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حملة تمكين النساء العربياتنماذج نسائية عربية مضيئة            

الدكتورة مايا مرسي
للمـــرأةرئيسة المجـــلس القومـــي 

جمهورية مصر العربية

ي تسلمت الدكتورة مايا مرسي مهام عملها كرئيسة للمجلس القـوم
، وهي ثالث رئيسـة للمجلـس منـ  2016للمرأة في األول من فبراير 

والمجلس هو اآللية الوطنية األعلى المنـو  . 2000إنشائه في عام 
بها وضع ومتابعة الخطط القومية للنهـو  بـالمرأة فـي مصـر، 
وإقتراح السياسات في مجال تنمية المرأة وتمكينها من أداء دورهـا 

.األساسي في المجتمع وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة
كرئيس لفريـ  العمـ  2013عملت الدكتورة مايا مرسي من  العام 

لـدول اإلقليمى لبرامج وسياسات تمكين المرأة في المركز اإلقليمى ل
.العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

امتدت مسيرتها المهنية على مدى أكثر من عشرين عامًا فى مجـال 
.النهو  بالمرأة والدفاع عن حقوقها األساسية 

وخالل تلك المسيرة ساهمت  الدكتورة مايا مرسي في العديـد مـن 
المبادرات الرائدة مث  تطوير االستراتيجية العربية للمـرأة واألمـن
والسالم، واستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة العربيـة، وخطـة 

يز ضد العم  العربية لتنفي  اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمي
..المرأة
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أول سيدة تعم  –مارجريت عازر / النائبة
كأمين عام حزب سياسي
جمهورية مصر العربية 

أول سيدة مصرية تعم  كأمين عام حزب سياسي على مسـتوى 
ي األحزاب المصرية، فازت بمقعد المرأة العربية في البرلمان الدول

، تم إنتخابها كوكي  أول للجنة حقوق االنسـان بالبرلمـان2016
شـللت العديـد مـن . 2020: 2015المصري في البرلمان الحالي 

منها أمين صـندوق 2004المناصب السياسية واألهلية من  عام 
رية؛ شبكة الليبراليين العرب؛ وعضو منظمة حقوق اإلنسان المص

ونائــب رئــيس مجلــس إدارة جمعيــة المســاهمة الشــبابية 
خاضت عدة معارك انتخابية على مـدى . للمساعدات االجتماعية

ى عدة سنوات في مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية حت
اكتسبت خبرة كبيرة في إدارة الحمـالت االنتخابيـة سـواء فـي 
اإلعداد من حيث الدعاية واإلعالن وكيفية تدبير التموي  أو ومن
حيث اإلشراف على اللجان؛ تـممن بأهميـة العمـ  الجمـاهيري 
وتدافع عن حقوق المرأة وتواجدها في المجال العام مـن خـالل 
منظور برجماتي يـممن بقـيم وتقاليـد المجتمـع وطموحـات 

.وتطلعات المرأة المصرية

حملة تمكين النساء العربياتنماذج نسائية عربية مضيئة            
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ونائــب رئــيس مجلــس إدارة جمعيــة المســاهمة الشــبابية 
خاضت عدة معارك انتخابية على مـدى . للمساعدات االجتماعية

ى عدة سنوات في مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية حت
اكتسبت خبرة كبيرة في إدارة الحمـالت االنتخابيـة سـواء فـي 
اإلعداد من حيث الدعاية واإلعالن وكيفية تدبير التموي  أو ومن
حيث اإلشراف على اللجان؛ تـممن بأهميـة العمـ  الجمـاهيري 
وتدافع عن حقوق المرأة وتواجدها في المجال العام مـن خـالل 
منظور برجماتي يـممن بقـيم وتقاليـد المجتمـع وطموحـات 

.وتطلعات المرأة المصرية
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، تنفذ بالتعاون هي محلة تثقيفية حبقوق املرأة العربية يف القوانني املختلفة« متكني» محلة 

PDSةاحملروسومركزاالنسانقوقحلالكويتيةواجلمعيةللتنميةاملشرقمؤسسةبني

2017أقوي سيدة عربية في : العليانلبنى 
السعودية 

ة اختيرت سيدة األعمال السعودية لبنى العليان أقوى سـيد
.2017عربية في 

ــاري  ــ  التج ــان مســمولية أنشــطة العم ــولى العلي وتت
واالستثمارات العائـدة لمجموعـة العليـان فـي المملكـة 
العربية السعودية ومنطقة الشرق األوسط المسـاهم فـي 

شركة عمالقة، وسب  أن أسست برنامج العلّيان40أكثر من 
بهدف 004للعم  الوطني النسائي للتوظيف والتطوير عام 

ة من زيادة عدد المهنيات اللواتي ال يشكلن سوى نسبة ضئيل
.إجمالي القوى العاملة في المملكة العربية السعودية

وسب  لسيدة األعمال السعودية أن اختيرت كثـاني أقـوى 
سـيدة 100ضمن قائمة أقـوى 2011شخصية نسائية عام 

عربية، ومنحها ملك السويد كارل السادس عشر جوسـتاف، 
بقة الوسام الملكي السويدي للنجم القطبي من الط2012عام 
.األولى
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