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 اجتماع فريق الخبراء الخامس والستون للجنة وضع المرأة

مشاركة المرأة في الحياة العامة وصنعها القرار فيها مشاركًة وصناعًة تامتين فعالتين، إلى "
 "جانب القضاء على العنف، لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات كافة

 ٢٠٢٠تشرين األول/أكتوبر  ٨-٥إلكتروني، اجتماع 

 
 قائمة المشاركين

 الخبراء

 جامعة الكويت   ،مركز البحوث والدراسات النسائية ُلبنى القاضي 

 مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي أماني عروري 

 مجلس النواب، األردن وفاء بني مصطفى 

 منظمة فيم بالتز كوزانا بيكر 

 معهد العلوم السياسية، جامعة برازيليا بيرولي فالفيا 

 جامعة استكهولم درود داهلروب 

 جامعة بتسبرغ ُموج كوكتن فينكل 

 جامعة كارلتن شيرين هاسم

 المعهد الكاريبي للمرأة والقيادةحلول التنمية المستدامة شيداء المحدودة و  نانا أويي هيسي باينه 

 البرلماني الدولياالتحاد  زينة هالل  

 منظمة يوانغ تشي ثيت خين هال 

 جامعة روتجرز منى لينا كروك 

 خبيرة دولية في المسائل الجنسانية سونيا لوكار 

 صندوق تنمية الشعوب األصلية في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي أوتيليا لوكس دي كوتي 

 باحثة مستقلة  لوسينا دي ميكو 

 الشبكة الوطنية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  مينيري صوفيا 

 جامعة نيجيريا جوي إنغوزي إيزيلو 

 كلية جون إف كنيدي للدراسات الحكومية، جامعة هارفرد بيبا نوريس 

 المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية ساندرا بيبيرا 
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 كلية أوكسيدنتال كوليدج جينيفر بيسكوبو 

 مركز وورويك للبحوث المتعددة االختصاصات في مجال التنمية الدولية  شيرين إم راي 

 مركز التنمية التشريعية سوكورو راييس 

 جامعة برنستون  أندرو رينولدز 

 معهد الدراسات األفريقية، جامعة جورج واشنطن ليبراتا روتاجيروكا موالموال 

 المحلية منظمة المدن المتحدة والحكومات  إيميليا سايز 

 معهد الدراسات األمريكية والكندية، األكاديمية الروسية للعلوم ناديجدا شفيدوفا 

 »رائدات«    -شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة  هدى سليم 

 شبكة البدائل اإلنمائية للمرأة من أجل عصر جديد و جامعة الشيخ أنتا ديوب في داكار  فاتو َسو 

 جامعة سيمون فرايزر   لوريل ويلدون 

 

 آليات حقوق اإلنسان

 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة  هيالري غبيديمه 

 أسبابه وتبعاته –المقررة الخاصة لألمم المتحدة بشأن العنف ضد المرأة  تفويض دوبرافكا سيمونوفيتش 

 المرأة التمييز ضد قضية الفريق العامل المعني ب  ميليسا أوبريتي 

 

 المراقبون 

 خوشبو أغراوال  المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية 

 ماريانا ديوارت موتزنبرغ /بريجيت فيليون  االتحاد البرلماني الدولي 

المنظمة العالمية للمدن المتحدة والحكومات  
 المحلية 

 رودريغو ميسياسستيفن باتريك الندري / بابلو فرنانديز مارميسول / 

 أجال فان هيل منظمة األمن والتعاون في أوروبا 

  أورالغ ماكان / ريناتا بريتورالن / روبرتا سيرينتينو / هانا وو مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان 

 أبارنا باسنيات / راكيل الجوناس / سارة ليستر / ألكسندرا وايلد  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين  
 وتمكين المرأة 

 جواد أبو حرب 

 النا أكار

 جولي بالينجتون 
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 لوبا بانيرجي

 ايونيكا بيريفوسكو

 غابرييال بوروفسكي

 ايمي روزا استر رايس كابريرا

 كريستين بروتيجام

 فورستر جبة 

 سابين فريزر

 فيكتوريا دياز جارسيا

 سارة هندريكس

 آينا يامبو

 سيسيليا ماكونيوال

 بوال نارفيز أوجيدا

 سيمون إليس أولوتش أولونيا

 فرناندو أورتيز

 أوسا ريجنير

 راشيل ويستون 

 مارتا فال

 


