ورشة عمل نحو اطار تشاركي لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة
االردن/عمان 2016/1/31-

اسماء الجهات والمشاركين في ورشة اجندة التنمية المستدامة .2016/1/31

 الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني:
الجهة
الرقم
.1
جمعية المركز االسالمي
.2
كاريتاس
.3
انجاز
.4
الجمعية االردنية لعلم النفس
.5
.6

.11
.11

مركز االسكوا للتكنولوجيا
االرض واالنسان لدعم
التنمية
Jordan paramedic
society
JPS
المركز الوطني للعناية
بصحة المرأة
الشركاء -االردن
أرض العون القانوني

.12

الهيئة الخيرية االردنية

.13
.14

SAMS
مؤسسة نهر االردن

.15

مركز عمان لدراسات حقوق
االنسان
الجود للرعاية العلمية
هيئة االعمال الخيرية
PSI(public service
)international
جمعية رؤيانا الخيرية

.21
.21

االتحاد النسائي
جمعية أمان

.22
.23

بترا للريادة المجتمعية
جمعية السيدات العامالت

.7
.8
.9

.16
.17
.18
.19

االسم
فواز المزرعاوي
يزن مجج
ديمة بيبي
د .سمير ابو مغلي
م .نائل الملقي
زياد العالونة
يزن عابد
ربى ابو شوشة
رحمة جبريل
رشا عبد اللطيف
النا زنانيري
د .محمد ناصر الكيالني
لؤي الخزاعي
غادة ابو الروس
د .بان مساعدة
نظام عساف
عرفات عوض
د .رامي ابو صالح
رندة الخالدي
م .نوار الحسيني
سلمي المغربي
نهي المعايطة
عرين مقداد
نهي المجالي
احمد محمد النوباني
رمزية الخطيب

.24
.25

.26

ميزان
Jordan women
industrial
community
جمعية النساء العربيات في
االردن

 الوزرات والمؤسسات الحكومية:
الجهة
الرقم
.1
وزارة الثقافة
.2
وزارة البيئة
.3
وزارة الصحة
.4
وزارة السياحة
.5
.6
.7
.8
.9

وزارة الصناعة والتجارة
وزارة الخارجية
وزارة تطوير القطاع العام
وزارة المياه والري
وزارة التنمية االجتماعية

.11

المؤسسة العامة للغذاء
والدواء
دائرة االحصاءات العامة

.12

اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

.11

 البلديات:
الجهة
الرقم
.1
بلدية الهاشمية
.2

بلدية إربد

ايفا ابو حالوة
كاتيا العبادي

ليلي حمارنة

االسم
على قاسم الهناندة
عبدهللا الزيود
د .نعمة محمد البرعاوي
م .أيمن ابو خروب
منال سمامعة
معاوية عطيات
عبد القادر المجالي
نصير جعبري
م .وائل عليان
فوزان المناصير
ميس عابدين
د .ردينة بطارسة
إخالص عرنكي
عبد الودود معتوق
د .سلمي النمس

االسم
قاسم جمال الصرايرة
جعفر الزيود
د .وليد بني هاني

 قطاع أكاديمي:
الرقم
.1

الجهة

الجامعة الخاصة للعلوم
الطبية

 منظمات دولية
الجهة
الرقم
.1
UN OCHA
.2

UNDESA

.3
.4
.5

UNICEF
UNESCO
UNV

.6

WHO

 ممثلين عن القطاع الخاص
الجهة
الرقم
غرفة صناعة االردن
.1
.2

غرفة تجارة االردن

.3
.4

شركة الشاهين للمنسوجات
مجتمع طالل ابو غزالة
للمعرفة

 مستشار مستقل
الرقم

المسمى

االسم
د .سلمي الناشف

االسم
ساجدة الشوا
اماني صالح
Sami Areikat
Beppe Lovoi
رندة النوباني
Noor Roca
علياء الشنطي
سند نوار
سوسن الحلو
براءة أحمد بطاينة
Maria cristina
لمياء رنتيسي

االسم
م .عبير صالح
صالح الحنش
صبري الخطيب
مصطفي االسعد
طارق حماد

االسم

.1

مستشار

محمد خصاونة

.2

مستشار

Dina dukhqan

.3

مستشارة تنموية
واقتصادية

نداء المعاني

