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في العلوم الزراعية  وماجستير( 6891في بيروت وتحمل شهادة الهندسة الزراعية ) األميركيةمن الجامعة  جتتخر  

  (. 6881-6886) في التنمية الريفية وإدارة البرامج اإلنمائية من ألمانيا وهولندا متخصصة، ودراسات (6899)
 

قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين  في  لجنة األمم المتحدة  االقتصادية واالجتماعية لغربي  فيية  إقليم مستشارة
السياسات الوطنية واالقليمية والعربية واالستراتيجيات والتشريعات  تطويروساهمت في  1162-1162)االسكوا(  أسيا

 . ية واالقتصادية واالجتماعيةالسياسالخاصة بتمكين المرأة العربية في الميادين واألبحاث 
 

وضعت بندا حيث (، وكانت من أولى وزيرات لبنان، 1112وزيرة شؤون مجلس النواب في الحكومة اللبنانية ) عُي ِّنت
تفعيل مشاركة  في سبيل عملتكما  خاصا لتبني الحكومة قرار دعم مشاركة المرأة في صنع القرار والعمل السياسي،

من خالل  غير الحكوميةالحكومية و الهيئات النسائية والمنظمات  بالتعاون معواالقتصادية سية المرأة في الحياة السيا
مترافقا  خاصة لتبني نظام الحصة )الكوتا النسائية( ا  متضمنا بنوداألول القانون االنتخابي مشروع  إعدادالمساهمة في 

 .مع حمالت تنسيق وتوعية من خالل وسائل اإلعالم والمحاضرات

 
المكتب عضو (، وهي 1162)نائبة الرئيسة ، لهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانيةل سيناألعضاء المؤس  من 

ترأست خالل هذه الفترة و ، اليومولغاية  1119عام  منذتاليا  و  ،1112لغاية  6881عام  الهيئة التنفيذي منذ تأسيس
كما ، القرار مواقع زيز دور المرأة فيلجنة تععلى تأسيس  عملتو  (1111-6889) الهيئةاللجنة اإلعالمية في 

 الجندري ترأست لجنة النوع االجتماعي في الهيئة  التي أنشأت شبكة النوع االجتماعي الخاصة بأعضاء االرتكاز 
(GFPs) (.1162-1166) في اإلدارات والمؤسسات الرسمية في لبنان 
 

كآلية وطنية متخصصة لدعم المرأة الريفية ( نوارة) يفالوطني للمرأة في الزراعة والر المرصد  إطالقتأسيس و على  عملت
المالئمة،  واإلداريةووضعت النصوص القانونية ، والريفية قضايا المساواة بين الجنسين في السياسيات التنموية جماندوال

 .(1162-1119) التنفيذية وعالقاته المباشرة مع قطاعات المرأة في مختلف المناطق اللبنانية أدارت برامجهكما 
 

مؤتمرات ومنتديات عضوية الوفود الرسمية لالنظام األساسي لمنظمة المرأة العربية، وفي  مسودة في صياغة شاركت
 .، منذ إنشاء المنظمةقمة المرأة العربية
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 حيث والعمل التعاوني الريفيةالتنمية و والعمل السياسي المرأة  تمكينقضايا النوع االجتماعي  في استشارية خبيرة

 أدارت( و1119-1111)(، ومستشارة للتعاون الدولي1162-1119ملت كمستشارة في سياسات النوع االجتماعي)ع
والمركز الدولي  والبنك الدولي  (FAO) األغذية والزراعةمع منظمة و  اللبنانية في وزارة الزراعة العديد من البرامج

اركت في إعداد االستراتيجيات والخطط الوطنية ، كما ش(CIHEAM)للدراسات الزراعية العليا في دول المتوسط  
 .لمتابعة والتقييمالمتعلقة بافي هذه المجاالت وفي وضع المؤشرات 

 
في ميادين مختلفة ال سيما تلك المتعلقة بمفاهيم المساواة بين  بناء القدرات  برامجوتنفيذ  خبيرة في تخطيط وتنسيق

 اآلن(.-6886قتصادي، والسياسات اإلنمائية في األرياف )الجنسين، وتكافؤ الفرص، والتمكين اال
 

 .(1118الجامعة األميركية في بيروت )و ، (6889-6886في الجامعة اللبنانية ) محاضرة -أستاذة
 

منها تلك  ومؤتمرات منظمات األمم المتحدة في لبنان والعالم العربي والدول األوروبيةالدولية  في المؤتمرات شاركت
 .و عضو وفد أو محاضرةأها سواء كرئيسة وفد، ومثلت لبنان فيمرأة الخاصة بال

 

 العالمي،  األغذيةللمؤتمرات الدولية مثل المؤتمر العالمي الرابع للمرأة، ومؤتمر قمة  في التحضيرات اإلقليمية شاركت
كذلك في إعداد التقارير صة، ومؤتمرات قمة االمرأة العربية والمنتديات العربية المتخص ،وفي إعداد التقارير الوطنية 

 الوطنية الخاصة برصد التقدم المحرز على المستوى الوطني. 
 

سه األمير س  أ( الذي WANA Instituteآسيا وشمال افريقيا ) ستشارية األكاديمية في معهد غرباللجنة اال عضو
  .(1162الهاشمية ) األردنيةالحسن بن طالل في المملكة 

عضوا في لجنة البرامج في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  1112عام  دة أبرزهافي مناصب دولية ع انتخبت
(FAO،في روما كممثلة لمنطقة الشرق األدنى ) كما  ،(1119-1111) وعينت ممثلة لبنان في مجلس منظمة الفاو

 .1118و 1119سبانيا عامي إ -عينت نائبة رئيس المجلس الدولي للزيتون 

ووضع الخطط  مشاركة المرأة في مواقع القرار ت الدراسات والتقارير العلمية في ميادينلها عشرا رةمحاضِّ 
 والزراعة والغذاء. وشؤون المرأة الريفية وتنمية قدرات الفقراء والسياسة التنموية والعمل السياسي،االستراتيجية 

 الهيئاتمع والعربية النسائية اللبنانية وداعمة للحركة  مشاركةوفي عدة هيئات ونقابات مهنية وعلمية وأهلية  عضو
 .األهلية والمجتمع المدني

 .  1162، نساء للسياسة -للتحالف الوطني األمينة العامة 
 

جوائز ودروع  ووسام األرز الوطني اللبناني من رتبة كومندور والوسام الوطني االيطالي من رتبة فارس،  على حائزة
  .ومحلية ،دولية ،تكريم أكاديمية
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