








 مقدمة: 
   تعيـــش المـــرأة المصريـــة حاليـــًا عصـــرا ذهبيـــا .. حيـــث تحظـــى باهتمـــام ودعـــم قـــوى ومباشـــر مـــن 
القيـــادة السياســـية المصريـــة.. وهـــو مـــا ينعكـــس فـــي العديـــد مـــن القـــرارات والتوجهـــات .. ولعل 
» احتفاليـــة تكريـــم المـــرأة المصريـــة واألم المثاليـــة » التـــي تشـــرف بحضـــور الســـيد الرئيـــس عبـــد 
الفتـــاح السيســـي رئيـــس الجمهوريـــة والســـيدة قرينتـــه كل عـــام هـــي خيـــر دليـــل علـــى ذلـــك.. حيـــث 
أصبحـــت تقليـــدًا ســـنويًا يعبـــر عـــن مـــدى التقديـــر واالحتـــرام للمـــرأة ولمـــا تقدمـــه جهـــود وتضحيـــات 
يوميـــة ، ومشـــاركة جـــادة فـــي بنـــاء الوطـــن ..و تتضمـــن مجموعـــة مـــن القـــرارات الهامـــة التـــى 
 يصدرهـــا الســـيد الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي رئيـــس الجمهوريـــة لدعـــم المـــرأة المصريـــة.. 
المجلـــس  مـــن  كل  بيـــن  ومثمـــر  مشـــترك  تعـــاون  ظـــل  فـــي  االحتفاليـــة  وتأتـــى     
االجتماعـــي  والتضامـــن  االقتصاديـــة  والتنميـــة  التخطيـــط  ووزارتـــي  للمـــرأة  القومـــي 
والشـــخصيات  والمســـؤولين  الـــوزراء  و  الوزيـــرات  مـــن  النطـــاق  واســـعة  وبمشـــاركة    ..
.. واإلعالمييـــن  مصـــر  فـــي  المقيميـــن  واألجانـــب  العـــرب  والســـفراء   العامـــة 
وتتضمـــن االحتفاليـــة عروضـــًا ألبـــرز اإلنجـــازات التـــي تحققـــت للمـــرأة المصريـــة خـــالل هـــذا العـــام 
.. وتشـــهد تكريـــم نخبـــة مـــن الســـيدات المتميـــزات فـــي مختلـــف المجـــاالت إلـــى جانـــب عـــددًا مـــن 

األمهـــات المثاليـــات مـــن مختلـــف محافظـــات الجمهوريـــة .
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 وختامًا ..
نفخر ونعتز كل عام بتنظيم هذا الحدث الهام الذى 

يعكس اهتمام الدولة المصرية بجميع مؤسساتها 
بدعم تمكين المرأة المصرية..

د. مااي مريس
رئيسة المجلس القومى للمرأة







 السيدات والسادة،

لقد كانت المرأة المصرية العظيمة ومازالت، دعًما وظهيًرا لوطنها ولن أكون مبالًغا إذا قلت إن قوة المرأة 
المصرية هي التي صنعت مجد هذا الوطن فهي رمز العطاء والتفاني والتضحية المتجـردة من أي مصلحة هي سر 

 الحياة وأقولها صريحة :

"إن انحيازي للمرأة المصرية هو عن قناعة تامة وإيمان حقيقي بأن احترام المرأة وتقدير دورها، وتمكينها 
وحمايتها، هو واجب وطني والتزام سياسي وليس هبه أو منحة بل هو حق أساسي لها وعلينا جميًعا أن نتخذه 

 كمنهج حياة، فبدونه لن يتحقق أي نجاح منشود "

وإن المرأة المصرية مدعوة أكثر من أي وقت مضى لتساهم كما عهدناها دائًما مساهمة جادة وبناءة في مرحلتنا 
المقبلة في جمهوريتنا الجديدة التي تشهد العديد من المشروعات القومية العمالقة في تاريخنا الحديث والتي 

 تستهدف في المقام األول االسـتثمار في اإلنسان .

ومثلما كان لها الدور الوطني األكبر في الحفاظ على هوية الوطن خالل ثورة ٣٠ يونيو وفي إنجاح جهود اإلصالح 
االقتصادي وخالل جائحة فيروس "كورونا" أعول على قوتها ووعيها وحكمتها كثيًرا في إنجاح المشروع القومي 

 لتنمية األسرة المصرية والذي يستهدف االرتقاء بجودة حياة المواطن والمجتمع بأكمله .

 السيدات والسادة،

لقد عاهدت نفسي، منذ أن توليت مسئولية هذا الوطن أن تأخذ المرأة المصرية مكانتها العظيمة التي 
تستحقها، وإنني على العهد والوعد ببذل كل ما في وسعي لمواصلة مسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية 

 وحمايتها عرفاًنا بدورها الفاعل في بناء المجتمع وانشغالها بهمومه .
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واستكماًلا لمسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية أوّجه الحكومة باتخاذ اإلصالحات التشريعية والقانونية 
 لتتضمن اآلتي :

 - تحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التميز الحكومي والمؤسسي في هذا المجال .

- دعم المرأة من أجل التحاقها بوظائف المستقبل من خالل رفع الوعي لدى اإلناث بأهمية ومزايا اتخاذ مسارات 
مهنية في المجاالت: الهندسية والعلمية والتكنولوجيا التطبيقية وتهيئة فرص التعلم والتدريب حول هذه 

 المجاالت للفتيات في المراحل الدراسية المختلفة .

- مواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات واالستغالل وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل 
. 

 - الحماية من اإليذاء البدني في نطاق األسرة صوًنا لكرامة المرأة ومكانتها.

- اإلسراع في تخصيص المباني المناسبة لتفعيل آليات وسير العمل في الوحدة المجمعة لحماية المرأة من 
 العنف .

- إجراء مزيد من التعديالت على قانون اإلجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود والمبلغين عن جرائم التحرش 
والعنف وهتك العرض وإفساد األخالق مع إفراد عقوبة خاصة في حالة إفشاء سرية البيانات والمعلومات 

 المتعلقة بمثل هذه الجرائم.
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 - تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد.

- قيام وزارتي التضامن االجتماعي والقوى العاملة بالتوسع في مراكز خدمات المرأة العاملة على مستوى 
الجمهورية وذلك لتقديم خدمات تيسر على النساء العامالت وتعمل على تنظيم وقتهن بين رعاية شئون 

 األسرة، ومشاركتهن في الحياة االقتصادية واالجتماعية.

- قيام وزارات العدل والقوى العاملة، والتضامن االجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة، بتعديل قانون 
الخدمة المدنية لمنح األم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر، مدفوعة األجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل 

 أقل من 6 أشهر .

- التوسع في تغطية األمهات المعيالت، والنساء المسنات، والنساء ذات اإلعاقة، القاطنات في المحافظات 
 الحدودية، تحت مظلة شبكات األمان االجتماعي.

 السيدات والسادة،

مازالت المرأة المصرية تقدم الكثير وتستحق الكثير فهي مصدر طاقة الوطن وقوته وثقتي كاملة في أنها 
 ستواصل عطاءها وتفانيها متجردة من أية مصالح وستبذل جهودها أيًضا كمواطنة فاعلة ُمحبة لوطنها .

 عظيمات مصر،
 كل عام وأنتن جميًعا بخير.. كل عام وأنتن جميًعا بخير.. كل عام وأنتن جميًعا بخير ..

 ومصرنا العزيزة الغالية في تقدم وازدهار دائًما وأبًدا .
 تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .
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احتفالية

المرأة المصرية
واألم المثالية
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د/ نيفين القباج

وزيرة التضامن اإلجتماعي

29



٣٠



٣1



٣2



٣٣



٣4



٣5



٣6



٣7



٣8



٣9



4٠



41



42



4٣



 أ.د/ هالة السعيد
وزيرة التخطيط والتنمية اإلقتصادية
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%25
ــــت البحــــوث والدراســــات أن  أثبت
تقلــيص فجــوة النــوع االجتمــاعي

بنســــــبة

5,3

ــــــالي ــــــادة إجم ــــــى زي ــــــيؤدي إل س
النـــــــــاتج المحلـــــــــي العـــــــــالمي 

ـــــــــو ـــــــون بنح تريلي
دوالر

العائد االقتصادي لتقليص فجوة النوع االجتماعي 

٢منظمة العمل الدولية: المصدر
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34
من المقيمين في كل
قــرى الريــف المصــري

المستفيدات

ةتمكين المرأة في القلب من التوجه  التنموي للدولة المصري

مليون

االهتمام بصحة المرأة 
من خالل التدخـل 

الخــدمـــــي

تمكين اقتصادي للمرأة
من خالل خلق فرص 

٣للتشغيل
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تدريب 

سيدة4000

ـــرية ـــائية المص ـــادات النس ـــامج القي برن

تدريب 

سيدة382

محافظة12من 

قيـةبرنامج القيادات النسائية اإلفري

ةتمكين المرأة في القلب من التوجه  التنموي للدولة المصري

٤
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تدريب 

سيدة2000

ويستهدف تدريب 

سيدة8000

2022بنهايــــــــــــة عــــــــــــام 

ةتمكين المرأة في القلب من التوجه  التنموي للدولة المصري

٥

49



7000
تدريب 

سيدة

ويستهدف تدريب 

سيدة11000
ــــــــــــــــام  ــــــــــــــــالل ع 2022/2023خ

ةتمكين المرأة في القلب من التوجه  التنموي للدولة المصري

٦
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ي نسبة السيدات الفائزات ف%30
جائزة التميز الحكومي 

ةتمكين المرأة في القلب من التوجه  التنموي للدولة المصري

اطــالق جــائزة التميــز الحكــومي لتكــافؤ الفــرص وتمكــين المــرأة

٧
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ــــــرأة ــــــل الم ــــــر تمثي ــــــع مؤش ارتف
فـي مجـالس إدارة الشـركات والبنـوك

فــــــــــــــــــــــــــي مصــــــــــــــــــــــــــر 

عـــــام13 %
2020

إلـــــى

% 16.72021

مـــــن

مرصد المرأة المصرية : المصدر 

عـــــام

تحسن مؤشرات تمكين المرأة كثمار لجهود األعوام السابقة

إذا استمرت هذه الزيادة السنوية
ـــل ـــة ستـص ـــإن النسب ـــى ف 302026%الـــــ

عـــــام

١٠
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