن.
بــ�  النــوع وا�ســاواة  اإلنمائــي حــول  ا�تحــدة  األمــم  خبــ�ة برنامــج   -

.2015 عــام  البحريــن  فــي  الجنســ�، 
- مديــر برنامــج النــوع والسياســات االقتصاديــة فــي برنامــج االمــم ا�تحــدة 
اإلنمائــي UNDP للــدول العربيــة والبحريــن فــي الفــ�ة مــن (2015-2013).
- أســتاذ مســاعد فــي جامعــة األمــم ا�تحــدة للســالم فــي مجــاالت النــوع 

الفــ�ة مــن (2013-2008). فــي  الجنســ�  وا�ســاواة بــ� 
- خب�ة هيئة االمم ا�تحدة للمرأة UNWOMEN  في الصومال عام 2012.

- خبــ�ة الحــوار الحكومــي والســيايس �ــ�وع منظمــة اكــورد فــي ليبيــا 
وتونــس عــام 2015.

- حصلــت علــى درجــة الدكتــوراه فــي دراســات النــوع جامعــة ليــدز/ ا�ملكــة 
ا�تحــدة.
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آيات سليمان

- م�ية الجنسية.
- عملــت كمســئول أمريــكا الوســطى فــي البنــك الدولــي(*) عــام 2000 وحصلــت 
علــى درجــة ا�اجســت� فــي الهندســة البيئيــة مــن الجامعــة األمريكيــة 

بالقاهــرة.
- عملــت كمديــرة قطــاع ا�مارســات العا�يــة للتنميــة الح�يــة واالجتماعيــة 
وإدارة مخاطــر الكــوارث فــي منطقــة الــ�ق األوســط وشــمال أفريقيــا 

ــي. ــك الدول بالبن
- تغطــي مجموعــة متنوعــة مــن القضايــا بــدًءا مــن تقديــم الخدمــات ا�حليــة 
ومشــاركة ا�واطنــ�، وا�ناطــق الفقــ�ة والتنميــة اإلقليميــة، ودعــم الالجئ� 

وا�جتمعــات ا�ضيفــة، وإدمــاج الشــباب ودعــم إعــادة اإلعمــار. 
- عملــت كرئيســة برنامــج التنميــة ا�ســتدامة فــي أمريــكا الوســطى تركــز علــى 

إدارة مخاطــر الكــوارث واللوجســتيات والزراعــة والجريمــة والعنــف. 

(*) البنــك الدولــي هــو أحــد الــوكاالت ا�تخصصــة فــي األمــم ا�تحــدة الــيت تعــىن بالتنميــة، مــن اهدافــة تخفيــف حــدة الفقــر 
كهــدف موســع لجميــع أعمالــه� مجموعــة البنــك الدولــي هــي مجموعــة مؤلفــة مــن خمــس منظمــات عا�يــة، مســؤولة عــن تمويــل 

البلــدان بغــرض التطويــر وتقليــل إنفاقــة، باإلضافــة إلــى تشــجيع وحمايــة االســتثمار العا�ــي
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تغريد حكمت

- أردنية الجنسية.
ــدا ICTR(*) فــي  ــة فــي روان ــة الدولي ــة الجنائي ــت منصــب رئيســة ا�حكم - تول

الفــ�ة مــن (2009 – 2010).
- أول قاٍض امرأة في األردن في الف�ة من (2003-1996).

- أول قاضيــة عربيــة ومســلمة فــي القضــاء الجنائــي الدولــي فــي الفــ�ة مــن  
.(2011-2003)

- حاصلــة علــى بكالوريــوس الحقــوق، جامعــة دمشــق، ماجســت� القانــون 
ــة دمشــق. ــي، جامع الدول

- محــا� فــي جامعــة هارفــرد فــي الفــ�ة مــن (2006-2011)، ومحــا�ة فــي 
جامعــة West Point نيويورك (2012-2011).

- عملت محا�ة في جامعة ”Seton hall" نيويورك.
- عضو مجلس األمناء في ا�ؤسسة الدولية للنساء القاضيات بواشنطن.

- عضــو ا�ؤسســة األم�يكيــة للقانــون الدولــي بواشــنطن، عضــو اللجنــة 
ا�ركزيــة لعدالــة الجنــدر.

 (*) ICTR: International Criminal Tribunal for Rwanda
لجنــة �حاكمــة األشــخاص ا�ســؤول� عــن أعمــال اإلبــادة الجماعيــة واالنتهــاكات الجســيمة للقانــون اإلنســاني الدولــي الــيت 
ارتكبــت فــي إقليــم �روانــدا� وا�واطنــ� الروانديــ� ا�ســؤول� عــن أعمــال اإلبــادة الجماعيــة وغ�هــا مــن االنتهــاكات ا�ماثلــة 

ا�رتكبــة. فــي العــام 1995. تــم نقــل مقــر ا�حكمــة إلــى أروشــا، ت�انيــا بموجــب قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم ا�تحــدة.

ث
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ثريا عبيد

- سعودية الجنسية.
- ا�ديــر التنفيــذي لصنــدوق األمــم ا�تحــدة للســكان UNFPA(*) بدرجــة أمــ� عــام 

مساعد لألمم ا�تحدة في الف�ة من (2010-2001).
- تولت منصب وكيلة األم� التنفيذي للجنة إسكوا في الف�ة من (1998-1993).

ــي  ــوع ف ــا الن ــة بقضاي ــدة وا�هتم ــم ا�تح ــة لألم ــل التابع ــات العم - ترأســت مجموع
عّمــان (األردن) لعــام 1996، وكانــت عضــًوا فــي مجموعــة العمــل التابعــة لجامعــة 

الــدول العربيــة لصياغــة االســ�اتيجية العربيــة للتنميــة األمنيــة.
- مثلــت األمــ� العــام فــي صنــدوق وكالــة األمــم ا�تحــدة ألعمــال اإلغاثــة فــي الفــ�ة 

من (1998-1996).
ــدوق األمــم ا�تحــدة للســكان  ــا بصن ــة وأوروب ــدول العربي ــرة شــعبة ال ــت مدي - عين

ــن (2000-1998). ــ�ة م ــي الف ــورك ف بنيوي
- أسســت أول برنامــج تنميــة للمــرأة فــي غــرب آســيا، وكان ال�نامــج يســاعد علــى 
بنــاء �اكــة فــي قضايــا ا�ــرأة بــ� األمــم ا�تحــدة وا�نظمــات األهليــة اإلقليميــة 

عــام 1975.
- ُعينــت موظفــة مســاعدة للشــؤون االجتماعيــة للمــرأة والتنميــة في لجنــة األمم ا�تحدة 

االقتصاديــة واالجتماعيــة لغرب آســيا "إســكوا" في الفــ�ة مــن (1981-1975).
- عملت كعضو في بعثة األمم ا�تحدة ا�هتمة بالنوع في أفغانستان (1985-1984).

(*) UNFPA: United Nations Population Fund
وكالــة إنمائيــة دوليــة، تعمــل علــى تدعيــم حــق ا�ــرأة والرجــل والطفــل فــي التمتــع بحيــاة تتســم بالصحــة وبتكافــؤ الفــرص، 
ويعمــل الُصنــدوق أيضــاً علــى دعــم البلــدان فــي اســتخدام البيانــات الســكانية الالزمــة لسياســات برامــج مكافحــة الفقــر 
ولل�امــج الــيت تَُمِكــن مــن أن يكــون كل حمــل مرغوبــاً وكل والدة آمنــة وحمايــة الشــباب مــن فــ�وس نقــص ا�ناعــة الب�يــة 

ــة االنســانية للنســاء وا�عامل

ح
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حليمة الورزازي 

- مغربية الجنسية.
ــوق  ــس حق ــوق اإلنســان(*) التابعــة �جل ــة االستشــارية لحق ــت كرئيســة اللجن - عمل

اإلنســان لألمــم ا�تحــدة بنيويــورك (2009– 2010).
- عضــوة فــي اللجنــة األمميــة الفرعيــة �نــع التمي� وحمايــة األقليات(**) الــيت انتخبتها 

ِمؤخــرا لجنــة حقــوق اإلنســان باألمــم ا�تحدة.
ــان،  ــوق اإلنس ــي لحق ــد الدول ــة للمعه ــة التنفيذي ــي اللجن ــس وف ــي ا�جل - عضــوة ف

وانتخبــت مقــررًا للجنــة فيمــا بعــد.
- انتخبــت باإلجمــاع نائبــة رئيــس الــدورة 49 للجنــة الفرعيــة �نــع التميــ� وحمايــة 

األقليــات (لجنــة فرعيــة لحقــوق اإلنســان) فــي عــام 1997.
ــم  ــة لألم ــة التابع ــة الفرعي ــل اللجن ــة عم ــررة �جموع ــة مق ــف رئيس ــت بجني - انتخب
ا�تحــدة والــيت كلفــت بدراســة ا�مارســات التقليديــة الــيت تــ� بصحــة النســاء 

واألطفــال عــام 1985.
- انتخبــت رئيســة للــدورة الثالثــة للجنــة التحض�يــة للمؤتمــر العا�ــي حــول حقــوق 
اإلنســان وأعيــد انتخابهــا خبــ�ة للجنــة الفرعيــة �نــع التميــ� وحمايــة األقليــات 

عــام 1992. 
- انتخبت رئيسة �جموعة عمل األمم ا�تحدة حول األشكال الجديدة للعن�ية. 

(*) لجنــة مؤلفــة مــن 18 خبــ�اً، لكــي تكــون هيئــة فكريــة للمجلــس وتعمــل بتوجيــه منــه. وتحــل اللجنــة االستشــارية محــل 
اللجنــة الفرعيــة ا�عنيــة بتعزيــز حقــوق اإلنســان وحمايتهــا.

(**) تــم إنشــاء لجنــة منــع التميــ� وحمايــة األقليــات مــن قبــل لجنــة حقــوق اإلنســان و تــم تشــكيلها مــن 26 عضــو  يتــم 
ــى الرغــم مــن ترشــيحهم مــن قبــل حكوماتهــم  انتخابهــم علــى أســاس صفتهــم الشــخصية و ليــس كممثلــ� لدولتهــم عل

ــاد . كخــ�اء فــي مجــال حقــوق اإلنســان لضمــان الحي
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حورية إسالمي

- مغربية الجنسية.
- رئيســة فريــق عمــل األمــم ا�تحــدة CED(*) ا�كلــف باالختفــاء القــ�ي 
والــالإرادي فــي مــارس عــام 2014، وتعتــ� أول امــرأة تــ�أس هــذا الفريــق.

ــي  ــاء القــ�ي ف ــا االختف ــ� وضحاي ــة تنســيق عائــالت ا�ختف - عضــو بلجن
ا�غــرب عــام 1998، وهــي أيًضــا عضــو مؤســس للمنتــدى ا�غربــي مــن أجــل 

الحقيقــة واإلنصــاف. 
- شــغلت عــدة مناصــب فــي الفــ�ة مــن (1996-2010)، حيــث كانــت مســؤولة 
بقســم ال�جمــة باألمانــة العامــة للحكومــة، ورئيســة مصلحــة ال�جمــة 
با�نظمــة اإلســالمية للتـربيــــة والعلــــوم والثقــافــــة ومســؤولة بمكتــب ا�ديــر 

العــام فــي صنــدوق اإليــداع والتدبــ�.
اإلنســان  لحقــوق  ب�كــري  ادريــس  �ؤسســة  تنفيذيــة  كمديــرة  عملــت   -
والديمقراطيــة، وعضــو ا�جلــس الوطــين لحقــوق اإلنســان فــي ا�غرب ورئيســة 
ــة والــ�اكات  ــة العالقــات الدولي ــة بتنمي ــه ا�عني مجموعــة العمــل التابعــة ل

والتعــاون.

 (*) CED: The Committee on Enforced Disappearances.  
اللجنــة ا�عنيــة بحــاالت االختفــاء القــ�ي هــي هيئــة مــن الخــ�اء ا�ســتقل� الــيت ترصــد تنفيــذ الــدول األطــراف لالتفاقيــة 
ولبحــث ا�ســائل ذات الصلــة بحــاالت االختفــاء القــ�ي أو غــ� الطوعــي لألشــخاص».. وتجتمــع اللجنــة فــي جنيــف وتعقــد 

دورتــ� كل ســنة.
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خدجية أبو القاسم حاج محد

- سوادنية الجنسية.

 (*)(UNIFEM) للمرأة  اإلنمائي  ا�تحدة  األمم  اإلستشارية لصندوق  الهيئة  عضو   -
بنيويورك، ممثالً إلفريقيا لف�ة (3) سنوات في الف�ة من (2009-2007).

ترأسـت وفـد السـودان فـي عـدد مـن ا�نابـر الدوليـة واالقليميـة الخاصـة با�ـرأة   -
فـي أعمـال  لجنـة وضـع ا�ـرأة التابعـة للمجلـس االقتصـادي واالجتماعـي باألمـم 
ا�تحـدة نيويـوركCSW(**) فـي الفـ�ة مـن (1996-2008)، رئيـس وفـد السـودان 

ا�شـارك فـي اجتماعـات لجنـة ا�ـرأة العربيـة – جامعـة الـدول العربيـة.

وكيل وزارة الرعاية والضمان االجتماعي في الف�ة من (2015-2010).   -

- ا�ديـر العـام لـإلدارة العامـة للمـرأة واأل�ة، وزارة الرعايـة والضمـان االجتماعـي 
فـي الفـ�ة مـن (2010-1996).

 (*) UNIFEM: United Nations Development Fund for Women
هــي الهيئــة ا�عنيــة با�ســاواة بــ� الجنســ� وتمكــ� ا�ــرأة. يقــوم ال�نامــج علــى توفــ� ا�ســاعدات االقتصاديــة والتقنيــة 
لل�امــج ا�بتكــرة واالســ�اتيجيات الــيت ترقــى وتحفــز با�ــرأة وحقوقهــا و ا�شــاركة السياســية وتمكــ� ا�ــرأة اقتصاديــاً 

ــة.  ــاة آمن ــان حي وتعزيــز دورهــا داخــل ا�جتمــع لضم

 (**) CSW: Commission on the Status of Women
لجنــه فنيــة تابعــه للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي لألمــم ا�تحــدة. وهــي الهيئــة األساســية الرئيســية ا�خصصــة حــ�أ 
لصنــع السياســة العا�يــة فيمــا يتعلــق با�ســاواة مــا بــ� الجنســ� والنهــوض با�ــرأة . تهــدف اللجنــة إلــى إعــداد التوصيــات 

والتقاريــر للمجلــس حــول تعزيــز حقــوق ا�ــرأة فــي ا�جــال الســيايس واالقتصــادي وا�دنــي واالجتماعــي والتعليمــي
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خليدة  بوزار

- جزائرية الجنسية.
- مديرة فرعية لقسم التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد ب�نامج األمم ا�تحدة 

للبيئة UNEP(*) في الف�ة من (2012-2008).

(*) UNEP: United Nations Environment Programme     
هــو جهــة النشــاط ا�عــين بالبيئــة والتابــع �نظمــة األمــم ا�تحــدة. أنــ� ال�نامــج وقــت انعقــاد مؤتمــر األمــم ا�تحــدة لبيئــة 

اإلنســان بالســويد فــي يونيــو العــام 1972، ويقــع مقــره فــي مدينــة ن�وبــي فــي كينيــا
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دينا قعوار

-  أردنية الجنسية.

- ا�مثــل الدائــم للمملكــة الهاشــمية األردنيــة فــي األمــم ا�تحــدة فــي الفــ�ة مــن 
.(2016-2014)

- مندوبــة األردن فــي مجلــس األمــن فــي أبريــل عــام 2015، وهــي أول امــرأة 
تــرأس مجلــس األمــن منــذ تأسيســه. 

- درســت العالقــات الدوليــة فــي جامعــة ميلــز كوليــدج، والدراســات العليــا فــي 
جامعــة هارفــارد.

- ســف�ة ا�ملكــة األردنيــة الهاشــمية فــي منظمــة اليونســكوUNESCO(*) عــام 
.2002

ــي  ــة ف ــ� الدائم ــه الغ ــي عضويت ــي الهاشــمي ف ــد األردن ــت رئاســة الوف - تول
مجلــس األمــن باألمــم ا�تحــدة (2015-2014). 

 (*) UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
منظمة األمم ا�تحدة لل�بية والعلم والثقافة هي وكالة متخصصة تتبع منظمة األمم ا�تحدة تأسست عام 1945
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رانيا املشاط

- م�ية الجنسية.

عملت كمستشارة في صندوق النقد الدولى.  -

شــغلت منصــب وكيــل محافــظ البنــك ا�ركــزى ا�ــ�ى للسياســة النقديــة   -
2015-2016، قامــت بتطويــر اســ�اتيجية السياســة النقديــة ضمــن برنامــج 

االصــالح ا��فــي.

-  أ�فــت علــى إعــداد وعــرض تقاريــر السياســة النقديــة وتحليــل تقــىن لتقييم 
الوضــع االقتصــادى الــذى تقــرر علــى أساســه لجنة السياســة النقدية أســعار 

العائــد الرئيســية للبنــك ا�ركزي.
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رمحة صاحل العبيد

- سوادنية الجنسية.
- تقلــدت منصــب ا�مثــل الدائــم للســودان فــي بعثــة األمــم ا�تحــدة فــي جنيــف 

وســف� الســودان لــدى ســوي�ا عــام 2013.
- عملت كوزير مفوض في بعثة األمم ا�تحدة في جنيف عام 2006.

- تخرجت من جامعة الخرطوم كلية اآلداب بمرتبة ال�ف.
- عملت في وزارة الخارجية في العام 1996.

- عملت كنائب رئيس بعثة السودان في باريس في الف�ة من (2006-2003).
- تقلدت منصب سف� مسئول عن ملف حقوق اإلنسان عام 2007.

- تقلدت منصب سف� السودان لدولة هولندا عام 2015.
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رميا خلف

- أردنية الجنسية.
ــة  ــة األمــم ا�تحــدة االقتصاديــة واالجتماعي ــة تنفيذيــة  للجن - شــغلت منصــب أمين
لغــرب آســيا "اإلســكوا" ESCWA(*) فــي بــ�وت التابعــة لألمــم ا�تحــدة  منــذ عــام 

.2010
ــة ل�نامــج األمــم  ــرة إقليمي ــم ا�تحــدة ومدي ــام لألم ــت كمســاعدة لألمــ� الع - عمل

ــن (2006-2000). ــ�ة م ــي الف ــي ف ــدة اإلنمائ ا�تح
- عملــت فــي رئاســة ا�جلــس االستشــاري لصنــدوق األمــم ا�تحــدة للديمقراطيــة 

UNDF(**) فــي الفــ�ة مــن (2007-2006).
ــدى الشــخصيات الخمســ�  ــز كإح ــيال تايم ــة الفايننش ــل صحيف ــن قب ــ�ت م - اخت

ــد ا�ــايض. ــح العق ــيت رســمت مالم ــم ال ــي العال ــى ف األول
- شــغلت عــدداً مــن ا�ناصــب الرفيعــة فــي صفــوف صانعــي القــرار فــي األردن، 
ومنهــا وزيــرة الصناعــة والتجــارة (1993-1995)، ووزيــرة التخطيــط (-1998

1995)، ونائبــة رئيــس  الــوزراء (2000-1999). 
ــة فــي  ــي االقتصــاد مــن الجامعــة األمريكي ــى شــهادة البكالوريــوس ف ــة عل - حاصل
بــ�وت  كمــا حصلــت علــى ا�اجســت� والدكتــوراه فــي علــم األنظمــة مــن جامعــة 

بورتلنــد الرســمية فــي الواليــات ا�تحــدة األمريكيــة.

 (*) ESCWA: Economic and Social Commission for Western Asia
ــكوا) عــام 1973. أسســها ا�جلــس االقتصــادي  ــة لغربــي آســيا (إس تأسســت لجنــة األمــم ا�تحــدة االقتصاديــة واالجتماعي

ــ�وت . ــي ب ــي ف ــدة االقتصــادي واالجتماع ــم ا�تح ــب األم ــل �كت ــدة كبدي ــم ا�تح ــع لألم ــدة التاب ــم ا�تح ــي لألم واالجتماع

 (**) UNDF: United Nations Democracy Fund 
أنشــأه األمــ� العــام لألمــم ا�تحــدة 2005، يعت�الكيــان الوحيــد التابــع لألمــم ا�تحــدة الــذي يحمــل كلمــة (الديمقراطيــة) فــي 
اســمه؛ وجهــاز األمــم ا�تحــدة الوحيــد الــذي يتمثــل غرضــه الرئيــيس فــي دعــم الديمقراطيــة عــن طريــق تمكــ� ا�جتمــع ا�دنــي؛ 

كمــا أنــه مــن أصغــر الكيانــات عمــرا فــي منظومــة األمــم ا�تحــدة.
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رميا صالح  

- أردنية الجنسية.
- تقلــدت منصــب نائــب ا�ديــر التنفيــذي لليونيســيف UNICEF(*) فــي الفــ�ة 

مــن (2007-2004).
- عملـت كممثـل لليونيسـيف فـي بوركينـا فاسـو عـام 1992. وُعينـت بعـد ذلـك 

كممثـل لليونيسـف فـي فيتنـام عـام 1995. 
- عملت كمسؤول عن م�وع التعبئة االجتماعية في باكستان عام 1987. 

- شغلت منصب ا�دير اإلقليمي �كتب غرب ووسط أفريقيا عام 1999.
- تـم تعيينهـا فـي اللجنـة ا�سـتقلة رفيعـة  ا�سـتوى ا�عنيـة بعمليـات السـالم 

عـام 2014.
- عملـت كنائبـة للممثـل الخـاص لألم� العام لبعثة األمم ا�تحدة في جمهورية 

أفريقيا الوسطى وتشاد، ونائبة ا�دير التنفيذي لليونيسيف سابًقا.
- عملـت أيًضـا فـي ا�نظمـات غـ� الحكوميـة فـي القـدس وكذلـك فـي وزارة 

األردنيـة. والتعليـم  ال�بيـة 

 (*) UNICEF: United Nations Children›s Emergency Fund.
منظمة األمم ا�تحدة للطفولة. تأسست 1946 بفضل تصويت باإلجماع في الدورة األولى للجمعية العامة لألمم ا�تحدة.

ز
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زينب بشري البكري

- سوادنية الجنسية.
- عضـو فـي الفريـق عالي ا�سـتوى للجنـة االقتصادية ألفريقيـا باألمم ا�تحدة  

في الفـ�ة من (2014-2012).
- مراجع في وحدة تفتيش األمم ا�تحدة ا�ش�كة(*) عام 2013.

- مدير إدارة النوع في معهد الدراسات اإلنمائية جامعة الخرطوم (1991-1990).
مـن  واالن�وبولوجـي  االجتمـاع  علـم  فـي  الدكتـوراة  درجـة  علـى  - حصلـت 

.1981 عـام  ا�تحـدة  با�ملكـة  هـال  جامعـة 
- عضو في فريق تفتيش البنك الدولي -واشـنطن- الواليات ا�تحدة األمريكية 

.2012
- عضـو فـي الفريـق عالـي ا�سـتوى للصندوق الدولي �كافحـة ا�الريا، ومرض 

نقص ا�ناعة ا�كتسـبة االيدز والسـل-جنيف، مايو - سـبتم� عام 2011.
- التحقت ببنك التنمية األفريقي في العام 1991.

- عملت محا�ة  في كلية االقتصاد والدراسـات االجتماعية جامعة الخرطوم 
قسم االجتماع واالن�وبولوجي في الف�ة من (1990-1981).

(*) UNJIU: Joint Inspection Unit 
وحــدة التفتيــش ا�شــ�كة هــي جهــاز ا�راقبــة الوحيــد ا�ســتقل فــي نظــام األمــم ا�تحــدة وا�ختــص بالتقييــم والتفتيــش 

والتحقيــق علــى مســتوى ا�نظومــة، وا�نظمــات  ا�شــاركة.

س
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سحر نصر

م�ية الجنسية.  -
عملـت مـع البنـك الدولـي كخب�ة اقتصادية رائدة في قسـم التمويل والقطاع   -

الخاص �نطقة ال�ق األوسـط وشـمال أفريقيا. 
عملـت كمديـر لل�نامـج اإلقليمي لصندوق تمويل مؤسسـات األعمال صغ�ة   -

ومتوسـطة الحجم للمنطقة نفسـها. 
بالقاهـرة  األمريكيـة  الجامعـة  مـن  االقتصـاد  فـي  حاصلـة علـى ماجسـت�   -

القاهـرة.  بجامعـة  واالقتصـاد  السياسـة  كليـة  مـن  فـي  ودكتـوراه 
تولـت منصـب وزيـرة التعـاون الدولـي لجمهوريـة مـ� العـر بيـة، بعـد أداء   -

اليمـ� الدسـتورية فـي 19 سـبتم� 2015. 
- تشـغل منصـب أسـتاذة االقتصـاد بالجامعـة األمريكيـة، كمـا أنهـا محـا�ة 

بالعديـد مـن الجامعـات األجنبيـة وا��يـة. 
برئاسـة  االقتصاديـة  للتنميـة  التخصـيص  ا�جلـس  منصـب عضـو  شـغلت   -
الجمهوريـة حيـث شـاركت فـي تقديـم ا�شـورة االقتصادية للرئيـس وصياغة 
العديـد مـن ا�ق�حـات لتطويـر السياسـات االقتصاديـة �ـ� بمـا يضمـن 

االقتصـادي. األداء  تحديـث منظومـة 



3940

مسرية أمحد أمني

- سودانية الجنسية.

- عملــت فــي صنــدوق األمــم ا�تحــدة للطفولــة UNICEF  كمديــر لوحــدة 
حمايــة األطفــال فــي الفــ�ة مــن (2013-2000).

ــويه األعضــاء  ــة تش ــالت مكافح ــاء حم ــي إنش ــة ف ــاهمة الفاعل ــت با�س - قام
 .(FGM/C) التناســلية للمــرأة

- ا�نســق للخطــط واألنشــطة ألهــداف األلفيــة للتنميــة MDGs ولجنــة النــوع 
التابعــة لألمــم ا�تحــدة.

- عملــت فــي عــدد مــن وكاالت األمــم ا�تحــدة وا�نظمــات العا�يــة فــي الســودان 
واليمــن وا�ملكــة ا�تحــدة فــي الفــ�ة مــن (1993-2000) فــي مجــاالت 
(تطويــر البحــوث واإلدارة – التقييــم وا�تابعــة - إدمــاج النــوع االجتماعــي). 

- عملــت فــي جامعــة الخرطــوم مســاعد تدريــس فــي مجــاالت علــم االجتمــاع 
والبحــوث فــي الفــ�ة مــن (1978-1971).

ــن  ــاع واألن�ولولوجــي م ــم االجتم ــي عل ــوراه ف ــى درجــة الدكت ــت عل - حصل
ــام 1987. ــوم ع ــة الخرط جامع
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مسرية بنت حممد آل موسى

- عمانية الجنسية.

ممثلة سلطنة عمان في ا�جلس التنفيذي لليونسكو في الف�ة من (2019-2015).  -

رئيسة ا�جموعة الخليجية لدي اليونسكو للعام 2013.  -

نائب رئيس ا�ؤتمر العام لليونسكو (الدوره 37).  -

رئيسة اجتماعات مجموعة ”ا�ساواة ب� الجنس�“ عام 2015.  -

رئيســة الفريــق الفرعــي ا�عــين بالتعليــم التابــع �نظمــة التعــاون اإلســالمي   -
لــدي اليونســكو.

- تعمــل كمندوبــة دائمــة للســلطنة لــدى منظمــة األمــم ا�تحــدة لل�بيــة والعلــم 
رعايــة  وضــع  عــن  اليونســكو  مستشــاره  اليونســكو/باريس   - والثقافــة 

ــام 2010. ــم بالســلطنة ع ــرة والتعلي ــة ا�بك الطفول

- حاصلــة علــي شــهادة الدكتــوراة جامعــة جنــوب كاليفورنيا الواليــات ا�تحدة 
األمريكيــة فــي التعلــم فــي مرحلــة الطفولــة ا�بكرة.

عضــو فــي لجنــة حقــوق الطفــل العمانــي أمــام لجنــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل   -
فــي األمــم ا�تحــدة – جنيــف عــام 2001.
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سندس عباس 

- عراقية الجنسية 

.(*)UNDP خب�ة النوع االجتماعي ب�نامج األمم ا�تحده اإلنمائي -

- تولت منصب ا�دير التنفيذي �عهد القيادات النسائية في بغداد.

- عملــت علــى تحســ� مشــاركة ا�ــرأة العراقيــة فــي األحــزاب السياســية، وفــي 
صياغــة الدســتور، وفــي ا�صالحــة الوطنيــة.

- حصلــت علــى جائــزة أشــجع امــرأة دوليــة عــام 2007 الــيت تقــدم مــن قبــل 
ــة.  ــة األمريكي وزارة الخارجي

(*)UNDP: United Nations Development Programme  
هــي شــبكة تطويــر عا�يــة تابعــة لألمــم ا�تحــدة, منظمــة تدعــم التغيــ� وربــط الــدول با�عرفــة والخــ�ة وا�ــوارد �ســاعدة 
األشــخاص لبنــاء حيــاة أفضــل. تعمــل فــي 177 دولــة وتســاعد  فــي ايجــاد  حلــول �واجهــة تحديــات التنميــة ا�حليــة والعا�يــة.



4344

سهري حبيب 

- م�ية الجنسية.

- عملت في برنامج األمم ا�تحدة اإلنمائي كمستشارة لشؤون السياسات

- تعمل اآلن  مستشار دولي للتخطيط اإلنمائي والنوع اإلجتماعى.

ــة،  ــر الشــؤون االجتماعي ــى لوزي ــة كمستشــارة أول ــي مجــال التنمي ــت ف - عمل
التخطيــط. وكانــت رئيســة مؤسســة  للمــرأة، ووزيــر  القومــى  وا�جلــس 

.(*)Afics (أفيكــس) �جمعيــة ا�وظفــ� الدوليــ� الســابق

- قامــت بتحريــر طبعــة خاصــة عــن التنميــة الح�يــة قدمــت للمجلــس القومي 
للمــرأة و أفيكــس .

- ألفــت كتابــاً بعنــوان "تاريــخ حيــاة القاهــرة". وهــي تعمــل حاليــا علــى 
قــ�ح لتدريــب ا�علمــ� فــي ا�ــدارس العامــة وا�جتمعيــة فــي مــ� الفقــ�ة 

ــرة.  ــوم األ�ة ا�بتك ــ� باســتخدام مفه ــل التغي باعتبارهــا عوام

(*) أفيكــس جمعيــة تضــم مجموعــة مــن ا��يــ� و الخــ�اء اللذيــن عملــوا أو ال يزالــوا يعملــون  لــدى األمــم 
ا�تحــدة أو أى مــن وكالتهــا ا�تخصصــة، كمــا تضــم الجمعيــة أيضــا مستشــارى و�كاء األمــم ا�تحــدة ، تأسســت 
جمعيــة أفيكس-مــ� فــى عــام 2002 مــن عــدد مــن العاملــ� ا��يــ� الســابق� فــى ا�ؤسســات الدوليــة التابعــة 

لألمــم ا�تحــدة فــى نيويــورك ومكاتــب هيئــات األمــم ا�تحــدة فــى جنيــف.
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حوث
َ
سيما ب

- أردنية الجنسية.

- ا�ديــر ا�ســاعد ومديــر ا�كتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة فــي برنامــج األمــم 
 .(UNDP) 2012 ا�تحــدة اإلنمائــي عــام

- عملــت فــي البعثــة األردنيــة الدائمــة لــدى األمــم ا�تحــدة كمنــدوب دائــم فــي 
نيويــورك عــام 2016.

- مستشار للملك عبد الله الثاني في الف�ة من (2005-2003).

- تقلــدت منصبــ� وزاريــ� فــي األردن كرئيــس للمجلــس األعلــى لإلعــالم فــي 
الف�ة مــن (2008-2005).

- شــغلت منصــب أمــ� عــام مســاعد ورئيــس قطــاع الشــئون االجتماعيــة فــي 
جامعــة الــدول العربيــة عــام 2008.
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سلوي الدغيلي

- ليبية الجنسية.

- رئيسة بعثة ليبيا ا�قيمة لدى األمم ا�تحدة في جنيف.

- حاصلة على دكتوراه في القانون الدستوري.

- أســتاذة وعضــو الهيئــة الت�يعيــة للمجلــس الوطــين االنتقالــي ممثلــة ا�ــرأة 
شومســؤولة عــن ملــف الشــؤون القانونيــة.
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ش
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شادن خالف

م�ية الجنسية.  -

عملــت كبــ�ة مستشــاري السياســات فــي مكتــب ا�فــوض الســامي لشــؤون   -
ــان/ األردن. ــي عم ــا ف ــة الــ�ق األوســط وشــمال أفريقي ــي منطق ــ� ف الالجئ

امتــدت مهامهــا مجموعــة واســعة مــن ا�ســئوليات بمــا فــي ذلــك الالجئــات   -
وحمايــة األطفــال، والتحــوالت بعــد انتهــاء الــ�اع وإعــادة البنــاء، وتصميــم 

اســ�اتيجيات الدعــوة واالتصــاالت ومنــع التطــرف العنيــف.
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شريين رمحى

م�ية الجنسية.                       -

انضمت إلى مكتب األمم ا�تحدة ا�عين با�خدرات والجريمة عام 1992.  -

شــغلت منصــب رئيــس القســم اإلقليمــي ألفريقيــا والــ�ق األوســط التابــع   -
 ،              (*)UNDOC كتــب األمــم ا�تحــدة ا�عــين با�خــدرات والجريمــة�

ــا.  ــد إلــى 25 عاًم وعملــت باألمــم ا�تحــدة فــ�ة تمت

تولــت عــدة مناصــب علــى مختلــف ا�ســتويات مــع ال�كــ� بشــكل خــاص   -
ــا. ــ�ق األوســط وشــمال أفريقي ــة ال ــى منطق عل

ــرارات  ــذ ق ــورة االتجــاه االســ�اتيجي وتوســيع نطــاق تنفي ــى بل ــت عل عمل  -
األمــم ا�تحــدة فــي مجالــي مكافحــة ا�خــدرات ومنــع الجريمــة فــي أفريقيــا 

ــ�ق األوســط. وال

 (*) UNDOC: United Nations Office on Drugs and Crime.
مكتــب األمــم ا�تحــدة ا�عــين با�خــدرات والجريمــة هــو رائــد عا�ــي فــي مكافحــة ا�خــدرات غــ� ا��وعــة والجريمــة 
الدوليــة. أنــ� فــي عــام 1997 مــن خــالل الدمــج بــ� برنامــج األمــم ا�تحــدة �راقبــة ا�خــدرات وا�ركــز ا�عــين بمنــع 

االجــرام الدولــي، فــي جميــع مناطــق العالــم مــن خــالل شــبكة واســعة مــن ا�كاتــب ا�يدانيــة.

2012
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صديقة عبد الرحيم حممد وشى 

- سوادنية الجنسية.

- عميدة مدرسة العلوم األ�ية بجامعة األحفاد للبنات.

- رئيــس ا�نظمــة العا�يــة لالقتصــاد ا��لــي IFHE(*) ا�نظمــة الدوليــة الرائــدة 
لالقتصــاد ا��لــي وتســمي أيًضــا االتحــاد الدولــي لالقتصــاد ا��لــي عــام 2016.

- تولــت منصــب استشــاري لدى األمم ا�تحــدة في كل من: (ا�جلس االقتصادي 
واالجتماعــي، ومنظمــة األغذيــة والزراعــة، واليونســكو، واليونيســيف) ومــع 

(مجلــس أوروبــا) ومقــر رئاســة ا�نظمــة بمدينــة بــون بأ�انيا.

(*) IFHE: International Federation for Home
-  هــو منظمــة دوليــة، تتمتــع بمركــز استشــاري لــدى األمــم ا�تحــدة (ا�جلــس االقتصــادي واالجتماعــي، والفــاو، واليونســكو، 

واليونيســيف) ومجلــس أوروبــا.
- يدخــل خــ�اء التدبــ� ا��لــي فــي �اكات مــع ا�نظمــات غــ� الحكوميــة لتحســ� ظــروف العائــالت حــول العالــم. تتضمــن 

مجــاالت التعــاون: ال�بيــة مــن أجــل الســالم، قضايــا ا�ســاواة بــ� الجنســ�/ تمكــ� ا�ــرأة، قضايــا اإلنجــاب.

ع
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عائشة أبو القاسم حاج محد

- سوادنية الجنسية.
- عملــت خبــ� فــى مجــال الســالم واألمــن وســيادة حكــم القانــون فى مشــاورات 
دارفــور ا�تعلقــة بــدور ا�ــرأة فــى بنــاء الســالم واإلنعــاش اإلقتصــادى مــن 

قبــل هيئــة األمــم ا�تحــدة للمــرأة عــام 2012.
- عملــت خبــ� فــى مجــال حقــوق ا�ــرأة مــع وحــدة العنــف ضــد ا�ــرأة والطفــل 

فــى م�وعــات ممولــة مــن األمــم ا�تحــدة (2013-2012).
- عملــت خبــ� فــي مجــال الســالم واألمــن – لبعثــة األمــم ا�تحــدة واإلتحــاد 
اإلفريقــى الهجــ� *UNAMID – إدارة ســيادة حكــم القانــون – بالتعــاون 

مــع كيــان األمــم ا�تحــدة للمــرأة.
- عملــت علــى تضمــ� مبــادئ ســيادة حكــم القانــون للقضــاة فــى واليــة نيــاال 

جنــوب دارفــور عــام 2012.
ا�تحــدة  األمــم  ببعثــة  اإلنســان  وحقــوق  النــوع  بقســم  موظــف  عملــت   -

الليبيــة. العربيــة  بالجماه�يــة 

(*) UNAMID: The African Union/United Nations Hybrid operation in Darfur
بعثــه االمــم ا�تحــده واالتحــاد االفريقــي فــي دارفــور (يوناميــد) هــي بعثــة حفــظ الســالم ا�شــ�كة بــ� األمــم االتحــاد االفريقــي 
والواليــات ا�تحــدة وافقــت رســميا بموجــب قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم ا�تحــدة 1769 فــي 31 تمــوز 2007، لتحقيــق 

االســتقرار فــي إقليــم دارفــور فــي الســودان.
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عائشة عفيفي

- مغربية الجنسية.

- عضــًوا بوحــدة التفتيــش ا�شــ�كة باألمــم ا�تحــدة unjiu(*) فــي الفــ�ة مــن 
.(2020-2016)

- عملت نائبة لسف� ا�غرب لدى الواليات ا�تحدة األمريكية.

- عينتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم ا�تحــدة لفــ�ة ثــالث ســنوات فــي عــام 2009 
كعضــو فــي اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وا��انيــة باألمــم ا�تحــدة 

.(**)ACABQ

 (*) unjiu: Joint Inspection Unit
وحــدة التفتيــش ا�شــ�كة هــي جهــاز ا�راقبــة الوحيــد ا�ســتقل فــي نظــام األمــم ا�تحــدة وا�ختــص بالتقييــم والتفتيــش 

والتحقيــق علــى مســتوى ا�نظومــة،

 (**) ACABQ: Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions
اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وا��انيــة أسســت وفقــا لقــرار الجمعيــة العامــة ،  تتألــف مــن ســتة عــ� عضــوا تنتخبهــم 
الجمعيــة العامــة بصفتهــم الشــخصية، وليــس كممثلــ� للــدول األعضــاء ، علــى أســاس التمثيــل الجغرافــي الواســع ، ويتحــدد 

برنامــج عمــل اللجنــة االستشــارية وفــق احتياجــات الجمعيــة العامــة .
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عيشه فال بنت فرجس

- موريتانية الجنسية.
- عملــت عضــو فــي لجنــة القضــاء علــى التميــ� ضــد ا�ــرأة باألمــم ا�تحــدة فــي 

عــام 2016.
- حاصلــة علــى ماجســت� فــي تســي� السياســة االقتصاديــة معهــد الدراســات 

والبحــوث حــول التنميــة الدوليــة فــي Clermont-Ferrand بفرنســا.
- تولت العديد من ا�ناصب منها:

* وزيرة  سابقة  للشؤون االجتماعية  والطفولة واأل�ة (2013-2012).
* كاتبة الدولة ا�كلفة بتقنيات االعالم واالتصال عام 2008.

* مديــرة عامــة مســاعدة للوكالــة الوطنيــة ل�قيــة تشــغيل الشــباب فــي 
ــن (2005 – 2008). ــ�ة م الف

* رئيســة مصلحــة الدراســات االقتصاديــة بــوزارة  الشــؤون االقتصاديــة 
والتنميــة فــي الفــ�ة مــن (2005-2000).

ــي إدارة ال�مجــة والدراســات  ــة ف ــة الريفي * رئيســة قســم قطــاع التنمي
ــن (2000-1992). ــ�ة م ــي الف ــة ف ــة والتنمي ــوزارة الشــؤون االقتصادي ب
* رئيســة اللجنــة الوطنيــة  للنســاء بحــزب االتحــاد مــن أجــل الجمهوريــة  

الحــزب الحاكــم منــذ عــام 2010.

غ
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غادة وايل

- م�ية الجنسية.

- عملت كخب�ة في برنامج األمم ا�تحدة اإلنمائي في م� عام 2004.

- مســاعدة ا�مثــل ا�قيــم ب�نامــج األمــم ا�تحــدة اإلنمائــي بالقاهــرة عــام 
.2005

- عملت مديرة ل�نامج هيئة ك� الدولية في م� في الف�ة 2003-2001.

- عملت بمنصب األم� العام للصندوق اإلجتماعي للتنمية.

- حصلت على ماجست� في اآلداب واإلنسانيات من جامعة الفاهرة عام 1980.

ف- عملت كعضو سابق في اللجنة االقتصادية با�جلس القومي للمرأة.
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فاطمة عبد احملمود 

- سودانية الجنسية.

- أول رئيس لكريس ا�رأة لليونسكو في السودان في الف�ة من (2007-2003).

- أدرجتهــا األمــم ا�تحــدة ضمــن أمــ� 60 امــرأة علــى مــدى 60 عاًمــا مــن عمــل 
اليونســكو واألمــم ا�تحدة 

- وصدر كتاب بهذا ا�عىن من األمم ا�تحدة واليونسكو.

- ترأســت أول اجتمــاع عا�ــي لألمــم ا�تحــدة للمــرأة فــي ا�كســيك عــام 1976 
وكانــت تمثــل نائــب األمــ� العــام.

- حائــزة علــى جائــزة ســ�ر الذهبيــة لألمــم ا�تحــدة ضمــن أمــ� ثالثــة نســاء 
فــي العالــم.

- حاصلــة علــى ماجســت� طــب األطفــال وصحــة األ�ة وتنميــة ا�ــرأة 
.1984 عــام  نيويــورك  األمريكيــة/  كولومبيــا  بجامعــة 

- أول وزير دولة للصحة والرعاية االجتماعية عام 1974.

- أول امرأة عضو في مجلس وزراء بالسودان عام 1975.
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فايزة أبو النجا

- م�ية الجنسية.
- شــغلت منصــب منــدوب مــ� الدائــم لــدى األمــم ا�تحــدة فــي جنيــف فــي 

الفــ�ة مــن (2001-1999). 
- شــغلت منصــب منــدوب مــ� الدائــم لــدى منظمــة التجــارة العا�يــة، ومؤتمــر 

نزع الســالح.
ــة  ــم ا�تحــدة ا�عني ــة العامــة لألم ــى للجمعي ــة األول ــي اللجن ــت مــ� ف - مثل
بــ�ع الســالح واألمــن الدولــي Dis (*)، وكذلــك فــي اللجنــة الثالثــة ا�عنيــة 

ــوق اإلنســان. ــة وحق ــوق االجتماعي بموضوعــات الحق
ــم  ــة عــام 2001، وهــي أول ســيدة يت ــي ا��ي ــت وزارة التعــاون الدول - تول

تعيينهــا بهــذا ا�نصــب فــي مــ�. 
- شــغلت منصــب نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة للعالقــات األفريقيــة الثنائيــة 

فــي الفــ�ة مــن (1999-1997).
ــه  ــان تولي ــي إب ــل كمستشــار خــاص للســيد بطــرس غال ــم اختيارهــا للعم - ت

ــم ا�تحــدة عــام 1992. ــام لألم منصــب األمــ� الع
- انضمــت إلــى فريــق الدفــاع ا�ــ�ي برئاســة الســف� نبيــل العربــي فــي لجنــة 

هيئــة تحكيــم طابــا فــي جنيــف عــام 1987.
- تم تعيينها مستشاراً للرئيس ا��ي لشئون األمن القومي عام 2014.

(*) Dis: Disarmament and International Security First Committee
تعمــل اللجنــة األولــى بقضايــا نــزع الســالح وتهديــدات الســلم فــي ايجــاد حلــول للتحديــات القائمــة فــي إطــار منظومــة األمــن 

الدولي�وتنظــر اللجنــة فــي مســائل نــزع الســالح واألمــن الدولــي فــي إطــار ميثــاق  األمــم ا�تحــدة .



6061

فتيحة سرور

- جزائرية الجنسية.

- تولــت منصــب نائــب ا�مثــل الخــاص لألمــ� العــام لألمــم ا�تحــدة للصومــال 
.2013

الشــؤون  إدارة  فــي  ا�ســتوى  رفيعــة  استشــارية  مناصــب  فــي  عملــت   -
االقتصاديــة واالجتماعيــة باألمــم ا�تحــدة (2001-2000، 2006-2003)، 
ــا) (2002-2001). ــتان (يونام ــي أفغانس ــاعدة ف ــدة للمس ــم ا�تح ــة األم وبعث

- عملــت كمديــرة إقليميــة ألوروبــا وشــمال أفريقيــا والــ�ق األوســط فــي 
مكتــب األمــم ا�تحــدة لخدمــات ا�شــاريع مــن (2012-2010).

ا�تحــدة  األمــم  لتنفيــذ مشــاريع �نظومــة  فرًقــا وطنيــة ودوليــة  قــادت   -
الــ�كاء. مــن  وغ�هــا  والحكومــات  الدوليــة  ا�اليــة  وا�ؤسســات 

- حاصلــة علــى شــهادة دكتــوراه فــي اســ�اتيجية التنميــة إلفريقيــا بجامعــة 
أبرديــن �ا�ملكــة ا�تحــدة�.

- تشــغل حاليــاً منصــب مديــرة �مؤسســة �ور لإلدمــاج واإلنصــاف�، وهــي 
جمعيــة تركــز علــى دعــم نهــج التنميــة االقتصاديــة الشــاملة.
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فريدة أبو القاسم العالقي

- ليبية الجنسية.
- مسئولة ال�امج وا�شاريع في منظمة األمم ا�تحدة لألطفال ”اليونيسيف“ 

الرياض في عام 1981.
ا�تحدة  األمم  منظمات  لدعم  الخليج  برنامج  والطفل،  ا�رأة  إدارة  مديرة   -

AGFUND(*) ”أجفند“ الرياض/السعودية (2001-1983).
- ا�ديرة التنفيذية �ؤسسة مينتور العربية لوقاية الشباب واألطفال من ا�خدرات/ 

سوي�ا.
- رئيسة ا�نتدى اللييب للمجتمع ا�دني منذ 2012 حىت اآلن، ا�ديرة التنفيذية 
لبنان  ا�خدرات/  من  واألطفال  الشباب  لوقاية  العربية  مينتور  �ؤسسة 

.(2012-2009)
- مستشارة مستقلة في مجاالت حقوق اإلنسان، اإلصالح السيايس، التنمية 
اإلنسانية، تنمية ا�وارد، إعداد السياسات، البناء ا�ؤسيس، التشبيك، بناء 

القدرات والتدريب واإلدارة   (2014-2012).
- عملت بمنصب القائم بأعمال بعثة ليبيا لدى االتحاد األوروبي عام 2015.

 (*) AGFUND: The Arab Gulf Program for Development
منظمــة إقليميــه تنمويــه مانحــة، تديــر أعمالهــا مــن مدينــة الريــاض / الســعودية لدعــم وتأييــد مــن قــادة دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، تعمــل فــي مجــال التنميــة علــى ا�ســتوى الدولــي مــن خــالل �اكــة فاعلــة مــع ا�نظمــات األمميــة واإلنمائيــة الدوليــة 
واإلقليميــة والوطنيــة والهيئــات الحكوميــة، حيــث أســهم منــذ إنشــائه  فــي دعــم وتمويــل 1539 مــ�وع فــي عــدد مــن الــدول 

الناميــة.
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لوريس حالس 

- أردنية الجنسية.

- أول دبلوماسية أردنية في األمم ا�تحدة.

- عملــت مســاعدة لرئيــس البعثــة الدبلوماســية األردنيــة فــي هيئــة األمــم 
ا�تحــدة عــام 1969.

فــي  ا�تحــدة  لألمــم  التابعــة  والتنســيق  ال�امــج  للجنــة  األردن  مثلــت   -
نيويــورك.

- تولت منصب ممثلة لألمم ا�تحدة في ا�غرب.

- تولت منصب سف�ة األردن في نيويورك.

- أول امــرأة تتقلــد وســام االســتقالل ووســام الكوكــب، وهــي أول امــرأة تعمــل 
مستشــارة لرئيــس الــوزراء.

- عملــت مستشــارة لوزيــر الســياحة، وتــم انتخابهــا عضــًوا فــي لجنــة اخالقيات 
الســياحة التابعــة �نظمــة الســياحة العا�ية.
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ليلى زروقي

- جزائرية الجنسية.

نـت ممثلـة خاصـة لألمـ� العـام لألمـم ا�تحـدة معنيـة باألطفـال والـ�اع  - ُعِيّ
ا�سـلح عـام 2012.

في  االستقرار  لتحقيق  ا�تحدة  األمم  منظمة  بعثة  لرئيس   نائبة  عملت   -
البعثة من  وقادت جهود   ،(*)MONUSCO الديمقراطية   جمهورية الكونغو 

أجل تعزيز سيادة القانون وحماية ا�دني� منذ عام 2008.

- عضـوة فـي الفريـق العامـل ا�عـين باالحتجـاز التعسـفي التابـع �جلـس األمم 
ا�تحـدة لحقـوق اإلنسـان منـذ عـام 2001. وشـغلت منصـب الرئيسـة ا�قـررة 

لهـذا الفريـق فـي الفـ�ة مـن (2008-2003).

األحـداث  قاضيـة  الجزائريـة. وشـغلت منصـب  العليـا  ا�حكمـة  فـي  ُعينـت   -
.(1986-1980) مـن  الفـ�ة  فـي  االبتدائيـة  با�حكمـة  وقاضيـة 

- شـغلت عدة مناصب رفيعة ا�سـتوى في الحكومة الجزائرية، وكانت عضوة 
فـي اللجنة الوطنيـة الجزائرية إلصالح القضاء.

(*) MONUSCO: The United Nations Organization Stabilization Mission in Congo 
قــام  مجلــس األمــن بانشــاء بعثــة منظمــة األمــم ا�تحــدة فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة للتخطيــط �راقبــة وقــف إطــالق 

النــار وفــض اشــتباك القــوات وإقامــة االتصــاالت مــع جميــع األطــراف فــي اتفــاق وقــف إطــالق النــار�
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ليوثا بنت سلطان بن أمحد املغريية 

- عمانية الجنسية.
- ا�ندوبــة الدائمــة للســلطنة لــدي االمــم ا�تحــدة، ومفوضهــا الســامي فــي 

يونيــو عــام 2016.
ــم  ــة لألم ــز اإلعالمي ــى منصــب رئيســة ا�راك ــة تتول ــرأة عربي ــ� أول ام - تعت

ا�تحــدة.
- انتخبت رئيسة للجنة اإلعالم �دة سنت�، من عام 2012 إلى عام 2014.

- تولــت منصــب الســف� فــوق العــادة وا�فــوض لســلطنة عمــان إلــى جمهوريــة 
أ�انيــا االتحاديــة عــام 2016. 

- عملــت ســف�ة غــ� مقيمــة لــدى بلــدان الشــمال األوروبــي وكذلــك ســوي�ا 
وبولنــدا. 

- شغلت منصب ا�مثلة الدائمة لسلطنة عمان لدى األمم ا�تحدة عام 2011.  
- عملــت كنائبــة لرئيــس الجمعيــة العامــة، ثــم شــغلت منصــب رئيــس الجمعيــة 

العامــة فــي وقــت الحــق  (2015-2014).

م
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مايا مرسي

- م�ية الجنسية.
ــدة 10 ســنوات  ــ� � ــرأة بم ــدة للم ــم ا�تح ــدوق األم ــة لصن ــت كرئيس - عمل

.(2010-2000)
- عملــت رئيًســا(*) لهيئــة األمــم ا�تحــدة للمــرأة للمســاواة بــ� الجنســ� فــي 

الفــ�ة مــن عــام 2013-2010.
ــ�  ــرأة وا�ســاواة ب ــ� ا� ــي لسياســات تمك ــق اإلقليم ــس للفري ــت كرئي - عمل

ــام 2013. ــىي ع ــدة اإلقليم ــم ا�تح ــج األم الجنســ� ب�نام
- رئيسة فريق ا�مارسة النوعية با�نطقة العربية في الف�ة (2015-2014).

- تحمــل درجــة الدكتــوراه مــن ا�عهــد العربــي للبحــوث والدراســات اإلقليميــة، 
جامعــة الــدول العربيــة عــام 2008، ماجســت� فــي اإلدارة العامــة، جامعــة 

مدينــة ســياتل  عــام 1998.
- مستشــارة ا�ــوارد الب�يــة فــي مــ� الدوليــة لالستشــارة والخدمــات فــي 

الفــ�ة (1999-1998).
- تتولى حالًيا منصب رئيسة ا�جلس القومي للمرأة بم�.

(*) يــؤدي ا�كتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة دور ا�قــّر الرئيــيس لل�امــج اإلقليمّيــة وا�كاتــب الُقطرّيــة ل�نامــج األمــم ا�تحــدة 
اإلنمائــي ا�وزعــة علــى 17 بلــداً عربّيــاً . ومقــّره نيويــورك.
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مرفت التالوي

- م�ية الجنسية.

- أول ســيدة عربيــة تتولــى منصــب وكيــل األمــ� العــام لألمــم ا�تحــدة 
.(2007-2001) مــن  الفــ�ة  فــي  لإلســكوا  التنفيذيــة  واألمينــة 

- حاصلة على دراسات عليا.

- شــاركت فــي صياغــة اتفاقيــة مناهضــة جميــع أشــكال التميــ� ضــد ا�ــراة 
(ســيداو) عــام 1979، وانتخبــت كعضــو فــي لجنــة الســيداو �ــدة تزيــد عــن 

عــ� ســنوات.

- ترأســت مؤتمــر األمــم ا�تحــدة الــذى أصــدر إعــالن منــع العنــف ضــد ا�ــرأة 
عــام 1993.

- صاحبــة ا�بــادرة بشــأن "حمايــة ا�ــرأة والطفــل أثنــاء الحــروب وال�اعــات 
ــذات  ــدة ب ــم ا�تح ــي لألم ــى صــدور اإلعــالن العا� ــيت أدت إل ا�ســلحة" وال
العنــوان عــام 1974. صاحبــة ا�بــادرة إلصــدار حــق التنميــة - جنيــف عــام 

.1977

- قامــت بــدور توافقــي إلنجــاح مؤتمــر األمــم ا�تحــدة للســكان والتنميــة عــام 
1994، وكذلــك مؤتمــر األمــم ا�تحــدة للمــرأة فــي بكــ� عــام 1995 وترأســت 

فيــه لجنــة الصحــة.
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- تولــت عــدًدا مــن ا�ناصــب الهامــة فــي مــ�، وكانــت مــن أوائــل الســيدات 
ــايس. ــت بالســلك الدبلوم ــيت التحق ال

- أول أم� عام للمجلس القومي للمرأة بجمهورية م� العربية عام 2000.

- عملت وزيرة للتأمينات والشؤون االجتماعية في جمهورية م� العربية.

- عينــت ســف�ة �ــ� فــي جمهوريــة النمســا، وممثــل دائــم لجمهوريــة مــ� 
ــي  ــة (UNIDO)، ومحافــظ مــ� ف ــة الصناعي ــة التنمي ــدى وكال ــة ل العربي

.(IAEA)ــة الدوليــة للطاقــة الذريــة فــي النمســا مجلــس محافظــي الوكال

- عينــت ســف�ة لجمهوريــة مــ� العربيــة لــدى اليابــان وخــالل هــذه الفــ�ة 
ــو  ــاة الســويس وه ــوق قن ــري الســالم ف ــة إلنشــاء كوب ــى موافق ــت عل حصل

أعلــى كــ�ي فــي العالــم.

- ا�نســق العــام ألول قمــة عربيــة اقتصاديــة اجتماعيــة عقدتهــا جامعــة الــدول 
العربيــة بدولــة الكويــت فــي ينايــر عــام 2009. 

- انتخبــت عضــو فــي لجنــة الـــ 50 الــيت وضعــت دســتور مــ� لعــام 2014 
ــرأة ونصــف قوائــم االنتخــاب. ــة للم ــذي تضمــن حقــوق كامل وال

- تشــغل حالًيــا منصــب مديــر عــام منظمــة ا�ــرأة العربيــة التابعــة لجامعــة الــدول 
العربية.
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مشرية خطاب

- م�ية الجنسية.
- عملــت خبــ�ة ونائبــة رئيــس احــدى لجــان األمــم ا�تحــدة لحقــوق اإلنســان بجنيــف 

.2003
تولــت منصــب مقــرر ثــم نائــب الرئيــس كخبــ�ة فــي لجنــة حقــوق الطفــل بجنيــف   -
وهــي احــدى لجــان األمــم ا�تحــدة لحقــوق اإلنســان (2010-2002) حيــث تــم 
ــة. ــة ا��ي ــن الحكوم ــم ا�تحــدة ب�شــيح م ــة لألم ــة العام ــن الجمعي ــا م انتخابه
ــك  ــي ذل ــا ف ــ� بم ــي الب ــار ف ــة اإلتج ــادات النســائية �كافح ــس القي عضــوة مجل  -
UN- ومكتــب األمــم ا�تحــدة �نــع الجريمــة وا�خــدرات  ،(*)UNGIFT األطفــال

.2008 DCP(**)-فيينــا 
- رئيســة اللجنــة الحكوميــة ا�ؤقتــة للخــ�اء وا�كلفــة بوضــع دليــل عدالــة األطفــال 

الضحايــا والشــهود علــى الجريمــة.
-  تقلدت منصب وزيرة الدولة لأل�ة والسكان (2011-2009).

-  عملــت كســف�ة لجمهوريــة  مــ� العربيــة   لــدى جمهوريــيت التشــيك والســلوفاك 
(1992-1994) وأول ســف�ة لــدى جمهوريــة جنــوب أفريقيــا (1999-1994). 

 (*) UNGIFT: United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking 
هــي مبــادرة لتعزيــز  محاربــة االتجــار بالبــ�، علــى أســاس االتفاقــات الدوليــة الــيت تــم التوصــل إليهــا فــي األمــم ا�تحــدة. 

وحــىت اآلن، وقــع 140 طرفــا علــى بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االتجــار باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال. 

 (**) UNDCP: United Nations Office on Drugs and Crime 
هــو مكتــب تابــع لهيئــة األمــم ا�تحــدة، تأســس عــام 1997 كمكتــب يعمــل علــى الســيطرة علــى انتشــار ا�خــدرات والحــد مــن 
الجريمــة، مــن خــالل الجمــع بــ� برنامــج األمــم ا�تحــدة الدولــي للســيطرة علــى ا�خــدرات وقســم مكافحــة ا�خــدرات والجريمــة 

التابــع �كتــب األمــم ا�تحــدة. 
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م�ية الجنسية.  -
شغلت منصب مساعد وزير الخارجية للشئون االفريقية.  -

ا�بعــوث الرئــايس إلــى عــدد مــن الــدول األفريقيــة بتعيــ� رئيــس الجمهوريــة    -
 .2013

شغلت منصب األمينة العامة للمجلس القومى للمرأة 2015-2013.   -
الــيت  واإلقليميــة  الدوليــة  واالتفاقيــات  االتفاقيــات  مســؤولة عــن جميــع   -
تتنــاول حقــوق ا�ــرأة بشــكل خــاص وحقــوق اإلنســان بشــكل عــام. التنســيق 
ــة  ــع ا�ياديــن ا�تصل ــة، فــي جمي ــة واإلقليمي ــة والقاري ــات الدولي مــع ا�نظم

ــرأة. بتمكــ� ا�
عضو مجلس إدارة "مجلس الشؤون الخارجية ا��ي" إكفا.  -

رئيسة اللجنة االستشارية �نظمة "األعمال الدولية وا�هنية للمرأة".  -
- مؤسسة منظمة "نساء النيل" وهى منظمة غ� حكومية.

- مؤسس ومنسق وطين، حملة "من يحب م�".
- مؤسس ونائب رئيس ا�جلس ااالقتصادي ا��ي األفريقي".

- مؤسس وعضو مجلس إدارة "أهل م�".
- عضو مجلس أمناء معهد تكنولوجيا ا�علومات واالتصاالت. 
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مىن همام

م�ية الجنسية.  -

- عملــت كمديــر  مســاعد ل�نامــج األمــم ا�تحــدة اإلنمائــي / مــ� -2003
 .2002

- تولــت منصــب ا�نســق وا�مثــل ا�قيــم ل�نامــج األمــم ا�تحــدة اإلنمائــي فــي 
لبنــان  2004 – 2007.

- حائــزه علــى شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة كانســاس فــي الواليــات ا�تحــدة 
األمريكيــة فــي الفلســفة 

- عملت كمستشار في برنامج الغذاء العا�ي/ م� WFP(*) للف�ة 2011.

- عملــت بمنصــب مديــر ا�ركــز اإلقليمــي للــدول العربيــة ونائــب ا�ديــر اإلقليمــي 
ل�نامــج األمــم ا�تحــدة اإلنمائي للفــ�ة 2011-2007.

(*) WFP: The World Food Programme  
هــي أكــ� منظمــة  �كافحــة الجوع�عا�يــا انشــئت عــام 1962  يقــدم ال�نامــج كل عــام مســاعدات غذائيــة إلــي أكــ� مــن 90 

مليــون شــخص فــي أكــ� مــن 70 بلــدا. خيــث يقــوم بتنفيــذ م�وعــات طارئــة وتنمويــة  مــن أجــل كــ� حلقــة الفقــر عا�يــا
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منينـــة عبد اهللا 

- موريتانية الجنسية.

ســف�ة مقيمــة لــدي منظمــات األمــم ا�تحدة بجنيــف: مجلس حقوق االنســان،   -
منظمــة الصحــة العا�يــة، االتحــاد الدولــي لالتصــاالت، منظمة العمــل الدولية، 
ومنظمــة التجــارة العا�يــة، األونكتــاد، منظمــة الشــغل، والصليــب األحمــر. ثــم 

ســف�ة موريتانيا لــدي ســوي�ا (2008-2007).

ــد بالصــ� عــام 1995  ــة للمؤتمــر العا�ــي للمــرأة الــذي عق ا�نســقة الوطني  -
وكل ا�ؤتمــرات التحض�يــة (األفريقيــة، العربيــة والدوليــة).

- حاصلــة علــى شــهادة ا�اجســت� فــي علــوم ال�بيــة، مــن الجامعــة الدوليــة 
اللبنانيــة.

مديرة ديوان وسيط الجمهورية منذ سبتم� عام 2016 حىت اآلن.  -

شــاركت فــي العديــد مــن ا�ؤتمــرات واللقــاءات علــى الصعيــد النســائي   -
للمــرأة. والدوليــة  العربيــة  والقمــم  والدولــي  العربــي 

ن
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ن
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نادية مكرم عبيد

- م�ية الجنسية.

- عملت مديرة وحدة متابعة ال�امج بمنظمة األمم ا�تحدة للتنمية.

- عملــت فــي ا�كتــب اإلقليمــي �نظمــة األمــم ا�تحــدة لألغذيــة والزراعــة فــي 
الــ�ق األدنــى كمســئول تنمــوي أول.

- تولــت رئاســة وحــدة ا�ــوارد الب�يــة والتنميــة ا�تواصلــة با�كتــب اإلقليمــي 
بمنطقــة الــ�ق األدنــى بمنظمــة األغذيــة والزراعــة عــام 1992.

- عملــت مــع ال�نامــج اإلنمائــي لألمــم ا�تحــدة حــىت ُعينــت مســئولة التنميــة 
ا�ســتدامة ألكــ� مــن 20 عاًمــا .

- تولت منصب وزيرة الدولة لشؤون البيئة في الف�ة 2001-1997.

- شــغلت منصــب ا�ديــر التنفيــذي �ركــز البيئــة والتنميــة فــي العالــم العربــي 
وأوروبــا، وكانــت أول ســيدة تتبــوأ هــذا ا�نصــب فــي العالــم العربــي.
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نادية يونس

- م�ية الجنسية.
- مساعد األم� العام لألمم ا�تحدة لشئون الجمعية العامة وا�ؤتمرات.

ــورك  ــك عــادت لنيوي ــد ذل ــا. بع ــي روم ــم ا�تحــدة ف ــات األم ــز معلوم ــرة مرك ــت كمدي - عين
ــة. ــات العام ــرة العالق ــي دائ ــ�أس شــعبة وســائط االعــالم ف ل

- عملت في منصب مديرة العالقات الخارجية في منظمة الصحة العا�ية.
- عملــت فــي 2003 بشــكل مؤقــت كرئيــس لفريــق ممثــل األمــم ا�تحــدة الخــاص فــي بغــداد 

ســ�جيو دي ميللــو. 
- قضــت نحــو 33 عامــاً فــي العمــل فــي هيئــة األمــم ا�تحــدة ومنظمــة الصحــة العا�يــة حيــث 

تبــوأت أعلــى ا�ناصــب بهــا.
ــ�  ــي قســمي اللغت ــة ف ــة صحفي ــام 1974 كموظف ــة ع ــات العام ــرة العالق ــي دائ ــت ف - عمل
ــدة. ــم ا�تح ــدورة 42 لجلســات األم ــس ال ــة باســم رئي ــم ا�تحدث ــة والفرنســية، ث اإلنجل�ي

- عملت كنائبة ا�تحدث باسم األم� العام لألمم ا�تحدة من مارس (1988 - 1993). 
- عملــت كرئيــس لدائــرة ا�راســم فــي األمــم ا�تحــدة فــي بعثــة إدارة إقليــم كوســوفو 

.(2001  -  1998) منــذ   *(UNMIK) ا�تحــدة  لألمــم  التابعــة 
- توفيــت يونــس بســبب تفجــ� اســتهدف (فنــدق القنــاة) مقــر األمــم ا�تحــدة فــي بغــداد فــي 
ــة  ــا منظمــة الصحــة العا�ي ــة- نعته ــة األممي ــم بــه البعث ــذي تقي 19 أغســطس 2003، وال

فــي حفــل تأبــ� رســمي.

(*) UNMIK: United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
بعثــة مكلفــة رســمياً مــن األمــم ا�تحــدة فــي جمهوريــة كوســوفو. وحاليــاً تصــف البعثــة مهمتهــا بأنهــا �ســاعدة مجلــس األمــن 
ــع ســكان  ــة لجمي ــاة ســلمية وطبيعي ــة لحي ــي تأمــ� الظــروف ال�وري ــل ف ــق هــدف عــام يتمث ــم ا�تحــدة تحقي ــع لألم التاب

كوســوفو وتعزيــز االســتقرار اإلقليمــي فــي غــرب البلقــان.



7778

نائلة جرب

- م�ية الجنسية. 

رئيــس اللجنــة الوطنيــة �كافحــة  الهجــرة غــ� ال�عيــة واالتجــار فــى   -
البــ�.

عضوة ا�جلس العا�ي لحقوق االنسان بجنيف.  -
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ندى الناشف

- أردنية الجنسية.

- عملت ب�نامج األمم ا�تحدة اإلنمائي منذ عام1991. 

- تولــت منصــب ا�ديــر العــام ا�ســاعد لقطــاع العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية 
بمنظمــة اليونســكو عــام 2015.

- انضمــت إلــى "منظمــة العمــل الدوليــة" وتــم تعينهــا رئيســة لقســم ال�نامــج 
اإلقليمــي فــي ا�كتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة التابعــة لـــ ”برنامــج األمــم 

ا�تحــدة اإلنمائــي“ فــي ينايــر عــام 2005.

- مديــر للمكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة فــي منظمــة العمــل الدوليــة األمميــة 
منــذ عــام 2007.

- حاصلــة علــى شــهادة ا�اجســت� فــي السياســات العامــة مــن كليــة جــون ف. 
كينيــدي لــإلدارة الحكوميــة بجامعــة هارفــرد.

- اشــ�كت فــي العديــد مــن ا�جالــس وأصبحت عضــواً في ا�جلس االستشــاري 
فــي معهد الحوار االســ�اتيجي. 
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نبيلة املال

- كويتية الجنسية.
- أول كويتية سف�ة لبالدها في األمم ا�تحدة.

- ممثلة دولة الكويت في الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA(*) عام 2002.
- عملت كممثل دولة الكويت في اجتماعات منظمة االوبك الوزارية غ� العادية.

-  عملــت كممثــل مقيــم لدولــة الكويــت لــدى مكتــب األمــم ا�تحــدة فــي فيينــا، ومنظمــة 
األمــم ا�تحــدة للتنميــة الصناعيــة. 

- شــاركت فــي الــدورات العاديــة والخاصــة لألمــم ا�تحــدة ومثلــت دولــة الكويــت فــي 
لجــان ومؤتمــرات عــدة فــي الفــ�ة مــن (1993-1971). 

- كانــت ضمــن أعضــاء وفــد دولــة الكويــت الدائــم لــدى األمــم ا�تحــدة فــي نيويــورك 
فــي الفــ�ة مــن (1977-1994)، حيــث شــغلت مناصــب عــدة منهــا: نائــب ا�نــدوب 

الدائــم فــي عامــي (1991 و1992).
ــن  ــ�ف م ــة ال ــع مرتب ــة م ــات الدولي ــي العالق ــى درجــة ا�اجســت� ف ــت عل - حصل

ــ�وت. ــي ب ــة ف ــة األم�كي الجامع
ــ�.  ــ� الكويتي ــق بموضــوع أ�ى الحــرب وا�عتقل ــي اجتماعــات تتعل - شــاركت ف
ــة األســلحة  ــات متعــددة الجوانــب حــول مراقب ــي ا�حادث ــل بالدهــا ف قامــت بتمثي

ــ�ق األوســط. ــة ال ــي منطق ــي ف ــن االقليم واألم

 (*) IAEA: International Atomic Energy Agency 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة منظمــة غــ� حكوميــة مســتقلة وتعمــل تحــت إ�اف األمــم ا�تحــدة تأسســت بتاريــخ  يونيــو 
1957 بغــرض تشــجيع االســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة والحــد مــن التســلح النــووي ولالضطــالع بهــذه ا�همــة، تقــوم 

بأعمــال الرقابــة والتفتيــش والتحقيــق فــي الــدول الــيت لديهــا منشــآت نوويــة .
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جناة رشدي

- مغربية الجنسية.

الشــئون  اإلنمائــي، ومنســق  ا�تحــدة  األمــم  اإلقليمــي ل�نامــج  ا�نســق   -
عــام 2013. الكامــ�ون  فــي  اإلنســانية 

- نائــب ا�مثــل الخــاص لبعثــة حفــظ الســالم فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى 
عــام 2017.

- عملــت كعضــو فــي مجلــس خــ�اء تكنولوجيــا ا�علومــات واالتصــاالت الــذي 
أسســه كوفــي عنــان، األمــ� العــام الســابق لألمــم ا�تحــدة.

- حاصلــة علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الرياضيــات، وشــهادة بكالوريــوس فــي 
هندســة علــوم الحاســب.

- أول ســيدة مغربيــة يتــم تعيينهــا فــي منصب وكيل وزارة في وزارة ا�شــاريع 
ا�توسطة والصغ�ة. 
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نهلة حيدر

- لبنانية الجنسية.

- عضــو  باللجنــة ا�نبثقــة عــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التميــ� 
ضــد ا�ــرأة فــي األمــم ا�تحــدة. فــي يونيــو عــام 2012.

- نائبــة ا�ديــر التنفيــذي �ــ�وع ا�جتمعــات الــيت مزقتهــا الحــروب فــي مكتــب 
األمــم ا�تحــدة لخدمــات ا�شــاريع.

- عملت كمسؤولة توظيف في مقر األمم ا�تحدة في جنيف. 

- عملت في منظمة (األسكوا) في القطاع االجتماعي. 

- تولــت عــدداً مــن الوظائــف: مديــرة ا�كتــب االقليمــي للمنظمة العا�يــة للملكية 
الفكريــة فــي العالــم العربي. 

ــة  ــاء الســالم، التنمي ــا حقــوق اإلنســان، بن ــت فــي مياديــن متعــددة منه - عمل
وا�لكيــة  الكــوارث،  مخاطــر  مــن  والتخفيــف  واالقتصاديــة،  االجتماعيــة 

الفكريــة. 
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نهى مكاوى

- م�ية الجنسية.

عملــت  كقائــدة فريــق الحكــم الديمقراطــي فــي ا�ركــز اإلقليمــي ل�نامــج   -
األمم ا�تحدة اإلنمائي في منطقة الدول العربية.  

-  أ�فــت علــى عــدد مــن ا�بــادرات العا�يــة واإلقليميــة ل�نامج األمــم ا�تحدة 
اإلنمائــي فــي مجــاالت تقييمــات الحكــم ا�ملوكــة وطنيــا والتمكــ� القانونــي، 
ــي  ــدة اإلنمائ ــم ا�تح ــج األم ــات برنام ــن منتج ــدد م ــاج ع ــي إنت ســاعدت ف
للمعرفــة، بمــا فــي ذلــك دليــل لقيــاس الخدمــات االجتماعيــة الــذي يراعــي 

الفــوارق بــ� الجنســ�.

ــي  ــا ف ــة كاليفورني ــن جامع ــوراه وا�اجســت� م ــة الدكت ــى درج ــة عل - حاصل
ــوس. ــوس أنجل ل

- عملــت محــا�ة وكاتبــة عــن السياســة فــي الــ�ق األوســط فــي الجامعــة 
األمريكيــة بالقاهــرة، جامعــة برلــ� الحــرة وجامعــة إرالنجن-نورمــ�غ.

ــن  ــد م ــة والح ــات الحوكم ــط موضوع ــي رب ــات عا� ــار سياس ــت مستش - عمل
الفقــر بالحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة.
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هبة اخلويل

م�ية الجنسية.  -

- شغلت منصب رئيس هيئة األمم ا�تحدة للمرأة في ألبانيا (2011-2010).

عملــت كمنســق مقيــم لألمــم ا�تحــدة وممثــل مقيــم ل�نامــج األمــم ا�تحــدة   -
ــس (2008-2006). ــي تون ــي ف اإلنمائ

- شــغلت منصــب ا�ديــر القطــري ل�نامــج األمــم ا�تحــدة اإلنمائــي فــي الســودان 
.(2006-2003)

- شــغلت منصــب مستشــار السياســات األقــدم ل�نامــج األمــم ا�تحــدة اإلنمائي 
فــي نيويــورك مــع ا�كتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة ووحــدة التعــاون فيمــا 

بــ� بلــدان الجنــوب (2002-1998). 

انضمــت إلــى فريــق الحكــم الديمقراطــي التابــع ل�نامــج األمــم ا�تحــدة   -
اإلنمائــي فــي مكتــب السياســات اإلنمائيــة بصفتهــا مديــر مركــز أوســلو 

للحوكمــة.
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هند عبد العزيز العويس

- إماراتية الجنسية.

- تولــت منصــب القائمــة باألعمــال بالنيابــة للمندوبيــة الدائمــة لإلمــارات لــدى 
األمــم ا�تحــدة فــي نيويــورك.

- أول إماراتيــة تشــغل منصــب مستشــار أّول فــي ا�قــر الرئيــيس �نظمــة األمــم 
ا�تحــدة فــي نيويــورك عــام 2015.

ــة علــى درجــة ا�اجســت� فــي الفنــون والسياســة العامــة مــن كليــة  - حاصل
"تيــش" للفنــون فــي نيويــورك، ودرجــة ا�اجســت� فــي الشــؤون الدوليــة مــن 

الجامعــة اللبنانيــة األم�كيــة.

- التحقــت بالســلك الدبلومــايس، وشــغلت أثنــاء عملهــا فــي وزارة الخارجيــة 
منصــب مســاعدة خاصــة لوزيــر الخارجيــة.
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هيا راشد آل خليفة

- بحرينية الجنسية.
- تولــت منصــب رئيــس الجمعيــة العامــة لألمــم ا�تحــدة فــي دورتهــا الحاديــة 
والســت� الــيت بــدأت عــام 2006، وانتهــت 2007. (ثالــث امــرأة عا�ًيــا، وأول 

امــرأة عربيــة تشــغل هــذا ا�نصــب). 
- أول ســف�ة يتــم تعيينهــا مــن قبــل مملكــة البحريــن. ومــن أوائــل الســيدات 

الالتــي مارســن مهنــة ا�حامــاة فــي مملكــة البحريــن عــام 1979. 
- فازت بجائزة اإلبداع ا�جتمعي.

- عضــو فــي اتحــاد ا�حامــ� الدولــي وتــّم انتخابهــا نائبــة لرئيــس لجنــة 
التحكيــم وفــض ا�نازعــات فــي جمعيــة ا�حامــ� الدوليــة كأول نائبــة رئيــس 

ــا وأمــ�كا للفــ�ة مــن (1999-1997). مــن خــارج أوروب
ــا  ــا انه ــة. كم ــة الدولي ــة النقابي ــي الجمعي ــس ف ــب الرئي - شــغلت منصــب نائ
ا�ستشــار القانونــي للمحكمــة ا�لكيــة فــي البحريــن فــي الفــ�ة مــن (-1999

 .(1997
الدولية لحماية  للمنظمة  التحكيم  اللجنة االستشارية في مركز  - عضوة في 

ا�لكية الفكرية (وايبو) في الف�ة من (1998-1995). 
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هيلد علي اهلنائي 

عمانية الجنسية.  -
- مديــرة مكتــب ســلطنة عمــان لــدي منظمــة التجــارة العا�يــة التابعــة لــوزراة 

التجــارة والصناعــة.
 وا�عنيــة أيضــاً با�نظمــة العا�يــة للملكيــة الفكريــة (الويبــو)، ومؤتمــر األمــم 

.(*)UNCTAD (ــاد ــة (األونكت ــارة والتنمي ــدة للتج ا�تح
نائبة رئيس بعثة سلطنة عمان لشؤون منظمة التجارة العا�ية عام 2017.  -

رئيســة الفريــق العامــل ا�عــين بإنضمــام جمهوريــة سيشــل إلــي منظمــة   -
الفــ�ة مــن (2014-2009). التجــارة العا�يــة فــي 

مديــرة مكتــب وزيــر التجــارة والصناعــة، مديــرة دائــرة التطويــر الصناعــي   -
ــام 1998. ــة ع ــارة والصناع وزارة التج

شــاركت فــي مؤتمــر الويبــة حــول ا�لكيــة الفكريــة وا�ــوارد الوراثيــة - ســلطنة   -
عمــان عــام 2002.

ــس التعــاون  ــة ودول مجل ــد مــن اجتماعــات ا�جموعــة العربي ترأســت العدي  -
ــة. ــارة العا�ي ــة التج ــي منظم ــام ف الخليجــي لالنضم

 (*) UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development 
مؤتمــر األمــم ا�تحــدة للتجــارة والتنميــة تــم إنشــاء األونكتــاد كهيئــة حكوميــة دائمــة فــي عــام 1964، وهــو الهيئــة الرئيســية 

التابعــة لجهــاز األمانــة العامــة لهيئــة األمــم ا�تحــدة، فــي مجــال التجــارة والتنمية�ويبلــغ عــدد أعضــاء ه حاليــا 188 دولــة
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هند األيوبي اإلدريسي

- مغربية الجنسية.

- عضو لجنة حقوق الطفل بجنيف في الف�ة من (2019-2015).

- حاصلة على الدكتوراه في حقوق اإلنسان من جامعة غرونوبل (فرنسا).

- عملت كأستاذة في القانون بكلية السوييس بالرباط.
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هند خوري 

- فلسطينية الجنسية.

- عملت في برنامج األمم ا�تحدة للتنمية.

- عملت مندوبة فلسط� في فرنسا في الف�ة من (2010-2006). 

- عينت وزيرة مسؤولة عن شؤون القدس في أول حكومة شكلها رئيس السلطة 
الوطنية الفلسطينية محمود عباس في الف�ة من (2010-2005).
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هيفاء أبو غزالة

- أردنية الجنسية.
- ا�ديرة اإلقليمية �نظمة األمم ا�تحدة للمرأة في الف�ة من (2007-1995).

ــم النفــس وال�بيــة، وشــهادة ماجســت�  ــة علــى شــهادتي دكتــوراه فــي عل - حاصل
فــي اإلرشــاد ال�بــوي.

ــدول العربيــة فــي قطــاع اإلعــالم  ــاً األمــ� العــام ا�ســاعد لجامعــة ال - تشــغل حالي
واالتصــال.

- شــغلت عــددا مــن ا�ناصــب الرفيعــة ومنهــا األمــ� العــام للمجلــس الوطــين لشــؤون 
ــة  ــي حكوم ــار ف ــياحة واآلث ــرة الس ــن (2007-2011)، ووزي ــ�ة م ــي الف األ�ة ف
الدكتــور معــروف البخيــت (2011-2012)، وعضــو مجلــس األعيــان األردنــي فــي 

الفــ�ة مــن (2011-2007)،
ــي  ــع ا�دن ــة للمجتم ــدول العربي ــة ال ــام لجامع - شــغلت منصــب مبعــوث األمــ� الع

عــام 2013.
- ممثلة األردن �نظمة ا�رأة العربية، وعضًوا في ا�جلس التنفيذي للمنظمة.

ــرأة فــي الفــ�ة مــن  ــة األمــم ا�تحــدة للم ــة �نظم ــرة اإلقليمي - شــغلت منصــب ا�دي
.(2007-1995)

ــ�ة مــن  ــي الف ــس الوطــين لشــؤون األ�ة ف ــام للمجل - شــغلت منصــب األمــ� الع
.(2011-2007)

- ترّشــحت عــام 2005 لجائــزة نوبــل للســالم بعــد تســميتها مــن قبــل ا�نظمــة الدوليــة 
"ألــف امــرأة مــن أجــل جائــزة نوبــل للســالم 2005". 




