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 آمال عبد الهادي الدوري :الاسم
 سنة 56 :السن
 مستشارة التدريب والبحوث في قضايا النوع الاجتماعي :العمل

، 1122رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة منذ .  ناشطة سياسية وحقوقية ونسوية  :نبذة عن العمل العام
، وعضوة هيئة المديرين للمنظمة الدولية للمراقبة حقوق 1121والمنسقة الإقليمية لتحالف مساواة دون تحفظ منذ 

ساهمت في تأسيس العديد من منظمات .  ، وعضوة مجلس أمناء مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان1122النساء 
عضوة مؤسسة في التحالفات والائتلافات المصرية والعربية والدولية من .  المجتمع المدني النسوية والحقوقية التنموية

السيداو، شراكة المرأة الأفريقية حول الصحة والحقوق   –بينهم ائتلاف المنظمات غير الحكومية لاتفاقية المرأة 
شاركت من خلال مؤسسة المرأة الجديدة وتحالف المنظمات النسوية في مبادرة التحالف النسوي .  1111الإنجابية 

الطبعة )رئيسة تحرير نشرة قضايا الصحة الإنجابية .  بخصوص المبادئ العامة للدستور ومعايير اختيار الهيئة التأسيسية
 .  ، ولها عدة دراسات منشورة حول قضايا حقوق النساء في مصر1121-2991( العربية
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  راجية محمد عمران :الاسم
  سنة 01 :السن
محامية في .  لندن، المملكة المتحدة  -، كلية كوين ماري، جامعة لندن1112حاصلة على درجة الماجستير في القانون   :العمل

  .محامون ومستشارون قانونيون -مجال الشركات والبنوك والتمويل، ومستشارة قانونية في مكتب زكي هاشم وشركاه
محامية .  1112إلى عام  1116عضوة نشطة في مؤسسة المرأة الجديدة وعضوة مجلس الأمناء منذ عام   :نبذة عن العمل العام

عضوة ناشطة في جبهة الدفاع عن متظاهري مصر .  1116وناشطة حقوقية متطوعة في مركز هشام مبارك للقانون منذ عام 
عضوة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان منذ .  1122في مارس "  لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"  وعضوة مؤسسة في مجموعة 

حاصلة على جائزة روبرت كينيدي .  يناير 16إحدى الأعضاء المؤسسين لحركة المصري الحر التي بدأت بعد ثورة .  1122عام 
حتى الآن، وتم تكريمها  2996عن عملها في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة منذ  1122لحقوق الإنسان عام 

من  1122من قبل نقابة المحامين لعملها في مجال حقوق الإنسان في مصر وتم تكريمها في احتفالية يوم المرأة المصرية في مارس 
من قبل منظمة مصريون ضد  1121أجل عملها في مجال حقوق المرأة والدفاع عن حقوق الإنسان، وتم تكريمها في عام 

الفساد وحركة شايفنكم بمنحها لقب فارس ضد الفساد لعملها في مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين والدفاع عن حقوق 
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  سلمى شريف ناجي :الاسم
  سنة 21 :السن
كما عملت اقتصادية تقييم مشروعات  1121تعمل حاليا مستشارة للعلاقات الحكومية بشركة شل للبترول منذ  :العمل

بتخصصي  1112وقد تخرجت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة .  1116الاستكشاف والتنمية بنفس الشركة منذ عام 
العلوم السياسية وإدارة الأعمال، ثم حصلت على الماجستير من جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالمملكة 

مع مرتبة  1110المتحدة، وكانت رسالتها حول تأثير نظم المعلومات على الحقوق السياسية وحق الخصوصية للأفراد في 
حصلت على دبلوم دراسات عليا في دراسات الشرق الأوسط بتقدير ممتاز من الجامعة الأمريكية بالقاهرة . الشرف
  .1122في عام 

عضوة بمجموعات . عضوة مؤسسة في حزب مصر الحرية وعضوة في المكتب السياسي بالحزب :نبذة عن العمل العام
  .بالإضافة إلي جمعية الباجواش المصري للعلوم والشئون الدولية" بهية يا مصر"و" مصر المتنورة"
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  صفاء زكي مراد :الاسم
  سنة 01 :السن
  محامية بالنقض والإدارية العليا :العمل

عضوة المكتب السياسي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضوة كل من لجنة المرأة  باتحاد المحامين  :نبذة عن العمل العام
من خلال المشاركة في لجان مناصرة الشعبين  2911التحقت بالعمل العام في .  العرب واللجنة الثقافية  بنقابة المحامين المصرية

شاركت في انتفاضة الطلاب التي اندلعت في جامعة  2910الفلسطيني واللبناني في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وفي 
التحقت بنقابة  2991في .  2929القاهرة وامتدت للجامعات الأخرى ولسنوات عدة للمطالبة بإلغاء اللائحة الجامعية لسنة 

المحامين 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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  مني ذو الفقار :الاسم
  سنة 55 :السن
محامية وخبيرة قانونية دولية متخصصة في مجال عمليات البنوك وأسواق المال، وشريكة المدير ورئيس اللجنة   :العمل

التنفيذية بمكتب الشلقاني للمحاماة، وعضوة مجلس إدارة البنك المركزي المصري وعضوة بمؤسسة قضايا المرأة 
وعضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، .  ة المجلس القومي للمرأة ومقررة مناوبة في اللجنة التشريعيةعضو .المصرية

وعضوة مجلس الأعمال المصري الأمريكي، ورئيسة اللجنة الاستشارية الدولية لشئون المرأة للبنك الدولي بواشنطن، 
وعضوة المجلس الدولي لحقوق .  وعضوة المجلس الاستشاري للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وعضوة اللجنة لدولية للمنظمات غير الحكومية .  2999إلى عام  2996الإنسان الذى يرأسه الرئيس كارتر من عام 
للإشراف على منتدى المنظمات غير الحكومية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وعضوة مجلس إدارة بنك القاهرة من 

 . 1112إلى عام  1112عام 
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  مني ذو الفقار :الاسم
رئيسة مجلس إدارة جمعية تحسين الصحة بالقاهرة، ونائب رئيس الجمعية العامة لتحسين الصحة، وهى الجمعية :  نبذة عن العمل

 2995وعضوة مجلس إدارة منظمة السكان والاتصال الدولي في نيويورك من    جميع المحافظات،الأم لسبعة وعشرين فرعاً في 
ومثلت المجتمع  .2999إلى  2995، وعضوة اللجنة الاستشارية لصحة المرأة بمنظمة الصحة العالمية في جينيف من 1111إلى 

والذى شاركت فيه كمحامية عن  2992المدني المصري في العديد من المؤتمرات الدولية، مثل مؤتمر فيينا  لحقوق الإنسان 
قارة أفريقيا في المحاكمة الدولية للعنف ضد المرأة، كما مثلت المجتمع المدني المصري في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة 

، 2990، وكانت منسقة برامج لجنة المنظمات غير الحكومية المصرية للإعداد لمؤتمر السكان والتنمية بالقاهرة عام 2990في 
، كما شاركت كعضو في وفد مصر الرسمي في 2996وشاركت في مؤتمر كوبنهاجن للتنمية الاجتماعية ومؤتمر المرأة في بيكين عام 

، ووفد مصر 1111ومؤتمر قمة المرأة العربية في الأردن في عام  6+  العديد من المؤتمرات العربية والدولية، مثل مؤتمر بكين 
ولها العديد من المؤلفات والأبحاث والأعمال في مجال العمل الأهلي والمرأة .  1111أمام لجنة السيداو بالأمم المتحدة عام 

 .  وحقوق الإنسان
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  نيفين عبيد فهيم :الاسم
  سنة 02 :السن
عملت في مجال البحوث الميدانية في .  2992حاصلة علي ليسانس آداب علم اجتماع، جامعة عين شمس   :العمل

موضوع ختان الإناث واستراتيجيات مواجهة العنف ضد النساء، وصدر لها دراسة عن النساء المعيلات  للأسر من 
كما عملت بالعديد من المنظمات النسوية والحقوقية من بينهم مركز القاهرة .  1111الجامعة الأمريكية بالقاهرة في 

 .لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ومؤسسة المرأة الجديدة
عضوة بمؤسسة المرأة الجديدة وتمثلها في تحالف المنظمات النسوية، وعضوة في مجموعة النساء    :نبذة عن العمل العام

عملت علي العديد من القضايا النسوية الحقوقية كالصحة الإنجابية والعنف والمشاركة السياسية، ومتابعة .  والدستور
  .وتولي النساء المناصب العليا( سيداو)اتفاقية وقف كافة أشكال التمييز ضد المرأة 
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  هدى رشاد نصر الل  ه :الاسم
  سنة 29 :السن
 محامية وباحثة قانونية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مجال الصحة والعدالة الجنائية :العمل

عضوة في جبهة الدفاع عن متظاهري مصر وعضوة في قوة العمل لمناهضة .  ناشطة حقوقية   :نبذة عن العمل العام
العنف الجنسي، ومن أهم القضايا التي عملت بها قضية قتل المتظاهرين ضد مبارك والعادلي، وقضية قناص العيون، 
والقضية المقامة ضد قرار وزير الصحة بزيادة رسوم التأمين الصحي، وقضية ضد قرار وزير الداخلية المنظم لفض 
التظاهرات بالقوة، والقضية المقامة ضد قرار وزير الصحة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي، 

وخاصة سجن القناطر، وقضية ضد قرار رئيس الجمهورية السابق بتعيين قضاة  1122وقضايا أحداث السجون في يناير 
 .وكتبت العديد من المقالات بجريدة التحرير. محاكم أمن الدولة العليا طوارئ
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