
 قائمة بتشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية

  (2002 – 2020 ) 

 (2004/  2002تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية  )  -1

 )أ( عن فريق الحكومات : 

 المملكة المغربية معالي السيدة / نزهة الشقروني -1

 مملكة البحرين هند بنت سلمان آل خليفة/   الشيخة -2

 المملكة األردنية الهاشمية هلسهعطاف  /السيدة  -3

 المملكة األردنية الهاشمية  السيدة / جازيه الهمامي  -3

 الجمهورية العربية السورية السيدة / هالل شمس الدين -5

 )ب( عن فريق أصحاب األعمال :

 الجمهورية اللبنانية د . غنوه جلولالسيدة /  -1

 البحرينمملكة  مني يوسف المؤيدالسيدة /  -2

 جمهورية مصر العربية  هدي يسي السيدة /  -3

 دولة اإلمارات العربية المتحدة فاطمة حمد المريالسيدة /  -4

 المملكة األردنية الهاشمية صبيحة المعانيالسيدة /  -5

 )جـ( عن فريق العمال : 

 الجمهورية التونسية نعمية الحاج مباركالسيدة /  -1

 دولة فلسطين الشواريم السيدة /  -2

 الجمهورية اللبنانية آلسى الحاجالسيدة /  -3

 المملكة المغربية رشيدة الطبريالسيدة /  -4

 دولة الكويت سلوى العنزىالسيدة /  -5
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 ** خمس عضوات اختارهن المدير العام وهن :

 الجمهورية العربة السورية السيدة / ريم عبد الحليم خدام  -1

 جمهورية مصر العربية عائشة عبد الهاديالسيدة  -2

 ليبيا السيدة / فاطمة عبد هللا الورفلي  -3

 جمهورية مصر العربية  / د . منى الحديدي  السيدة -4

 جمهورية مصر العربية ياسمين ثروت نعيمالسيدة /  -5

  2002( مارس / آذار 29( م . ع . د ) 1193بموجب قرار رقم ) 

* * * * 

 (2006/  2004لجنة شئون عمل المرأة العربية  )  تشكيل -2

 )أ( عن فريق الحكومات :

 المملكة األردنية الهاشمية السيدة / عطاف هلسه -1

 مملكة البحرين هند بنت سلمان آل خليفة/   الشيخة -2

 المملكة األردنية الهاشمية السيدة / جازيه الهمامي -3

 جمهورية العراق  السيدة / زكية إسماعيل حقي  -4

 المملكة المغربية  معالى الدكتورة / نزهة الشقروني  -5

 )ب( عن فريق أصحاب األعمال :

 المملكة األردنية الهاشمية صبحية المعانيالسيدة /  -1

 مملكة البحرين مني يوسف المؤيدالسيدة /  -2

 جمهورية مصر العربية  هدي يسي السيدة /  -3

 دولة اإلمارات العربية المتحدة حمد المريفاطمة السيدة /  -4

 الجمهورية اللبنانية أريج نصرالسيدة /  -5
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 )جـ( عن فريق العمال :

 الجمهورية التونسية نعمية الحاج مباركالسيدة /  -1

 دولة فلسطين ريم الشواالسيدة /  -2

 الجمهورية اللبنانية آلسى الحاجالسيدة /  -3

 المملكة المغربية العلمي نفيسهالسيدة /  -4

 دولة الكويت سلوى العنزىالسيدة /  -5

 ** خمس عضوات اختارهن المدير العام وهن :

 الجمهورية الجزائرية السيدة / مريم لوكريز نصيرة -1

 المملكة العربية السعودية آسيا الشيخ /السيدة  -2

 السوريةالجمهورية العربية  السيدة / ريم عبد الحليم خدام  -3

 جمهورية مصر العربية  / د . منى الحديدي  السيدة -4

 ليبيا فريدة العالقىالسيدة /  -5

  2004( فبراير / شباط 31( م . ع . د ) 1279بموجب قرار رقم ) 

 

* * * * 

 (2008/  2006تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية  )  -3

 )أ( عن فريق الحكومات : 

 مملكة البحرين / د . فوزية شهاب  السيدة -1

 الجمهورية اللبنانية  السيدة / د . ماجدة فضل هللا  -2

 جمهورية مصر العربية السيدة / عفاف معروف -3

 المملكة المغربية معالى السيدة / د . نزهة الشقرونى -4

 الجمهورية اليمنية السيدة / د . بلقيس أحمد أبو إصبع  -5
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 )ب( عن فريق أصحاب األعمال :

 المملكة األردنية الهاشمية السيدة / وجدان التلهونى الساكـت -1

 مملكة البحرين السيدة / أفنان راشد عبد الرحمن الزيانى -2

 سلطنة عمان  السيدة / سحر بنت سعد بنت ناصر الكعبى  -3

 الجمهورية اللبنانية السيدة / أريج  نصر -4

 جمهورية مصر العربية / رئيفة كامل السيدة -5

 )جـ( عن فريق العمال :

 البحرينمملكة  السيدة / سعاد محمد مبارك -1

 دولة فلسطين السيدة / ميسون عثمان -2

 دولة الكويت السيدة / نوال عبد الرحمن  الغايب -3

 المملكة المغربية السيدة / خديجة غامرى -4

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية السيدة / تسلم بن مختار -5

 ** خمس عضوات اختارهن المدير العام وهن :

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  السيدة / رفيعة بنت هاللبن درى  -1

الجمهوريةةةةة الجزائريةةةةة الةةةةديموقراطيةةةةة  السيدة / لوكريز مريم نصيرة -2

 الشعبية

 العراقجمهورية  الدكتورة / كوثر إبراهيم فاضل  -3

 دولــة قـطـــر السيدة / شيخة يوسف حسن الجفيرى -4

 ليبيا السيدة / منيرة البكاي -5

 جمهورية مصر العربية * الدكتورة / منى الحديدى

  2006مارس / آذار   –( فبراير / شباط 33( م . ع . د ) 1330بموجب قرار رقم ) 
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 (  2010/  2008لجنة شئون عمل المرأة العربية  )  تشكيل - 4

 )أ( عن فريق الحكومات : 

 المملكة األردنية الهاشمية السيدة / عطاف هلسة (1)

 مملكة البحرين السيدة / فوزية شهاب (2)

 الجمهورية الجزائرية السيدة / لوكريز مريم  (3)

 جمهورية مصر العربية   السيدة / عفاف معروف  (4)

 المملكة المغربية الشقرونيالدكتورة / نزهه  (5)

 

 )ب( عن فريق أصحاب األعمال : 

 مملكة البحرين السيدة / أفنان راشد الزياني (1)

 المملكة العربية السعودية السيدة د. / رفيدة خاشقجي (2)

 سلطنة عمان السيدة / سحر بنت ناصر الكعبي (3)

 الجمهورية اللبنانية السيدة / أريج نصر (4)

 جمهورية مصر العربية السيدة / هند نديم  (5)

 )جـ( عن فريق العمال : 

 مملكة البحرين السيدة / سعاد محمد مبارك  (1)

 الجمهورية التونسية السيدة / منجية الزبيدي (2)

 الجمهورية اللبنانية السيدة / ثريا شعيب (3)

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية السيدة / تسلم بنت المختار (4)

 الجمهورية اليمنية السيدة / رضا أحمد قرحش (5)
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 ** خمس عضوات اختارهن المدير العام وهن :

 جمهورية السودان السيدة / نعمات احمد حسن (1)

 الجمهورية العربية  السورية السيدة / مروة األيتوني (2)

 دولة الكويت السيدة / نوال عبد الرحمن الغايب (3)

 دولة قطر السيدة / شيخة يوسف الجفيري  (4)

 ليبيا الباشاالدكتورة / فايزة  (5)

 جمهورية مصر العربية / مقررة الدكتورة / حنان يوسف  (6)

 (2008مارس/ آذار  –( شرم الشيخ ، فبراير/ شباط 35( م.ع.د )1384بموجب قرار رقم )

*  *  * 

 ( : 2012/  2010تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية  )  - 5

 عن فريق الحكومات : •

 األردنية الهاشميةالمملكة    السيدة / ملك غزال -1

 مملكة البحرين   السيدة / فوزية شهاب -2

 جمهورية السودان  السيدة / علوية عبد هللا الدومة -3

 دولة فلسطين   اآلنسة / سالم الخليلى -4

 دولة الكويت   السيدة / حنان الصقران -5

 عن فريق أصحاب األعمال : •

 مملكة البحرين   أفنان الزيانىالسيدة /  -1

 المملكة العربية السعودية   السليمانلمى السيدة /  -2

 الجمهورية اللبنانية   أريـج نـصــرالسيدة /  -3

 سلطنـة ُعـمـان   السيدة / خولة الحارثـى -4

 المملكة األردنية الهاشمية   السيدة / ديـنـا الخـيـاط -5
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 عن فريق العمال : •

 الجمهورية العربية السورية   هدى مليحىالسيدة /  -1

 المملكة األردنية الهاشمية   حسن بسمةالسيدة /  -2

 جمهورية مصر العربية  صفية السيد أحمدالسيدة /  -3

 ليبيا   خيرية الجالصالسيدة /  -4

 الجمهورية الجزائرية   الحاجة قادوسالسيدة /  -5

 :خمس عضوات اختارهن المدير العام وهن  •

 الجمهورية التونسية  السيدة / ساميـة شوبـه -1

 الجمهورية الجزائرية  السيدة / مريم لو كريز -2

 جمهورية العراق السيدة / نيرمين عثمان حسن -3

 دولة قطر  السيدة / شيخة الجفيرى -4

 الجمهورية اليمنية  السيدة / فوزية الناشر -5

 ) مقررة اللجنة (جمهورية مصر العربية   الدكتورة / حنان يوسف -6

 ( 2010، مارس / آذار  37م . ع . ع . د  1441) بموجب قرار رقم 

*  *  * 

 ( : 2014/  2012تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية  )  - 6

 عن فريق الحكومات : •

 المملكة األردنية الهاشمية   اآلنسة / ليلى الشوابكة -1

 مملكة البحرين            السيدة / فوزية شهاب -2

 الجمهورية الجزائرية   السيدة / مريم لوكريز -1

 الكويتدولة    السيدة / حنان الصقران -2

 جمهورية مصر العربية  السيدة / إيمان عبد الفتاح النحاس -3
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 عن فريق أصحاب األعمال : •

 مملكة البحرين   الزيانىأفنان السيدة /  -1

 المملكة العربية السعودية   الدكتورة / لمى السليمان -2

 الجمهورية اللبنانية   أريج نصرالسيدة /  -3

 مصر العربيةجمهورية   الدكتورة / هدى جالل يسى -4

 الجمهورية اليمنية   الدكتورة / فوزية ناشر -5

 عن فريق العمال : •

الةةمةةمةةلةةكةةةةة الةةعةةربةةيةةةةة     السيدة / روال عبد الرحمن العسكر    -1

 السعودية

 جمهورية السودان         السيدة /  ابتهاج سعد التوم -2

 جمهورية العراق         السيدة /  خالدة شهاب أحمد -3

 جمهورية مصر العربية        السيد أحمد السيدة /  صفية -4

 المملكة المغربية         السيدة / ثريا لحرش -5

 :خمس عضوات اختارهن المدير العام وهن  •

 دولة اإلمارات العربية المتحدة             السيدة / عفراء الباسطي -1

 الجمهورية العربية السورية        السيدة / مروة األيتوبي -1

 سلطنة ُعمان               عايدة الهاشميةالسيدة /  -2

 دولة فلسطين        السيدة / سالم الخليلي -3

 دولة ليبيا        السيدة / فايزة الباشا -4

 ) مقررة اللجنة(جمهورية مصر العربية     الدكتورة / حنان يوسف -5

 ( 2012أبريل / نيسان  ، 39م . ع . ع . د  1494) بموجب قرار رقم                      

 

*  *  * 
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 ( : 2016/  2014تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية  )  - 7

 عن فريق الحكومات : •

  مملكة البحرين         السيدة / فوزية شهاب -1

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية        السيدة / مريم لوكريز نصيرة -2

  جمهورية العراق       السيدة / زاهدة أحمد شهواز -3

  دولة الكويت       السيدة / بدرية على الميكمى -4

  جمهورية مصر العربية       السيدة / مرفت أحمد عبد المجيد -5

 عن فريق أصحاب األعمال : •

 مملكة البحرين   السيدة / افنان الزيانى -1

 جمهورية السودان  السيدة / زينب حسن محمد -2

 سلطنة ٌعمان   السيدة / عبير بنت على -3

 جمهورية لبنان   السيدة / سحر قدار -4

 المملكة المغربية   السيدة / نرجس لوباريس -5

 عن فريق العمال : •

 الجمهورية التونسية   السيدة / سهام بوسته -1

 جمهورية السودان  السيدة / نعمات أحمد حسن -2

 سلطنة ٌعمان   السيدة / عايدة الهاشمية -3

 العربية جمهورية مصر   السيدة / سحر عثمان -4

 المملكة المغربية   السيدة / فاطمة الثامنى -5

 :خمس عضوات اختارهن المدير العام وهن  •

 المملكة األردنية الهاشمية    السيدة / ريهام فندي  -1

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  السيدة / عائشة محمد بالحرفية -2

 دولة ليبيا            السيدة / نيرمين الشريف الدرسي  -3

 دولة فلسطين  سيدة / سوزان تيسير عبد السالم ال -4

 الجمهورية اليمنية    السيدة / فوزية ناشر  -5

 جمهورية مصر العربية ) مقررة اللجنة (      الدكتورة / حنان يوسف     -6

 ( 2014، سبتمبر / أيلول  41م . ع . ع . د  1545) بموجب قرار رقم                           
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 ( : 2018/  2016لجنة شئون عمل المرأة العربية  )  تشكيل - 8

 عن فريق الحكومات : •

  مملكة البحرين  السيدة / فوزية شهاب .1

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    السيدة / مريم لوكريز .2

 جمهورية العراق السيدة / نجلة عيسى صادق .3

 دولة قطر السيدة / نجاة دهام العبد هللا .4

 المملكة المغربية  السيدة / نعيمة اتشيش .5

 عن فريق أصحاب األعمال : •

 المملكة األردنية الهاشمية الدكتورة / كاتية عباسى .1

 مملكة البحرين  السيدة / افنان الزيانى .2

 جمهورية مصر العربية الدكتورة / فاطمة الرزاز .3

 المملكة المغربية السيدة / نرجس لوباريس .4

 الجمهورية اليمنية الدكتورة / فوزية الناشر .5

 عن فريق العمال : •

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية         السيدة / مليكة بوطاوى .1

 جمهورية السودان   السيدة / نعمات أحمد حسن .2

 جمهورية العراق  السيدة / سعادة حميده عبرة .3

 دولة ليبيا السيدة / نرمين ناجى الشريف .4

 مصر العربية جمهورية  السيدة / مايسة عطوة .5
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 :خمس عضوات اختارهن المدير العام وهن  •

 المملكة األردنية الهاشمية     السيدة / ريهام فندى عميش  .1

 دولة اإلمارات العربية المتحدة     السيدة / كلثم عبيد بخيت المطروشى .2

 الجمهورية التونسية      السيدة / سامية البكوش  .3

 دولة فلسطين    السيدة / سوزان تيسير عبد السالم  .4

 الجمهورية اللبنانية      السيدة / سحر غدار  .5

 ) مقررة اللجنة(جمهورية مصر العربية      السيدة / حنان يوسف  .6

  

 (  2016، أبريل / نيسان  43م . ع . ع . د  1597) قرار رقم  

 

 ( : 2020/  2018تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية  )  - 9

 عن فريق الحكومات : •

 المملكة األردنية الهاشمية معالي السيدة / رابحة عبد الفتاح الدباس .1

 مملكة البحرين السيدة / فوزية شهاب .2

 المملكة العربية السعودية الدكتورة / هال بنت مزيد التويجري .3

 دولة ليبيا نعيمة محمد عاشور عبد هللا/  السيدة .4

 الجمهورية اليمنية حياة عبد هللا مسعدالسيدة /  .5

 عن فريق أصحاب األعمال : •

 دولة االمارات العربية المتحدة  السيدة/ يسرى صالح عبدهللا اليافعى  -1

 المملكة العربية السعودية السيدة/ نوف بنت عبدهللا الراكان       -2

 جمهورية مصر العربية    السيدة/ فاطمة الرزاز  -3

 المملكة المغربية   السيدة/ نرجس لوباريس -4

 الجمهورية اليمنيه      ناشر  السيدة/ فوزية  -5
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 عن فريق العمال : •

 المملكة األردنية الهاشمية السيدة / سمر الحيارى   .1

 دولة االمارات العربية المتحدة السيدة / شريفة موسي حسن على   .2

 البحرينمملكة  السيدة / زبيدة غالم البلوشي  .3

 ةسوريالجمهورية العربية ال السيدة / مارييت خوري   .4

 جمهورية مصر العربية  السيدة / مايسة أحمد عطوه   .5

 عضوات من اختيار المدير العام : •

 المملكة األردنية الهاشمية السيدة / رهام فندي عميش -1

 السيدة / سامية البكوش -2
 الجمهورية التونسية

 السيدة / مريم لو كريز -3
الةةجةةمةةهةةوريةةةةة الةةجةةزائةةريةةةةة 

 الديمقراطية الشعبية

 سلطنة عمان  السيدة / عزيزة بن سيف بن محمد الحارثية   -4

 دولة الكويت رشيد  الالسيدة / مها  -5

 جمهورية مصر العربية  الدكتورة / حنان يوسف -6

 () مقررة اللجنة 

( 2018، أبريل / نيسان  45م . ع . ع . د   1642) قرار رقم    

 

 


