
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 السادسالبند 
 تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية

 
 ( 4102 – 4104)  لجنة شئون عمل المرأة العربية   -4

 
  

 مؤتمر العمل العربى
 الحادية واألربعونالدورة 

 جمهورية مصر العربية/ القاهرة 
 ((   4104  أيلول/  سبتمبر  40  -  04   ))

 4/   2/  40  د. ع . ع . م . و  منظمة العمل العربية
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 :تـقـديـــم **  

 

 :تشكيل اللجنة :  أولا 

وفقاً لنص المادة الثانية من  الناناا ااساسنل لة ننة  نمو  لمنأ المنربة ال رشينة     ن أ 
 :  وذلك لةل النحو ال الل  واحد وعشرين عضواا الة نة م  

/ ح ومات )المؤ مر ال اا شواقع خمسة بلضاء ل   أ فريق لضواً يخ ارها  خمسة ل ر -1
 ( .لماأ / بصحاب بلماأ 

 .خمسة بلضاء يخ ارها المدير ال اا  -2

 .مقررة يخ ارها المدير ال اا  -3

لمالً شأح اا المادة الثالثة م  النااا ااساسل لة نة   ي ب ب  يرالنل فنل اخ ينار لضنوية :  ثانياا 
 :الة نة 

ضوات واالضاء من  ذو  ال اناءة والخشنرة والدراينة الواسن ة شواقنع المنربة ب    و  ال  ( ب)
 .ال امةة ال رشية وم  الم ار ي  فل رسا السياسات وا خاذ القرار 

مرالنناة مشنندب الثالثيننة فننل اخ يننار لضننوات وبلضنناء الة نننة و ننذلك  مثيننأ  الشيننة النندوأ    ( ب)
 .ال رشية  ةما بم   ذلك 

  نري  ااوأ / القاهرة   ب  نوشر ( ) 68)بقر م ةس إدارة منامة ال مأ ال رشية في دور ه  : ثالثاا 
 : ال الي  ضوابط اختيار عضوات اللجنة(  2002

 .ذات لضوية وحضور في منامات المربة واال حادات النسامية في شةدها  -1

 ( .فريق الح ومات ) في ال ادر اإلدار  الواياي    غأ منصب واياي م قدا  -2

 ( .فريق بصحاب االماأ) و  غأ موقع قياد  في  نايا بصحاب االماأ بسيدة بلماأ  -3

 ( .فريق ال ماأ ) نقاشية   غأ موقع قياد  في ا حاد نقاشات ال ماأ  -4

 :النااا ااساسل لةل ب   شالنسشة لمدة ال ضوية فل الة نة    نص المادة الخامسة م  : رابعاا 

 .  و  مدة ال ضوية فل الة نة سن ي  م   اريخ    يةها ( ب)

 .لش ض بو ل أ بلضاء الة نة  لفترة مماثلةي وز   ديد ال ضوية فل الة نة ( ب)

 :التشكيل الحالى للجنة :  خامساا 

لثالثننني  وا ال اسننن ةفنننل دور نننه  ( 0444)شمو نننب قنننرار منننؤ مر ال منننأ ال رشنننل رقنننا 
 نا   ن يأ ل ننة  نمو  ( 2012 نيسا /  اشريأ 8 – 1    مهورية مصر ال رشية/ القاهرة)

لةل النحنو (  2014آذار / مارس  – 2012آذار / مارس)لمأ المربة ال رشية لمدة سن ي  
  :ال الل 
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  عن فريق الحكومات: 

 المملكة األردنية الهاشمية   ليةل ال واش ة/ اآلنسة  -0

 مملكة البحرين            فوزية  هاب/ السيدة  -4

 الجمهورية الجزائرية   مريا لو ريز/ السيدة  -3

 دولة الكويت   حنا  الصقرا / السيدة  -4

 جمهورية مصر العربية  إيما  لشد الا اح النحاس/ السيدة  -5

  عن فريق أصحاب األعمال: 

 مملكة البحرين   بفنا  الزيانل / السيدة  -0

 العربية السعوديةالمملكة    لمل السةيما / الد  ورة  -4

 الجمهورية اللبنانية   بريج نصر / السيدة  -3

 جمهورية مصر العربية  هدى  الأ يسل/ الد  ورة  -4

 الجمهورية اليمنية   فوزية نا ر/ الد  ورة  -5

  عن فريق العمال: 

 المملكة العربية السعودية روال لشد الرحم  ال س ر / السيدة  -0

 السودان جمهورية  اش هاج س د ال وا / السيدة  -4

 جمهورية العراق  خالدة  هاب بحمد / السيدة  -3

 جمهورية مصر العربية  صاية السيد بحمد / السيدة  -4

 المملكة المغربية   ثريا لحرش / السيدة  -5
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  المدير العام لمنظمة العمل العربية  إختارهنعضوات: 

 دولة اإلمارات ال رشية الم حدة  لاراء الشاسطي/ السيدة  -1

 ال رشية السوريةال مهورية    ااي وشيمروة / السيدة  -2

 سةطنة ُلما             لايدة الها مية/ السيدة  -3

 فةسطي  دولة            سالا الخةيةي/ السيدة  -4

 دولة ليشيا   شا االفايزة / السيدة  -5

 (مقررة اللجنة )  مهورية مصر ال رشية   حنا  يوسف/ الد  ورة  -6

 

، يمثثلن  ةعضو عشر ةل بتسمية خمساألمر معروض على المؤتمر العام الموقر للتفض:  سادسا
فى عضوية لجنثة شثئون عمثل المثرأة ( عمال / أصحاب أعمال / حكومات ) الفرق الثالثة 

 ( . 4102 – 4104) ، لمدة سنتين عضوات عن كل فريق( 5)بواقع  العربية

 

 

 أحمد محمد لقمان

 المدير العام

 

  

 حمدي
 محمد+  المنعمعبد / طـ 
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 (0)مرفق رقم 

 قائمة بتشكيل لجنة عمل المرأة العربية

 ( 4104 – 4114) للفترة من 

 

 (4114/  4114) تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية   -1

 :عن فريق الحكومات ( أ) 

 الممة ة المغرشية نزهة ال قروني/ م الي السيدة  -1

 ممة ة الشحري  سةما  آأ خةياةهند شنت /   ال يخة -2

 الممة ة ااردنية الها مية لطاف هةسهالسيدة  -3

 الممة ة ااردنية الها مية    ازيه الهمامي/ السيدة  -3

 ال مهورية ال رشية السورية هالأ  مس الدي / السيدة  -5

 :عن فريق أصحاب األعمال ( ب)

 الةشنانيةال مهورية   نوه  ةوأ. د / السيدة  -1

 ممة ة الشحري  مني يوسف المؤيد/ السيدة  -2

   مهورية مصر ال رشية  هد  يسي/ السيدة  -3

 دولة اإلمارات ال رشية الم حدة فاطمة حمد المر / السيدة  -4

 الممة ة ااردنية الها مية صشيحة الم اني/ السيدة  -5

 :عن فريق العمال ( جـ) 

 ال مهورية ال ونسية مشاركن مية الحاج / السيدة  -1

 دولة فةسطي  ريا ال وا/ السيدة  -2

 ال مهورية الةشنانية آلسل الحاج/ السيدة  -3

 الممة ة المغرشية ر يدة الطشر / السيدة  -4

 دولة ال ويت سةوى ال نزى/ السيدة  -5
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 :خمسة أعضاء يختارهم معالى المدير العام وهم ** 

 ال مهورية ال رشة السورية ريا لشد الحةيا خداا / السيدة  -1

  مهورية مصر ال رشية لام ة لشد الهاد السيدة  -2

ال ماهيريننننننة ال رشيننننننة الةيشيننننننة ال نننننن شية  فاطمة لشد هللا الورفةي/ السيدة   -3
 اال  را ية ال امي

   مهورية مصر ال رشية  منل الحديد . د /  السيدة -4

  مهورية مصر ال رشية ياسمي  ثروت ن يا /السيدة  -5

  4114آذار / مارس ( 44)د . ع . م (  0043) بموجب قرار رقم 

 

 (4112/  4114) تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية   -2

 :عن فريق الحكومات ( أ)

 الممة ة ااردنية الها مية لطاف هةسه/ السيدة  -1

  ممة ة الشحري خةياةهند شنت سةما  آأ /   ال يخة -2

 الممة ة ااردنية الها مية  ازيه الهمامي/ السيدة  -3

   مهورية ال راق  ز ية إسماليأ حقي/ السيدة  -4

  الممة ة المغرشية  نزهة ال قروني/ م الل الد  ورة  -5

 :عن فريق أصحاب األعمال ( ب)

 الممة ة ااردنية الها مية صشحية الم اني/ السيدة  -1

 ممة ة الشحري  مني يوسف المؤيد/ السيدة  -2

   مهورية مصر ال رشية  هد  يسي/ السيدة  -3

 دولة اإلمارات ال رشية الم حدة فاطمة حمد المر / السيدة  -4

 ال مهورية الةشنانية بريج نصر/ السيدة  -5
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 :عن فريق العمال ( جـ) 

 ال ونسيةال مهورية  ن مية الحاج مشارك/ السيدة  -1

 دولة فةسطي  ريا ال وا/ السيدة  -2

 ال مهورية الةشنانية آلسل الحاج/ السيدة  -3

 الممة ة المغرشية نايسه ال ةمي/ السيدة  -4

 دولة ال ويت سةوى ال نزى/ السيدة  -5

 

 :خمسة أعضاء يختارهم معالى المدير العام وهم ** 

 ال زامرية ال مهورية مريا لو ريز نصيرة/ السيدة  -1

 الممة ة ال رشية الس ودية آسيا ال يخ/ السيدة  -2

 ال مهورية ال رشية السورية ريا لشد الحةيا خداا/ السيدة   -3

   مهورية مصر ال رشية  منل الحديد . د /  السيدة -4

ال ماهيريننننننة ال رشيننننننة الةيشيننننننة ال نننننن شية  فريدة ال القل/ السيدة  -5
 اال  را ية ال امي

  4114شباط / فبراير ( 30)د . ع . م (  0424) بموجب قرار رقم 

 

 (4112/  4112) تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية   -3

 :عن فريق الحكومات ( أ) 

 ممة ة الشحري  فوزية  هاب. د / السيدة   -1

 ال مهورية الةشنانية  ما دة فضأ هللا . د / السيدة  -2

  مهورية مصر ال رشية م روفلااف / السيدة  -3

 الممة ة المغرشية نزهة ال قرونل. د / م الل السيدة  -4

 ال مهورية اليمنية شةقيس بحمد بشو إصشع . د / السيدة  -5

 :عن فريق أصحاب األعمال ( ب)
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 الممة ة ااردنية الها مية و دا  ال ةهونل السا ـت/ السيدة  -1

 ممة ة الشحري  الرحم  الزيانلبفنا  را د لشد / السيدة  -2

 سةطنة لما   سحر شنت س د شنت ناصر ال  شل / السيدة  -3

 ال مهورية الةشنانية بريج  نصر/ السيدة  -4

  مهورية مصر ال رشية رمياة  امأ/ السيدة  -5

 

 :عن فريق العمال ( جـ) 

 الشحري ممة ة  س اد محمد مشارك/ السيدة  -1

 دولة فةسطي  لثما ميسو  / السيدة  -2

 دولة ال ويت نواأ لشد الرحم   الغايب/ السيدة  -3

 الممة ة المغرشية خدي ة  امرى/ السيدة  -4

 ال مهورية اإلسالمية الموري انية  سةا ش  مخ ار/ السيدة  -5

 :خمسة أعضاء يختارهم معالى المدير العام وهم ** 

 دولة اإلمارات ال رشية الم حدة  رفي ة شنت هاللش  درى / السيدة  -1

ال مهورينننننننة ال زامرينننننننة الديموقراطينننننننة  لو ريز مريا نصيرة/ السيدة  -2
 ال  شية

  مهورية ال راق  وثر إشراهيا فاضأ/ الد  ورة   -3

 دولــة قـطـــر  يخة يوسف حس  ال ايرى/ السيدة  -4

ال نننننن شية ال ماهيريننننننة ال رشيننننننة الةيشيننننننة  منيرة الش ا / السيدة  -5
 اال  را ية ال امل

  مهورية مصر ال رشية منل الحديدى/ الد  ورة  -*

  4112آذار  / مارس  –شباط / فبراير ( 33)د . ع . م (  0331) بموجب قرار رقم 
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 ( : 4101/  4112) تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية   - 4

 

 :عن فريق الحكومات ( أ) 

 الممة ة ااردنية الها مية لطاف هةسة/ السيدة  (1)

 ممة ة الشحري  فوزية  هاب/ السيدة  (2)

 ال مهورية ال زامرية لو ريز مريا / السيدة  (3)

   مهورية مصر ال رشية  لااف م روف / السيدة  (4)

 الممة ة المغرشية نزهه ال قروني/ الد  ورة  (5)

 

 :عن فريق أصحاب األعمال ( ب)

 الشحري ممة ة  بفنا  را د الزياني/ السيدة  (1)

 الممة ة ال رشية الس ودية رفيدة خا ق ي. / السيدة د (2)

 سةطنة لما  سحر شنت ناصر ال  شي/ السيدة  (3)

 ال مهورية الةشنانية بريج نصر/ السيدة  (4)

  مهورية مصر ال رشية هند نديا / السيدة  (5)

 

 :عن فريق العمال ( جـ)

 ممة ة الشحري  س اد محمد مشارك / السيدة  (1)

 ال مهورية ال ونسية من ية الزشيد / السيدة  (2)

 ال مهورية الةشنانية ثريا   يب/ السيدة  (3)

 ال مهورية اإلسالمية الموري انية  سةا شنت المخ ار/ السيدة  (4)

 ال مهورية اليمنية رضا بحمد قرحش/ السيدة  (5)
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 :معالى المدير العام وهن  إختارهنخمسة أعضاء ** 

 السودا  مهورية  ن مات احمد حس / السيدة  (1)

 ال مهورية ال رشية  السورية مروة ااي وني/ السيدة  (2)

 دولة ال ويت نواأ لشد الرحم  الغايب/ السيدة  (3)

 دولة قطر  يخة يوسف ال اير  / السيدة  (4)

 ال ماهيرية ال امل فايزة الشا ا/ الد  ورة  (5)

 مقررة/  مهورية مصر ال رشية  حنا  يوسف / الد  ورة  (6)

 

 (4112آذار / مارس –شباط / فبرايرشرم الشيخ ، ( 35)د .ع.م( 0324)بموجب قرار رقم 

*  *  * 

 ( : 4104/  4101) تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية   - 4

  عن فريق الحكومات: 

 الممة ة ااردنية الها مية   مةك  زاأ/ السيدة  -1

 ممة ة الشحري    فوزية  هاب/ السيدة  -2

  مهورية السودا   لةوية لشد هللا الدومة/ السيدة  -3

 دولة فةسطي    سالا الخةيةل/ اآلنسة  -4

 دولة ال ويت   حنا  الصقرا / السيدة  -5

  عن فريق أصحاب األعمال: 

 ممة ة الشحري    بفنا  الزيانل/ السيدة  -1

 الممة ة ال رشية الس ودية   لمل السةيما / السيدة  -2

 ال مهورية الةشنانية   بريـج نـصــر/ السيدة  -3

 سةطنـة ُلـمـا    خولة الحارثـل/ السيدة  -4

 الممة ة ااردنية الها مية   ديـنـا الخـيـاط/ السيدة  -5

  عن فريق العمال: 

 ال مهورية ال رشية السورية   هدى مةيحل/ السيدة  -1

 الممة ة ااردنية الها مية   شسمة حس / السيدة  -2

 رية مصر ال رشية مهو  صاية السيد بحمد/ السيدة  -3
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 ال ماهيرية ال رشية الةيشية   خيرية ال الص/ السيدة  -4

 ال مهورية ال زامرية   الحا ة قادوس/ السيدة  -5

 

  المدير العام لمنظمة العمل العربية  إختارهنعضوات: 

 ال مهورية ال ونسية  ساميـة  وشـه/ السيدة  -1

 ال مهورية ال زامرية  مريا لو  ريز/ السيدة  -2

  مهورية ال راق نيرمي  لثما  حس / السيدة  -3

 دولة قطر   يخة ال ايرى/ السيدة  -4

 ال مهورية اليمنية  فوزية النا ر/ السيدة  -5

 (مقررة اللجنة )  مهورية مصر ال رشية   حنا  يوسف/ الد  ورة  -6

 

 ( 4101آذار / ، مارس  32د . ع . ع . م  0440بموجب قرار رقم ) 

 

*  *  * 

 ( : 4104/  4104) تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية   - 5

  عن فريق الحكومات: 

 المملكة األردنية الهاشمية   ليةل ال واش ة/ اآلنسة  -1

 مملكة البحرين            فوزية  هاب/ السيدة  -4

 الجمهورية الجزائرية   مريا لو ريز/ السيدة  -0

 دولة الكويت   حنا  الصقرا / السيدة  -4

 جمهورية مصر العربية  إيما  لشد الا اح النحاس/ السيدة  -3

  عن فريق أصحاب األعمال: 

 مملكة البحرين   بفنا  الزيانل/ السيدة  -0

 المملكة العربية السعودية   لمل السةيما / الد  ورة  -4

 الجمهورية اللبنانية   بريج نصر/ السيدة  -3

 جمهورية مصر العربية  هدى  الأ يسل/ الد  ورة  -4

 الجمهورية اليمنية   فوزية نا ر/ الد  ورة  -5
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  عن فريق العمال: 

 الس وديةالممة ة ال رشية      روال لشد الرحم  ال س ر/ السيدة  -1

  مهورية السودا        اش هاج س د ال وا / السيدة  -2

  مهورية ال راق       خالدة  هاب بحمد / السيدة  -3

  مهورية مصر ال رشية      صاية السيد بحمد / السيدة  -4

 الممة ة المغرشية       ثريا لحرش/ السيدة  -5

  المدير العام لمنظمة العمل العربية  إختارهنعضوات: 

 دولة اإلمارات ال رشية الم حدة           لاراء الشاسطي/ السيدة  -1

 ال رشية السوريةال مهورية    مروة ااي وشي/ السيدة  -2

 سةطنة ُلما             لايدة الها مية/ السيدة  -3

 فةسطي  دولة            سالا الخةيةي/ السيدة  -4

 دولة ليشيا   شا افايزة ال/ السيدة  -5

 (مقررة اللجنة )  مهورية مصر ال رشية    حنا  يوسف/ الد  ورة  -6

 ( 4104نيسان / ، أبريل  34د . ع . ع . م  0444قرار رقم بموجب )                      

 

 

 

 

 

 حمدي
 محمد+  عبد المنعم/ طـ 


