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 إلهام عيداروس القصير: الاسم

 .سنة 32 :السن

حاصلة على درجة الماجيستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعمل مترجمة وباحثة في : العمل

ولها كتابات وترجمات متعددة حول موضوعات مختلفة عن مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 

وساهمت بمقالات وتقارير مع جهات بحثية وحقوقية . الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر

منها مركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز الأهرام 

 .للدراسات السياسية والإستراتيجية

عضوة اللجنة المركزية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، كما أنها عضوة في : نبذة عن العمل العام

الحركة المصرية من أجل التغيير كما كانت عضوة في . اللجنة الدستورية المشكّلة حاليا في الحزب

، وقد بدأت نشاطها السياسي خلال دراستها الجامعية حيث كانت نشطة يناير 25قبل ثورة ) كفاية(

 .مع مجموعة الطلاب الاشتراكيين في جامعة القاهرة
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 آمال عبد الهادي الدروي: الاسم

 .سنة 65: السن

 .مستشارة التدريب والبحوث في قضايا النوع الاجتماعي :العمل

رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة . ناشطة سياسية وحقوقية ونسوية: نبذة عن العمل العام

، وعضوة هيئة المديرين للمنظمة 2010المنسقة الإقليمية لتحالف مساواة دون تحفظ منذ و، 2011منذ 

. عضوة مجلس أمناء مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسانو، 2011الدولية لمراقبة حقوق النساء 

عضوة مؤسسة  .ساهمت في تأسيس العديد من منظمات المجتمع المدني النسوية والحقوقية والتنموية

في التحالفات والائتلافات المصرية والعربية والدولية من بينهم ائتلاف المنظمات غير الحكومية 

شاركت  .2000السيداو؛ شراكة المرأة الأفريقية حول الصحة والحقوق الإنجابية –لاتفاقية المرأة 

من خلال مؤسسة المرأة الجديدة وتحالف المنظمات النسوية في مبادرة التحالف النسوي بخصوص 

رئيسة تحرير نشرة قضايا الصحة الإنجابية . المبادئ العامة للدستور ومعايير اختيار الهيئة التأسيسية

 .دراسات منشورة حول قضايا حقوق النساء في مصرولها عدة ، 2010 – 1998) الطبعة العربية(
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 راجية محمد عمران: الاسم

 .سنة 40: السن

لندن،  –، كلية كوين ماري، جامعة لندن 2003حاصلة على درجة الماجستير في القانون  :العمل

في مكتب زكي محامية في مجال الشركات والبنوك والتمويل، ومستشارة قانونية . المملكة المتحدة
 .محامون ومستشارون قانونيون –هاشم وشركاه

 2005عضوة نشطة في مؤسسة المرأة الجديدة وعضوة مجلس الأمناء منذ : نبذة عن العمل العام

عضوة . 2005محامية وناشطة حقوقية متطوعة في مركز هشام مبارك للقانون منذ عام . 2007إلي 

لا للمحاكمات العسكرية "ناشطة في جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر وعضوة مؤسسة في مجموعة 

 25إحدى الأعضاء المؤسسين لحركة المصري الحر التي بدأت بعد ثورة . 2011في مارس " للمدنيين

عن عملها في مجال حقوق  2013حاصلة على جائزة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان لعام . يناير

حتى الآن، وتم تكريمها من قبل نقابة المحامين لعملها  1995الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة منذ 
من  2013في مجال حقوق الإنسان في مصر وتم تكريمها في احتفالية يوم المرأة المصرية في مارس 

من قبل  2012أجل عملها في مجال حقوق المرأة والدفاع عن حقوق الإنسان، وتم تكريمها في عام 

منظمة مصريون ضد الفساد وحركة شايفنكم بمنحها لقب فارس ضد الفساد لعملها في مجموعة لا 
 .للمحاكمات العسكرية للمدنيين والدفاع عن حقوق الإنسان والمعتقلين
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 سلمي شريف ناجي :الاسم

 .سنة 32 :السن

كما عملت اقتصادية  2012تعمل حاليا مستشارة للعلاقات الحكومية بشركة شل للبترول منذ  :العمل

وقد تخرجت من الجامعة الأمريكية . 2005تقييم لمشروعات الاستكشاف والتنمية بنفس الشركة منذ 

بتخصصي العلوم السياسية وإدارة الأعمال، ثم حصلت علي شهادة الماجستير من جامعة  2003بالقاهرة 

لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالمملكة المتحدة وكانت رسالتها حول تأثير نظم المعلومات على الحقوق 

حصلت على دبلوم دراسات عليا في . مع مرتبة الشرف 2004السياسية وحق الخصوصية للأفراد في 

 . 2011دراسات الشرق الأوسط بتقدير ممتاز من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 

. عضوة مؤسسة في حزب مصر الحرية وعضوة في المكتب السياسي بالحزب :نبذة عن العمل العام

بالإضافة إلي جمعية الباجواش المصري للعلوم " بهية يا مصر"و" مصر المتنورة"عضوة بمجموعات 

 .والشئون الدولية
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 سناء أحمد جمال الدين: الاسم

 .سنة 47: السن

 .موظفة ببنك الائتمان الزراعي بمنطقة ساحل سليم بأسيوط: العمل

وعضوة الهيئة العليا  ،2012\2011نائبة سابقة في مجلس الشعب عام : نبذة عن العمل العام

وعضوة المجلس القومي للمرأة، وعضوة مجلس إدارة  بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،

كما كانت أمينة اتحاد النساء التقدمي في حزب التجمع في أسيوط . جمعية تنمية المجتمع بأسيوط

دون أن تنجح في أّي  2010 -2005وقد خاضت الانتخابات البرلمانية في عامي . 2010حتى 

إلى أن استقالت منه بعد  2007منهما، وكانت عضوة في المجلس المحلي بمحافظة أسيوط منذ عام 

  .يناير 25ثورة 
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 صفاء زكي مراد محمد :الاسم

 .سنة 48: السن

 .محامية بالنقض والإدارية العليا: العمل

عضوة المكتب السياسي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضوة كل من : نبذة عن العمل العام

 1982التحقت بالعمل العام في . لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب واللجنة الثقافية بنقابة المحامين المصرية

من خلال المشاركة في لجان مناصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي 

شاركت في انتفاضة الطلاب التي اندلعت في  جامعة القاهرة وامتدت للجامعات  1984للبنان، وفي 

التحقت بنقابة المحامين  1990في . 1979الأخرى ولسنوات عدة للمطالبة بإلغاء اللائحة الجامعية لسنة 

كعضو مشتغل، وانضمت للجنة الحريات بها وتطوعت للدفاع في العديد من القضايا العامة والسياسية 

وقضايا الرأي وحرية الفكر، وشاركت بالعديد من الدراسات والأبحاث المتعلقة بالأوضاع القانونية 

للمرأة المصرية وبالحقوق والحريات في المؤتمرات العلمية والعامة، عملت بالصحافة لمدة عام ونصف في 

 . جريدة البديل من خلال مقال أسبوعي
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 عبير عاشور إبراهيم: الاسم

 .سنة 36 :السن

 .، جامعة قناة السويسبائعة خبز، وحاصلة على بكالوريوس تجارة  :العمل

عضوة مؤسسة ورئيسة النقابة المستقلة للعاملين بمشروع إنتاج الخبز  :نبذة عن العمل العام

، وعضوة اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية 2011وتوزيعه منذ نوفمبر 

 .في محافظة السويس" صوت الشارع"، وعضوة مؤسسة في حركة والعمالية

وتطبيق  2012ساهمت من خلال رئاسة النقابة في عمل تأمين صحي للعاملين في شهر أبريل 

 .حافز علي الأجر الأساسي% 50الأجازات بأنواعها علي العمال وصرف المنح و
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 ماجدة محمد عدلي: الاسم

 .سنة 60: السن

مديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومنسقة برنامج الاستماع والإرشاد للنساء : العمل

 . المعنفات، ومدربة رئيسية في مجال النوع الاجتماعي، والعنف ضد النساء، وتأهيل ضحايا العنف

ناشطة حقوقية ونسوية في مجال العمل في تأهيل ضحايا التعذيب في مركز : نبذة عن العمل العام

عضوة مؤسسة في قوة العمل . وحتى الآن، والعمل في مساندة النساء ضحايا العنف 1994النديم منذ 

عضوة . لمناهضة التعذيب، وعضوة مؤسسة وعضوة مجلس إدارة الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب

مجلس أمناء المرصد الوطني لمراقبة الميزانية العامة للدولة، وعضوة جماعة أطباء بلا حقوق، وعضوة 

بالمجلس الوطني ولجنة صياغة مسودة دستور مصر بالمجلس، وعضوة اللجنة الشعبية لتقصي الحقائق 

ممثلة مركز النديم وعضوة تحالف المنظمات النسوية، . حول مقتل وإصابة المتظاهرين في ثورة يناير

، وحائزة على المركز الثاني لجائزة 2013وحائزة على تكريم وزارة الثقافة في اليوم العالمي للمرأة مارس 

Barbara Chest  عن نشاط مناهضة التعذيب 2006عام. 
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 منى عزت عبد المجيد: الاسم

 .عاما 39: السن

 .صحفية ومسئولة برنامج  النساء والعمل في مؤسسة المرأة الجديدة: العمل

ناشطة سياسية ونسوية، عضوة المكتب السياسي في حزب التحالف الشعبي : نبذة عن العمل العام

مع اندلاع الانتفاضة . الاشتراكي وأمينة الإعلام في الحزب، وعضوة مؤسسة المرأة الجديدة

انخرطت في حركة اللجان الشعبية وأسهمت في تأسيس عدد من اللجان منها  2000الفلسطينية عام 

، فضلا عن النشاط في لجنة دعم اللجنة وكانت منسقة" لجنة دعم الانتفاضة بنقابة الصحفيين"

وكانت عضوة مؤسسة في حركة . الانتفاضة بشرق والتي كان مقرها حزب التجمع في الزيتون

وأحدى مؤسسات تيار الاستقلال داخل . داخل نقابة الصحفيين " صحفيون من أجل التغيير"

النقابة وخاضت الانتخابات داخل النقابة وحصلت على أعلى الأصوات في مجلس إدارة صندوق 

ناشطة في مجال الدفاع عن قضايا النساء، وتهتم بالعمل في أغلب المحافظات مع النساء . التكافل

العاملات والريفيات على طرح مبادراتهن وانخراطهن في الأشكال التنظيمية المختلفة، ولديها العديد 

 . من الكتابات الصحفية والأعمال البحثية حول قضايا النساء

 مرشحة إلي لجنة الخمسين لمراجعة الدستور  المعطل



 مني منير رزق: الاسم

 .سنة 49 :السن

مالكة لمكتب تسويق عقاري وديكور، ودرست بكلية الآداب قسم اللغة الانجليزية،  :العمل

 .جامعة القاهرة

عضوة مؤسسة في حزب المصريين الأحرار وعضوة الهيئة العليا وأمينة المرأة  :نبذة عن العمل العام

، كانت المشرفة على الحملات الانتخابية في محافظة القاهرة في 2011في انتخابات برلمان . بالحزب

مسئولة عن رعاية المصابين وأسر . دائرة وسط القاهرة، وبعدها في محافظة الجيزة في المرحلة الثانية

 1998بدأت العمل الاجتماعي والخدمي في مناطق العشوائيات منذ . الشهداء في التحالف القبطي

في منطقة جامعي القمامة بالمقطم، والعمل على رعاية المسنين وأطفال مرضى السرطان، ومهتمة 

 . بقضية تعليم الفتيات
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 نجلاء أبو المجد علي حسن: الاسم

 .سنة 43: السن

 .حاصلة على ليسانس حقوق، جامعة القاهرة، وموظفة بشركة قناة السويس للتأمين: العمل

، )2012الذي أسسه أيمن نور في مارس (عضوة مجلس الثورة عن النوبة : نبذة عن العمل العام

وكانت ضمن العشر شخصيات التي اختارهم أبناء النوبة للحديث باسمه أمام حكومة عصام شرف 

سبتمبر المصرية النوبية، ومسئولة الملف النوبي بحزب المصرين  4عضو حركة . والجهات السيادية

عضوة جبهة نساء مصر وعضوة اللجنة التنسيقية واللجنة الدائمة لنساء مصر، ومرشحة . الأحرار

، ومرشحة ائتلاف الأصوات العائمة 2012المجلس الاستشاري النوبي بالجمعية التأسيسية للدستور 

 .2012للدستور ) 2011للتوعية بالانتخابات أسس في مارس (
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 نيفين عبيد فهيم: الاسم

 .سنة 41 :السن

عملت في مجال . 1993حاصلة على ليسانس آداب علم اجتماع، جامعة عين شمس  :العمل

البحوث الميدانية في موضوع ختان الإناث واستراتيجيات مواجهة العنف ضد النساء، وصدر لها 

كما عملت بالعديد . 2000دراسة عن النساء المعيلات للأسر من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في 

من المنظمات النسوية والحقوقية من بينهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة قضايا 

 .المرأة المصرية ومؤسسة المرأة الجديدة

عضوة بمؤسسة المرأة الجديدة وتمثله في تحالف المنظمات النسوية، وعضوة  :نبذة عن العمل العام

عملت على العديد من القضايا النسوية الحقوقية كالصحة الإنجابية  .في مجموعة النساء والدستور

وتولى ) سيداو(والعنف والمشاركة السياسية، ومتابعة اتفاقية وقف كافة أشكال التمييز ضد المرأة 

 .النساء المناصب العليا
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 هالة إبراهيم شكر اللّٰه: الاسم

 .سنة 59: السن

عملت مع . المدير العام والاستشاري الرئيسي لمركز دعم التنمية للتدريب والاستشارات: العمل

. العديد من المنظمات الدولية من بينهم الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف

وقد . حصلت على درجة الماجيستير من معهد الدراسات التنموية في جامعة ساسكس في بريطانيا

 .كتبت رسالة الدكتوراه حول تأثير تحرير الاقتصاد على العاملات من النساء في مصر

ناشطة حقوقية وشاركت كعضوة مؤسسة في عدد من منظمات المجتمع : نبذة عن العمل العام

ولها أيضا العديد من . المدني منذ الثمانينات من بينهم مؤسسة المرأة الجديدة حيث لازالت عضوة بها

في المملكة  Feminist Reviewالدراسات المنشورة، وكانت محررة بدورية الاستعراض النسوي 

 .تشغل حاليا منصب أمينة التثقيف والتدريب في حزب الدستور. 2002-1995المتحدة منذ 

 مرشحة إلي لجنة الخمسين لمراجعة الدستور  المعطل
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 هالة صفوت كمال :الاسم

 .سنة 45 :السن

أستاذة مساعدة في الأدب والنقد النسوي بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها، بكلية الآداب،  :العمل

 .جامعة القاهرة

مؤسسة المرأة والذاكرة، والمشرفة على سلسلة ترجمات عضوة مؤسسة في  :نبذة عن العمل العام

عضوة لجنة الصياغة بمجموعة عمل النساء . نسوية فيها وممثلة المؤسسة في تحالف المنظمات النسوية

أكاديمية مهتمة بالكتابة النسوية والدراسات النسائية وتاريخ الحركة النسائية المصرية . والدستور

لها دراسات وترجمات منشورة بالعربية . ومطالب النساء المصريات عبر التاريخ الحديث

 .والإنجليزية حول الحركة النسائية المصرية والأدب النسائي والنظرية النقدية النسوية

 مرشحة إلي لجنة الخمسين لمراجعة الدستور  المعطل
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 هدى رشاد نصر اللّٰه: الاسم

 .سنة 39: السن

 . محامية وباحثة قانونية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مجال الصحة والعدالة الجنائية: العمل

عضوة في جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر وعضوة في قوة .  ناشطة حقوقية:  نبذة عن العمل العام

العمل لمناهضة العنف الجنسي، ومن أهم القضايا التي عملت بها قضية قتل المتظاهرين ضد مبارك 

القضية المقامة ضد قرار وزير الصحة بزيادة رسوم التأمين و قضية قناص العيون،ووالعادلي، 

الصحي، وقضية ضد قرار وزير الداخلية المنظم لفض التظاهرات بالقوة، والقضية المقامة ضد قرار 

وزير الصحة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي، وقضايا أحداث السجون في 

وخاصة سجن القطا، وقضية ضد قرار رئيس الجمهورية السابق بتعيين قضاة محاكم امن  2011يناير 

 .وكتبت العديد من المقالات بجريدة التحرير. الدولة العليا طوارئ

 مرشحة إلي لجنة الخمسين لمراجعة الدستور  المعطل
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 هدى عبد المنعم الصدة: الاسم

 .سنة 55 :السن

أستاذة الأدب الانجليزي والمقارن في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وعضوة مؤسسة  :العمل

ورئيسة جمعية دراسات المرأة في الشرق . ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة والذاكرة في مصر

يطانيا من سنة   .الأوسط عملت أستاذة في الدراسات العربية المعاصرة في جامعة مانشستر في بر

-1992(، وشاركت في إصدار وتحرير دورية هاجر في مجال دراسات المرأة 2011إلي   2005

). 2008-2005(وهي عضوة في هيئة تحرير الدورية العالمية لدراسات الشرق الأوسط ) 1996

لها . عضوة في هيئة تحرير موسوعة النساء في الثقافات الإسلامية الصادرة عن دار نشر بريل

 .دراسات وكتب منشورة في دراسات المرأة والنوع، والدراسات الثقافية، وتاريخ الفكر العربي

أكاديمية وناشطة نسوية وحقوقية، نائبة رئيس حزب المصري الديمقراطي  :نبذة عن العمل العام

مارس لاستقلال  9الاجتماعي لشئون المجتمع المدني والحقوق والحريات، وعضوة في حركة 

 2004وعينت في المجلس القومي لحقوق الإنسان سنة . حتى الآن 2004الجامعات من سنة 

عضوة فى مجلس أمناء . واستقالت بعد سنة بسبب غياب الإرادة السياسية لتفعيل دور المجلس

 .جائزة سويرس الثقافية وعضوة مؤسسة في جمعية مدد الثقافية

 مرشحة إلي لجنة الخمسين لمراجعة الدستور  المعطل


