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   الدولي البنك لمجموعة التشاوري االجتماع أجل من الجنسين بين للمساواة استراتيجية نحو

 

 نحو استراتيجية لمجموعة البنك الدولي من أجل المساواة بين الجنسين

  2015مايو/آيار  13 االجتماع التشاوري لألطراف المعنية:

 صيدا، لبنان
 قائمة المشاركين

 2015  آيار/مايو 13  :التاريخ

 صيدا، لبنان  :مكان االجتماع
 34 : إجمالي عدد المشاركين

 

 ةنوع المنظم اسم المنظمة اسم ولقب المشارك  مسلسل

]حكومية، قطاع خاص، 

مؤسسة خيرية، منظمة 

غير حكومية، نقابة، 

جمعية، مركز بحوث، 

مؤسسة أكاديمية، 

وكالة دولية، مؤسسة 

وساطة مالية دولية، 

 [ةوكالة ثنائي

 

 البلد

  شبكة مدارس صيدا نبيل بواب 1
 

 لبنان أكاديميةمؤسسة 

 عرب كالش 2
 

 لبنان دنيمجتمع م  المواساة

 نور ضياء 3
 

برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائي
 

 لبنان وكالة ثنائية

 ناصر حمود 4
 

 حركة المستقبل
 

 لبنان مجتمع مدني
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 ةنوع المنظم اسم المنظمة اسم ولقب المشارك  مسلسل

]حكومية، قطاع خاص، 

مؤسسة خيرية، منظمة 

غير حكومية، نقابة، 

جمعية، مركز بحوث، 

مؤسسة أكاديمية، 

وكالة دولية، مؤسسة 

وساطة مالية دولية، 

 [ةوكالة ثنائي

 

 البلد

 سها عنتر 5
 

 لبنان مجتمع مدني غير متاح

 سمر حالك 6
 

 لبنان أكاديميةمؤسسة  مدرسة جيل صيدا

 لبنان أكاديميةمؤسسة  مدرسة عائشة هنا جوما 7

 ماد سيف الدينع 8
 

 لبنان أكاديميةمؤسسة  جامعة الجنان

 على جمعة 9
 

مدرسة رفيق الحريري 

 الثانوية
 لبنان أكاديميةمؤسسة 

 لين عبد الجواد 10
 

مدرسة رفيق الحريري 

 الثانوية
 لبنان أكاديميةمؤسسة 

 صباح عبد اللطيف 11
 

مدرسة رفيق الحريري 

 الثانوية
 لبنان أكاديميةمؤسسة 

 ما جواددي 12
 

 لبنان أكاديميةمؤسسة  جامعة سيدة اللويزة

 نضال حشيشو 13
 

 لبنان حكومية هيئة إدارة المياه

 عبد المولى الصلح 14
 

 لبنان وكالة دولية األمم المتحدة

 جانا جاردالي 15
 

 لبنان  مستشفى حمود

 ريما فياض 16
 

 –الجامعة اللبنانية  

IUT 
 لبنان أكاديميةمؤسسة 

 طفى حجازيمص 17
 

 لبنان حكومية بلدية صيدا
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 ةنوع المنظم اسم المنظمة اسم ولقب المشارك  مسلسل

]حكومية، قطاع خاص، 

مؤسسة خيرية، منظمة 

غير حكومية، نقابة، 

جمعية، مركز بحوث، 

مؤسسة أكاديمية، 

وكالة دولية، مؤسسة 

وساطة مالية دولية، 

 [ةوكالة ثنائي

 

 البلد

 غينا كالش 18

 

 -الدائرة االجتماعية 

 أهلونا

 

 لبنان منظمة غير حكومية

 هنادي جاردالي 19

 

مدرسة حسام الدين 

 الحريري الثانوية
 لبنان أكاديميةمؤسسة 

 مي حصبيني 20

 

معهد صيدا الفني 

 للفتيات
 لبنان أكاديميةمؤسسة 

 إميل إسكندر 21

 

CDD 

 

 لبنان أكاديميةمؤسسة 

 تامارا عبد هللا 22

 

مدرسة رفيق الحريري 

 الثانوية
 لبنان أكاديميةمؤسسة 

 عادل وهبي 23

 

مدرسة رفيق الحريري 

 الثانوية
 لبنان أكاديميةمؤسسة 

 عبد هللا كنعان 24

 

 لبنان حكومية بلدية صيدا

 أميرة الصلح 25

 

 سوليدير

 

 لبنان القطاع الخاص

 لبنان القطاع الخاص مول صيدا حنونيمايسة  26
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 ةنوع المنظم اسم المنظمة اسم ولقب المشارك  مسلسل

]حكومية، قطاع خاص، 

مؤسسة خيرية، منظمة 

غير حكومية، نقابة، 

جمعية، مركز بحوث، 

مؤسسة أكاديمية، 

وكالة دولية، مؤسسة 

وساطة مالية دولية، 

 [ةوكالة ثنائي

 

 البلد

 

 سعيد مكاوي 27

 

جمعية رعاية اليتيم في 

 صيدا
 لبنان منظمة غير حكومية

 صفاء جواد 28

 

جمعية رعاية اليتيم في 

 صيدا
 لبنان منظمة غير حكومية

 وفاء قطب 29

 

/جمعية رعاية 2دراساتي 

 اليتيم في صيدا
 لبنان منظمة غير حكومية

 ينبروبينا أبو ز 30

 

مؤسسة الحريري للتنمية 

 البشرية المستدامة

 

 مؤسسة خيرية

 

 لبنان

 أسامة أرنوط 31

 

مؤسسة الحريري للتنمية 

 البشرية المستدامة

 

 مؤسسة خيرية

 

 لبنان

 هبة أبو علفا 32

 

مؤسسة الحريري للتنمية 

 البشرية المستدامة
 لبنان مؤسسة خيرية

 هبة حنيني 33

 

مؤسسة الحريري للتنمية 

 لبشرية المستدامةا
 لبنان مؤسسة خيرية

 نهلة الزباوي 34

 

مؤسسة الحريري للتنمية 

 البشرية المستدامة
 لبنان مؤسسة خيرية
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