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 المقدمة -1

  المشروع مجال 1‐1

  .القومي و المحلي المستوي علي بفوائدها اإلقتصادي النشاط في المرأة مشارآة تأتي

 و النسائية العاملة القوي مشارآة معدالت بين إيجابي إرتباط هناك القومي المستوي علي •
 .اإلقتصادي لنموا
 األسرة رفاهية صالح في العاملة القوي في المرأة مشارآة تأتي المحلي المستوي علي •

 .)إلخ األطفال تعليم الصحة، الدخل،(

 مشارآة معدالت إرتفاع إلي يؤدي سوف التدريب و التعليم مستويات رفع أن توقع الطبيعي من
 آلما التعليم من أآبر قدر علي الفرد حصل لماآ -عامة وبصفة - أيضا. العاملة القوي في المرأة
 تعليم تأثير في بحثت التي المقارنة دراسات تستعرض. أآبر دخل علي للحصول فرصه زادت
 يسهم). 2004 الدولي البنك (إيجابية نتائج الفقر نسبة إنخفاض و المحلي الناتج إجمالي علي اإلناث
 مدفوع للعمل فرصهم من يزيد و الرجال و لنساءا إنتاجية تحسين في والمهارات التعليم من آل

  ).2008 الدولية العمل منظمة (الرسمي القطاع في األجر

 القوي في اإلناث لمشارآة معدالت أقل) MENA (أفريقيا شمال و األوسط الشرق منطقة في توجد
 مشارآة معدالت يف معادل إرتفاع إلي للنساء التعليمية المستويات إرتفاع يؤد لم. العالم في العاملة
 القومي، المستوي علي اإلنتاجية العملية في البشرية للموارد خسارة هناك. العاملة القوي في اإلناث
 الدولي البنك (الرجال بعد متأخرة مرحلة في للمرأة اإلقتصادي التمكين يأتي المحلي المستوي وعلي
2004.(  

 و المهني التعليم إصالح في نواتس لعدة لمصر نشط شريك األوروبية التدريب مؤسسة آانت
 األقليمي المشروع متضمنة مشروعات عدة تطبيق تم النطاق هذ وفي التوظيف، وفي التدريب
 العمل، إلي التعليم من اإلنتقال مشروعات و ،)للتوظيف التدريب و التعليم (المتوسط البحر لـمنطقة
 في الهجرة و العاملة القوي وزارة مع مقائ تعاون هناك. المرصد أنشطة و للمؤهالت القومي اآلطار
 وفد مع آثب عن األوروبية التدريب مؤسسة تعمل وأيضا. بالمهارات الهجرة يربط مشروع
 البحر منطقة في المهني التدريب و الفني التعليم إصالح مشروع تطبيق وتدعم األوروبية المفوضية
  .األوروبي لإلتحاد المتوسط

 مصر في النوعية للعدالة مستدامة سياسات ترويج إلي األوروبية التدريب مؤسسة مشروع يهدف
 المضمون اإلعتبار في األخذ مع التوظيف، و التدريب و التعليم مجاالت في األردن و وتونس

  .الخاص المحلي اإلقتصادي اإلجتماعي
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 في النساء لتوظيف المتاحة الفرص و بالمعوقات الوعي و المعرفة زيادة هو المشروع من الغرض
 المختارة الدول في) السياحة و اإلتصاالت و المعلومات تكنولوجيا (إقتصاديا للنمو قابلين قطاعين
 دور تعزيز أجل من األوروبية المفوضية و القومية الهيئات من لكل المشورة و التوصيات وتقديم
  .العمل سوق في المرأة

 في مطلوبة مهارات إآتساب إلي النساء تحتاج وظيفة علي الحصول أجل من) أ (أنه المعطيات
 دخول مشكلة -األول المقام في -هي المتوسط البحر منطقة في الشباب بطالة) ب (و العمل سوق
 البحث يقوم سوف لذا ،) 2007 شرآاه و الزناتي ،2007 عامر) (للفتيات باألخص (األول العمل

 في للنمو قابلين قطاعين في) رالعم من 29-15 (الفتيات من العاملة القوي مشارآة علي بالترآيز
  .تونس و األردن و مصر

 :ألن مالئمة القطاعات آأآثر واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا و السياحة تحديد تم

 وظائف خلق إمكانية لديهما •
 .نموهما لضمان ضرورة ماهرة عاملة قوي توفير •

 التوظيف و التعليم قضايا يعل بالترآيز مصر، في للنساء العام الوضع بتحليل التقرير هذا يقوم
  .المحددين بالقطاعين المتعلقة

  :اآلتي مخاطبتها سيتم التي الرئيسية البحثية األسئلة تتضمن

 للنساء؟ دخل توفير و للتوظيف القطاعين هذين إمكانية هي ما •
 القطاعين؟ هذين في المرأة توظيف علي التعليم من المختلفة األنواع تؤثر آيف •
 مهن في المدربات للفتيات العاملة القوي في المشارآة عدم أو ارآةالمش أسباب هي ما •

 القطاعين؟ بهذين متعلقة
 يمكن التي الحوافز أنواع هي ما القطاعين؟ هذين في المرأة توظيف تحسين يمكن آيف •

 العمل؟ سوق في المرأة مشارآة زيادة أجل من تطبيقها
 التدخالت أو للنوع التنسيق لخال من سواء – القطاع مستوي علي التدخالت نوع ما •

 أآبر؟ نوعية مساواة تدعم قد التي – لإلناث المستهدفة الخاصة
 و إستراتيجيات في تضمينها يمكن التي النوعية بالمساواة المتعلقة النتائج و األهداف هي ما •

 المفوضية باألخص و للمانحين، يمكن آيف ذلك، علي عالوة القطاع؟ مبادرات و برامج
 األنشطة؟ هذه دعم ة،األوروبي

 و التعليم في النوعية المساواة نحو التقدم لقياس إستخدامها يمكن التي المؤشرات هي ما •
 القطاع؟ مستوي علي التوظيف
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   اإلقتصادي و اإلجتماعي العام المناخ 2‐1

 و الملكية علي قضت التي و لمصر الحديث التاريخ في  التحول نقطة1952 يوليو 23 ثورة آانت
 منذ للجمهورية رئيسا الناصر عبد جمال آان و الدولة قبل من موجه بإقتصاد لجمهوريةا أسست
  .1954 أآتوبر

 أجل من. التنمية في اإلجتماعية و اإلقتصادية المشارآة تشجيع إلي يهدف النظام آان الحين ذلك في
 فرص من ستفادةلإل النساء، ذلك في بما المواطنين، تمكن إجراءات بتبني الدولة قامت ذلك، تحقيق
  .المتاحة التوظيف و التعليم

 وبدأت لمصر الجديد الرئيس السادات أنور أصبح ،1970 سبتمبر 28 في الناصر عبد وفاة بعد
 خالل من تحررا أآثر إقتصاد إلي المرآزية فائق إقتصاد من التحول بغرض إصالح بعملية حكومته
 إستمرت التي 1974 عام في اإلنفتاح سياسة يتبن تم. المحلي و األجنبي الخاص اإلستثمار تشجيع
 مصر أرست 1991 عام منذ أنه الواقع، في. 1 1981 أآتوبر 6 يوم في السادات إغتيال بعد حتي

 البنك و الدولي التمويل صندوق من بدعم الهيكلي والتعديل اإلقتصادي لإلصالح رئيسيا برنامجا
  .1986 في البترول أسعار في حادال لإلنحدار آإستجابة جزئيا جاء والذي الدولي،

 قليلة فرص هناك آانت فقد: النساء علي سلبيا تأثيرا باإلنفتاح بدأت التي التحرر لعملية آان
 زادت و الحكومية غير الوظائف في لإلناث تكافؤ عدم هناك وآان العام، للقطاع الجدد للمتقدمين
 قيمة حول تساؤالت هناك ذلك، إلي افةباإلض). 2004 أرنتز و أسعد (األجور في النوعية الفجوة
 من السياسي لإلسالم أفضلية هناك آان ،1977 عام حتي. اإلصالح لغرض تأسيسه تم الذي النظام
 تغير تم). 2000 آيبل (المعتدلة اإلسالمية النخبة بجذب تهتم آانت التي المصرية الحكومة قبل

 المصرية السالم معاهدة و إسرائيل ليإ السادات الرئيس لزيارة نتيجة 1977 عام بعد الموقف
 عام في السادات إغتيال أخيرا و اإلقتصادي التحرر سياسة ضد الخبز مظاهرات و اإلسرائيلية

 بقضايا يتعلق فيما باألخص و لإلسالميين القوي التأثير إرساء تم هذا، من الرغم علي. 1981
  .النوع

 يهدف آان إستقراري مكون هو و الداخلي التحالف يسمي ما اإلقتصادي اإلصالح برنامج تضمن
 القطاع إصالحات و الصرف سعر و التجارة الخارجي؛ المالي التوازن في اإلستدامة عدم إزالة إلي

 األهداف أحد آانت. للخصخصة الطموح والبرنامج اإلقتصاد؛ تحرير تستهدف آانت التي المالي
  دورها متضمنا الدولة دور تقليص و السوق نحو اإلقتصاد توجيه إعادة اإلصالح لبرنامج الواضحة
  .التوظيف علي المهيمن

 .تم إستبداله بمحمد حسني سيد إبراهيم مبارك 1
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 و الرئيسية التصدير قطاعات من بعض في متزايدة عالمية منافسة اليوم المصري اإلقتصاد يواجه
 2007 و 2004 أعوام بين ما لكن و) 2005 األوروبية التدريب مؤسسة (هيكلية مشاآل من يعاني
 مستوي إلي ليصل الزيادة في للفرد اإلجمالي المحلي الناتج و المحلي الناتج إجمالي من آل نمو بدأ

 . 2007 و 2006 في% 7 حوالي

  2007–1990 (%) للفرد القومي الناتج إجمالي و القومي الناتج إجمالي نمو: 1 رقم شكل

  

  العالمية التنمية مؤشرات بيانات قاعدة الدولي، البنك: المصدر

 لم ،2المعيشة ظروف في التحسن من فبالرغم. السكان علي اإلقتصادي النمو توزيع يتساوي لم
 دخل من% 27.6 علي الشعب نم ثراء األآثر% 10 الـ نسبة تمثل حيث العدالة إلي الثروة تؤدي
 الدولي، البنك (القومي الدخل من% 8.9 علي فقرا األآثر% 20 الـ نسبة تحيا أن يجب بينما الدولة،
 آان 2008 عام في أنه إلي الفعلية التقديرات أشارت). العالمية التنمية مؤشرات بيانات قاعدة
 للضعف ونتيجة). 2008 الدولي نكالب (يوميا واحد دوالر من أقل علي يحيا السكان من% 18.9

 ).2007 األوروبية التدريب مؤسسة (مصر في هام بدور الهجرة تقوم اإلقتصادي

 القانوني اآلطار 3‐1

 جميع في النساء و الرجال بين المساواة علي ،1971 عام في الصادر المصري، الدستور ينص
 واجبات و حقوق لديهم. قانونال أمام متساوين المواطنين: "أن علي 40 المادة وتنص. المجاالت
 المصريين جميع لدي." المعتقدات أو الدين أو اللغة أو األصل أو النوع عن النظر بغض متساوية
  .تفرقة بدون للعمل دستوري حق أيضا

 الوفيات معدالت و التوظيف و التعليم علي الحصول و الكتابة و القراءة بمعرفة الخاصة المؤشرات: أدناه أنظر 2
  .األخيرة السنوات مدي علي التحسن يف أخذت
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 ال لكن و التعليم و الصحة و العمل و العامة الحياة في متساوية بحقوق المصريات النساء تتمتع بينما
 علي مؤسس مصر في الشخصية األحوال قانون. زواج آوحدة األسرة في متساوية بحقوق يستمتعن
 آان التاريخ، هذا حتي. 2000 يناير في خصيةالش األحوال قانون مراجعة تم. اإلسالمية الشريعة

 اإلصالح أعطي. المسبقة معرفتها حتي أو الزوجة موافقة بدون التطليق في الحق وحده الزوج لدي
 سمحت العام، نفس في. المعاملة سوء إثبات شرط بدون  الطالق علي للحصول الفرصة للمرأة
 أو اآلباء من مسبقة موافقة بدون السفر أو سفر جواز علي بالحصول للنساء المصرية المحاآم
 تخضع و مسيحيين من بالزواج المسلمات للنساء مسموح غير فهو هذا من الرغم علي. األزواج
 المنطقة في الحوآمة برنامج (اإلسالمي للقانون مسلمين يتزوجون الذين المسلمات غير النساء
   ).للتنمية المتحدة األمم لبرنامج العربية

 علي ينطبق ال لكنه و 12/2003 رقم العمل بقانون العمل لعالقات السابقة القوانين إستبدال تم
 الخدمة لقانون يخضعون الذين (المدنيين الموظفين و األجنبي اإلستثمار شرآات و الحرة المناطق
  .المنازل في الخدمة و الزراعة في العاملين و) المدنية

 يفضل لكن،. الوالدة بعد و الحمل فترة خالل العاملة رأةللم قانونية بنود بتوفير العمل قانون يقوم
 حقوق و االجتماعية التأمينات في مساهماتهم دفع تجنب أجل من نساء توظيف عدم العمل أرباب
 خالل مرتين من أآثر األمومة إجازة تمنح لن: " علي العمل قانون من 91 المادة تنص. األمومة
 يوم 45 و للوالدة المتوقع التاريخ من أمومة إجازة يوم 90 لحاملا العاملة تمنح". المرأة خدمة فترة
 المرأة لدي: "علي العمل قانون من 94 المادة تنص ذلك، إلي باإلضافة. للوالدة الفعلي التاريخ من

 سنتين تتعدي ال لمدة إجازة علي الحصول في الحق أآثر أو عامل 50 تضم مؤسسة في العاملة
  ."الخدمة فترة خالل مرتين من أآثر اإلجازة هذه تمنح لن. الطفل لرعاية

 الحق فلديها طفلها، بإرضاع تقوم التي العاملة للمرأة 93 المادة منحته بالنوع خاص إجراء هناك
  .ساعة نصف عن تقل ال منها آل للرضاعة، يوميا لفترتين الوالدة، تلي التي شهر 24 خالل

 الخاصة و العامة حياتهن في النساء تواجه التي مشاآلبال المصرية الحكومة إهتمام علي التأآيد تم
 و سياسات وضع هو الوزارة دور. 2009 مارس في السكان و لألسرة الدولة وزارة بتأسيس

 و التعليم – مختلفة قطاعات عبر بالعمل األسرة، ورفاهية بتمكين متعلقة عمل خطط و إستراتيجيات
  . بالتنسيق مع الوزارات المعنية–ستثمار و المعلومات الصحة و العمل و التنمية اإلقتصادية و اإل

بالرغم من تحقيق بعض النجاحات النسبية إال أنه في دراسة المنتدي اإلقتصادي العالمي عام 
، جاءت مصر في مؤخرة القائمة التي "قياس الفجوة النوعية العالمية: تمكين المرأة" عن 2005
من الجدير ذآره أنه تم منح ). 2005إلقتصادي العالمي، المنتدي ا( دولة تضمنها المسح 58تضم 

  :مصر أقل درجة في آل من الخمس مجاالت التي تضمنها البحث و هي

 المشارآة اإلقتصادية •
 الفرص اإلقتصادية •
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 التمكين السياسي •
 الحصول علي التعليم •
 .الصحة و الرفاهية •

برنامج األمم المتحدة للتنمية،  طبقا لقياسات التمكين النوعي ل2008–2007في الفترة ما بين 
 2007/2008تقرير التنمية البشرية ( دولة 177 من مجموع 112جاءت مصر في المرتبة 
 86ألغراض المقارنة، جاءت األردن في نفس التصنيف في المرتبة ). لبرنامج األمم المتحدة للتنمية

  .91و تونس 

  )للسكان اإلحصائية الدراسة (السكانية المؤشرات 4‐1
) المقيمين غير متضمنا (76699427 ،2008 عام إلحصاءات طبقا مصر في السكاني لتعدادا آان
  ).اإلحصاء و للتعبئة المرآزي للجهاز 2006 تعداد (النساء من% 46.4 منهم

 المشترك للتأثير نتيجة سنويا،% 1.9–1.8 بنسبة 1992 عام منذ التزايد في السكان تعداد أخذ
 4.3 من (الخصوبة وإنخفاض) 2006 في% 5.7 إلي 1990 يف% 8.9 من (الوفيات إلنخفاض

 بوفيات الخاصة البيانات في اإلتجاهات تظهر). 2006 في 2.9 إلي 1990 في مرأة لكل طفل
 في المعيشية و الصحية الظروف في تحسن هناك أن الوالدة عند المتوقع العمر متوسط أو األطفال
). العالمية التنمية مؤشرات بيانات قاعدة الدولي، نكالب (عام بشكل األخيرة العقود خالل في مصر
 و 2006 في 74 إلي 2000 عام في 71 من اإلناث و الذآور من لكل المتوقع العمر متوسط أرتفع
  .2006 في 69.5 إلي 2000 عام في 66.7 من للذآور بالنسبة

 الفئة آانت 2005 عام في أنه حيث" الشباب أفضلية "بإسم معروفة إنتقالية بمرحلة مصر تمر
 الفئة لهذه إنخفاض نحو الميل من بالرغم. التعداد إجمالي من% 33.3 تمثل 14 – صفر السكانية
 المتحدة األمم (المصري الشعب عمر آمتوسط عام 36 إلي تشير 2050 لعام التوقعات لكن العمرية
2008.(  



  9

  في مصر2050–2000توقعات النمو السكاني : 2شكل رقم 

  

  لميالعا السكاني التعداد المتحدة، األمم: المصدر

  :التأثير من نوعين السكاني للنمو

 هذا. العمر من 25 من أقل) السكان إجمالي من% 56 حوالي (مصري مليون 42 من أآثر •
 بـ بالمقارنة ،2005 عام في الكبار من% 71.4 (المتزايدة التعليم مستويات إلي باإلضافة
 اسيةدر حياة ؛)2005 في %0.85 (الشباب بين باألخص و) 1986 في فقط% 44.4

 علي يدل ،3والعالي الثانوي بالتعليم اإللتحاق من متزايدة ومستويات أطول إفتراضية
 ظل في. التعليم لمتطلبات اإلستجابة أجل من البشرية و المالية للموارد ضخمة احتياجات

 .قضية التعليم جودة تصبح الظروف هذه
املة و خاصة الملتحقين سوق العمل المصرية غير قادرة علي إستيعاب الفئة العمرية الع •

من (قامت مصر، في السنوات األخيرة، بتحسين معدالت النشاط . الجدد بسوق العمل
و معدالت ) 2007في % 50 إلي 2003 في 64-15من السكان في سن ما بين % 46

% 11من (و معدالت البطالة ) 2007في % 46 إلي 2003في % 41من (التوظيف 
كن مستويات التوظيف تبقي منخفضة بالمقارنة بتلك  و ل4)2006في % 9 إلي 2003في 

 .للمناطق األخري و هناك عدم مساواة في التوزيع الوظيفي
 
 
 

 إرتفعت بينما ،2005 في% 82.1 و 2001 في% 78.7 الثانوي بالتعليم اإللتحاق صافي نسبة آانت  3
. 2005 في% 34.6 يإل 2003 في% 29.2 من ISCED لـ 6 و 5 مستويات في اإللتحاق إجمالي نسبة

 www.uis.unesco.orgو اليونسك – اإلحصاءات معهد: المصدر
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  الجنسين بين التقليدي النموذج 5‐1

 آطار في وجودها تحجيم و المرأة نشاط من الحد بعينها تقاليد و لعادات الترويج خالل من يمكن
 النساء األولي، في. المدنية و الريفية المجتمعات بين التقاليد و عاداتال تطبيق درجة تتنوع. العائلة
 غير أدوار في بالمشارآة لهن تسمح أوسع بفرص تتمتع األخري في بينما آبير بشكل مقيدات
  ).2006 زيد أبو (المزرعي العمل و التناسل

 من و آمعوالت نساءال تعريف يتم مازال لكن مصر، في التغير في آخذة المعايير أن من بالرغم
 باألخص. أولية آمسؤليات الطفل رعاية و للتناسل ينظر ما غالبا. الرجال يتبعن أن منهن المتوقع
 عن تتنازل و المنزل في تبقي أن يجب المرأة أن ضمني فهم هناك البطالة مرتفعة الفترات خالل
  .الخاص القطاع في خصوصا و للرجال العاملة القوي في مكانها

 عليميةت قضايا 2

 من المرأة لتعليم موارد تخصيص أحقية تقرير في هام بدور المجتمع تقاليد و النوعية المعايير تقوم
 أن الرجل من المتوقع من أنه حيث فائدة أآثر الرجال تعليم يعتبر للنوع التقليدي النموذج في. عدمه
 اإلتجاهات تحليل دعن االعتبار في هذا يؤخذ أن يجب. األسرة في الوحيد الرزق مصدر يكون

 حصول تحقيق في ملحوظ تقدم هناك حيث أفريقيا، شمال و األوسط الشرق منطقة في التعليمية
 .أيضا لإلناث التعليم علي حقيقي

 أهداف) 2000 العالمي التعليم منتدي (للجميع التعليم تحقيق أجل من لداآار العمل إطار ُوضع
 و األبتدائي التعليم في النوعية المساواة عدم إلغاء و ناثاإل من للكبار التعليم معدل لتحسين طموحة
 باإللتحاق طالب 542000 قام 2005 عام ففي للجميع للتعليم العالمي المتابعة لتقرير طبقا. الثانوي
 معدل إجمالي آان. الخاصة المعاهد في% 31 منها) إناث% 48 (اإلبتدائي قبل ما التعليم بمرحلة
 من لكن. الحكومي اإلستثمار لزيادة نتيجة 1999 في% 11 من إرتفع دق الذي و% 17 اإللتحاق
 المدرسة قبل ما بمرحلة إلتحقوا األآثرفقرا األسر من األطفال من فقط% 2 أن مالحظة المهم

 ).المصرية األسرة في التعليم مسح 2006–2005(

 

 

 – جمع بيانات منطقة البحر المتوسط  الجهاز المرآزي للتعبئة و اإلحصاء ، مسح القوي العاملة، بناءا علي4
 مقسمة علي 64-15معدالت التوظيف هي نسبة األفراد العاملين في الفئة العمرية . مؤسسة التدريب األوروبية

  .معدالت البطالة هي عدد األفراد غير العاملين مقسم علي التعداد الفعال. إجمالي التعداد السكاني لنفس الفئة العمرية
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 بين اإلختالفات ببعض أفريقيا شمال و األوسط الشرق منطقة في اإلناث أمية محو في زيادة هناك
 في أيضا واضحة اإلتجاهات هذه. بالكبار الشباب فئة مقارنة عند اإليجابي اإلتجاه يالحظ. الدول
%). 83.3 (الذآور عن%) 59.7 (اإلناث بين أقل الكتابة و القراءة معرفة مستويات حيث مصر

% 90 إناث؛% 79 (24-15 العمرية الفئة في وضوحا أقل الفارق هذا). 3 رقم الشكل أنظر(
 وتحسن األمية محو حمالت نجاح إلي المتزايدة الشباب تعليم معدالت إرجاع يمكن. 5)ذآور

  ).2008 ناصر (لإلناث خصوصا و بالمدارس اإللتحاق مستويات

 بالنوع (%) للكبار الكتابة و القراءة معرفة معدالت: 3 رقم شكل

 

 اليونسكو – اإلحصاءات معهد: المصدر

 السبب. أبدا بالمدارس يلتحقوا لم العمر من 17-6 بين ما األطفال من فقط% 5 ذلك، علي عالوة
 لإللتحاق المادية التكلفة آان 2005/06 سيالدرا العام خالل اإللتحاق لعدم شيوعا األآثر و المعطي
%) 39 (لإلناث األحيان أغلب في و ذآرا األآثر اآلخر العامل آان الطفل لعمل االحتياج. بالمدرسة

  .األطفال من%) 23 (للذآور عن

 معدل إلي هذا يرجع).1 الجدول أنظر (اإلبتدائية للمرحلة آامل إلتحاق معدل تقريبا مصر حققت لقد
 بينما. التعليمية المرحلة هذه في الكبيرة اإلستثمارات و -% 1 من أقل – للغاية لمنخفضا التسرب
 شمال و األوسط الشرق منطقة معظم في ملحوظ بشكل اإلبتدائية بالمرحلة اإللتحاق معدل إرتفع
 بكثير أقل الثانوي بالتعليم اإللتحاق معدالت لكن ،2004–1991 بين ما الفترة خالل إفريقيا

 اإللتحاق لمعدالت ثقافية و مؤسسية و إقتصادية أسباب هناك). 4 الشكل أنظر (لإلناث اخصوص
 اآلباء يحتاج عندما. بالمدرسة لإللتحاق رئيسيا عائقا الفقر يبقي. الثانوي التعليم في المنخفضة
 .أوال اإلناث إستبعاد إلي ميل فهناك تعليم، علي للحصول أطفالهم أحد اختيار إلي الفقراء

 

5  www.unicef.org/infobycountry/egypt_statistics.html#46 
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 األساسان العنصران مصرهما صعيد في للمجتمعات المتحفظة الطبيعة و قريبة مدارس وجود عدم
 أيضا المبكر الزواج يمثل مصر، ريف في. الثانوية مرحلةبال اإلناث إللتحاق المنخفضة للمعدالت
  ).2008 ناصر (سنة 18 إلي إرتفع الفتاة لزواج سن أدني أن حقيقة من بالرغم اإلناث لتعليم مشكلة

   (%)تعليمية إحصائيات: 1 رقم جدول
 الدولة  قبل ما

  اإلبتدائي
 2006 إ م إ

  اإلبتدائي
 إ م ص

2006 

  الثانوي
 2006 إ م إ

 العالي يالثانو
 2006 إ م إ

  العالي
 2006 إ م إ

 تعليم معدل
  الكبار
2000-06 

 مصر 17  96  77  88  35  71 
 األردن 32  90  78  89  39  93 
 تونس  م غ 98  70  85  31  77 
 العربية الدول 18  84  54  68  22  72 
 النامية الدول 36  85  46  60  17  79 
 العالم 41  88  53  66  25  84 

  اإللتحاق معدل صافي : إ م ص ؛ حاقاإللت معدل إجمالي : إ م إ
  2009 العالمية، المتابعة تقرير اليونسكو: المصدر

 62004 ،)البرامج جميع خاص، و عام ، (%الثانوي بالتعليم اإلناث إلتحاق: 4 رقم شكل

46.0
46.2
46.4
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8
48.0

2000 2001 2002 2003 2004

  

  اليونسكو - اإلحصاءات معهد: المصدر

. الخليج دول في باألخص النساء، صالح في غالبا تبدو العالي بالتعليم تحاقاإلل في النوعية الفجوة
 علي عالوة. 7العالي بالتعليم اإللتحاق نسبة من% 49 تمثل المرأة آانت 2004/05 في مصر في

 النسبة. الدراسة إستكمال أو العمل سوق دخول إما الخيار للمرأة أصبح الزواج سن بإرتفاع ذلك،
   علي الحصول األسهل من أن يجدون الرجال أن إلي تشير بالجامعات الملتحقين لالرجا من األقل
 

 الدليل اإلحصاء، و للتعبئة المرآزي الجهاز% (48.34 ،2006/07 الدراسي للعام اإلناث إلتحاق معدل آان 6
  ).2007 السنوي

 المعلومات خدمة مرآز 7
www.sis.gov.egLEnLWomenLSociety/Education/10030300000000001.htm 
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 تقليديا تعتبر دراسية مجاالت في التمرآز إلي اإلناث إلتحاق يميل لكن،. إقتصادية فرص و وظائف
 العلوم في تمثيلهم بينما ،)التمريض و المنزلي اإلقتصاد و اآلداب و الفنون مثل (لإلناث مناسبة
 .نسبيا منخفض يبقي الطب و الكمبيوتر علوم و الهندسة و الطبيعية

  2003/04–1996/97 الخريجات، نسبة و الخريجين عدد إجمالي: 2 رقم جدول
  1996/97  2003/04 

 اإلنسانية العلوم  اإلجمالي العدد  اتالخريج%   اإلجمالي العدد  الخريجات% 
 اللغة 599  70  1617  78 

 و اإلقتصاد
 السياسية العلوم

261  56  593  79 

 الفن 215  67  291  79 
 األدب 20727  58  38486  68 

 المعلومات 174  68  918  76 
 التجارة جامعة 30013  39  60261  39 
 القانون جامعة 14694  31  27595  38 

  
 علمي/فني

  
 اإلجمالي لعدد

  
 الخريجات% 

  
 اإلجمالي العدد

  
 الخريجات% 

 الجميلة الفنون 1116  56  2040  63 
 األسنان رعاية 392  41  1741  52 
 الصيدلة 1829  38  9325  58 
 الطب 3305  35  8150  48 
 العلوم 3975  37  8916  52 

 الزراعة 2889  28  5979  47 
 بيطري طب 817  25  2622  53 

 الهندسة 5712  24  18132  25 
  2007 ،"العامالت و العاملين "اإلحصاء، و العامة للتعبئة المرآزي الجهاز: المصدر

 بين النسبة بقياس يقوم الذي و المصري، النوعي التعادل فدليل إحرازه، تم الذي التقدم من بالرغم
 عدم إلي يشير مما 1 من أقل للذآور، المفترضة الدراسية الحياة توقع ومعدالت والذآور اإلناث
  8).5 الشكل أنظر (الذآور صالح يف تكافؤ

 

 

 

الرقم لمرحلة اإلبتدائي . البيانات عن توقع الحياة الددرسية بين مرحلة اإلبتدائي و التعليم العالي غير متاحة بالنوع 8
.  حتي الثانوي
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 إلي اإلبتدائي ،)سنوات (اإلفتراضية الدراسية للحياة للنوع التقليدي النموذج: 5 رقم الشكل
 بالنوع الثانوي،
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  اإلحصاءات معهد اليونسكو،: المصدر

  التعليم تمويل 1‐2
  :بمصر اإلبتدائي التعليم في تحديات عدة هناك تبقي

 التعليمي اإلنفاق نموذج في توازن عدم  ) أ
 التعليم علي لإلنفاق الفعال غير التخصيص  ) ب
 ).2008 ناصر (للتعليم التحتية البنية في للتوسع االحتياج عن نتجت التي المالية الضغوط  ) ت

 من% 15.8 و المحلي الناتج إجمالي من% 4.7 نسبة التعليم علي العام اإلنفاق مثل 1970 عام في
 العام اإلنفاق إجمالي في% 12 بنسبة إرتفاع هناك آان 2007/08 أعوام في. العام اإلنفاق إجمالي
 إجمالي من10.2  أن الحكومية الميزانية تتوقع) 2009/10 (الحالي العام في. السابقة السنة عن

 معظم أن الواضح من للتعليم التخصيصات توزيع إلي بالنظر. للتعليم يخصص سوف العام اإلنفاق
 السلع لشراء% 10 صرف يتم بينما للموظفين والتعويضات لألجور يخصص%) 80 (التمويل

 9.اتاإلستثمار علي فقط% 9 إنفاق يتم و والخدمات

 

  www.mof.gov.eg/english/statistics المصرية، المالية وزارة 9
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 مصروفات علي المال تنفق%) 100 (األسر جميع فإن المصرية، األسرة في التعليم مسح إلي طبقا
 تلميذ لكل و م ج 357 اإلبتدائية المرحلةب تلميذ لكل لألسرة اإلنفاق إجمالي متوسط آان. مدرسية
 إختالفات هناك تكن لم. جم 950 الثانوية بالمرحلة طالب لكل و جم 599 اإلعدادية بالمرحلة
  .اإلجمالي اإلنفاق متوسط في نوع لكل ملحوظة

 خارج تتم و رسميا ممنوعة الخصوصية الدروس. مصر في شائعة ظاهرة الخصوصية الدروس
 المرحلة تالميذ لحضور األسر من% 41 نفقات آانت 2004/05 عام في. لمدرسةل الرسمي النظام

 المرحلة لطالب% 61 و اإلعدادية المرحلة لطالب منها% 61 الخصوصية، الدروس اإلبتدائية
  .الثانوية

 من% 85 إلي تصل لنسبة مدعمة العامة الجامعات أن حيث مجانا مصر في العالي التعليم رسميا،
 المعاهد في للغاية باهظة المصروفات هذه. زهيدة مصروفات بدفع الطالب يقوم و ميزانيتها
 لكل دراسية ساعة لكل الدراسية الرسوم بالقاهرة األمريكية الجامعة في المثال، سبيل علي. الخاصة
 م ج 2494 هي 2008/09 عام في الجامعية الدراسة مرحلة في الجدد للطالب دراسية فترة

 من. 10)التوالي علي دوالر 754 و دوالر 528 (الوافدين للطالب م ج 3562 و األول للمستوي
 الجامعي التعليم من لكل الخاصة الجامعات في الدراسية المصروفات دفع علي الطالب مساعدة أجل

 دوالر مليون 39 الـ مشروع هو و 2008 في مشروعا الدولية التمويل مؤسسة أطلقت والعالي
 سوف الذي و سنوات ثماني إلي يصل سوف القروض إلستحقاق الزمني ولالجد. اإلقراض لبرامج
  11.التخرج بعد أرباحهم من القروض تسديد للطالب يتيح

 12العمل إلي المدرسة من اإلنتقال 3

 الذي و للنوع التقليدي بالنموذج متفاوته بدرجات يتأثر للنساء بالنسبة العمل سوق إلي اإلنتقال مازال
 المصدر هو الرجل أن و األسرة في المحوري الدور مع تتوائم أن المرأة علي يجب بأنه يقضي
  .اإلقتصادية للسبل الوحيد

 غير النساء من تقريبا% 60 العمل، إلي المدرسة من اإلنتقال عن الدولية العمل منظمة لمسح طبقا
 في%) 47 (نساءال من أآبر نسبة أن هو اإلناث و الذآور بين التفاوت لهذا التفسيرات أحد. فاعالت
 و%). 24 (العمرية المرحلة نفس في بالذآور بالمقارنة متزوجات 29-15 بين ما العمرية المرحلة
 تمثل مصر في. واحد طفل األقل علي لديهم فاعالت آغير المصنفات النساء من% 60 أيضا،
 من منهم المتزوجات خصوصا و الفتيات منع في هامة معوقات اإلجتماعية و الثقافية المعايير
  قوية إقتصادية دفعة هناك أنه حيث المجتمع من األرقي المناطق في باألخص الحالة هي هذه .العمل

10 http://aucadmin.aucegypt.edu/stufinance/tuition_and_fee_payment.htm 
www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/1ca07340e47a35cd85256efb00700cee/A1959

CACF2A2E764852574500077047F 11 

  2007بناءا علي عامر،  12
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 عنها عبر التي و النشاط لعدم شيوعا األآثر األسباب بالفعل،. الفقيرة األسر في لتوظيفا نحو
 المنزلي العمل ،%)32 (الطفل رعاية ،%)36 (العائلية اإلعتراضات: هي المسح عينة في اإلناث

  ).2007 شرآاه و الزناتي%) (31 (الزواج و%) 31(

 في المدرسة ترك بعد أسرع بشكل وظيفة علي الحصول إلي الشباب خصوصا و السن صغار يميل
 ترك من سنتين بعد وظائف علي الشباب من% 50 حصل 2006 في. 1998 عن 2006 عام

 خالل وظائف علي حصلوا اإلناث من% 25 من أقل. 1998 في سنوات بالثالث بالمقارنة المدرسة
  .المدرسة ترك بعد سنوات ثماني

 ولكن. التوظيف إلي النهاية في تؤدي التي و مؤقتة حالة ليست الشباب بطالة أن مالحظة المهم من
 و مهارات و جودة ذات وظائف بين ما الشباب فيها يتنقل طويلة مفرغة حلقة فهي العكس علي
 ضمن عنصر هو الشباب من المتميز التعليم ذوي العاطلين من المتزايد العدد. منخفضة أجور

 عدد وصل 2006 عام في. العمل سوق و التعليم ظامن بين التكافؤ لعدم مؤشرا يعد أخري، عناصر
 29-15 العمرية الفئة في 653500 إلي أعلي و جامعية شهادات علي الحاصلين العاطلين

 شهادات علي الحاصلين الشباب بين ترآز للبطالة معدل أعلي). رجل 339800 و مرأة 313700(
 ).6 الشكل أنظر (متوسطة

  النوع و التعليم علي الحصول حيث من البطالة تقديرات: 6 رقم شكل

  

  2006 اإلحصاء و العامة للتعبئة المرآزي ،الجهازالعاملة القوي مسح: المصدر

 بعدد مقدر آان 2006 عام في ) 29-15 سن (العامل الشباب فإجمالي ،7 شكل في موضح هو آما
 من مكونة ،19647712 (العمرية الفئة هذه في السكان إجمالي من آجزء. 6617600

 من مكون% (33.68 للشباب العمالة معدل آان) ذآور 9610155 و إناث 10037557
  ).2008 الخواجة) (اإلناث من% 19.6 و الذآور من% 27.57
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 الشباب توظيف: 7 رقم شكل

  

 2006 اإلحصاء و للتعبئة المرآزي لجهازا العاملة، القوي مسح: المصدر

 التوظيف قضايا 4

 الرسمية البطالة معدالت إجمالي من بالرغم السياسي و اإلجتماعي الشاغل الشغل هو التوظيف يبقي
 13).2007 في 8.9 (المنخفضة

 اإلناث بين البطالة معدل وآان فقط% 24 هي الفاعالت النساء نسبة آانت 2007 عام يف
 البطالة معدل و نشطاء% 75: بالرجال الخاصة البيانات مقابل صارخ فاوتت هذا%. 18.6
 ).3 جدول أنظر (للفتيات أآثربالنسبة البطالة%. 5.6

 

 

 

 

 

 

 

 مؤسسة التدريب –الجهاز المرآزي للتعبئة و اإلحصاء ، بناءا علي جمع بيانات منطقة البحر المتوسط  13
متاح علي % (7.1، في نفس العام، 27- األوروبي آانت نسبة البطالة في اإلتحاد. األوروبية

http://epp.eurostat.ec.europa.eu .( تم إحتساب معدل البطالة بإستخدام النسبة بين عدد العاطلين و
 .الفاعلين
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  2007 ، (%)العمرية الفئة و بالنوع البطالة و النشاط معدالت: 3 رقم جدول
 الذآور   اإلناث

 البطالة معدل  النشاط معدل  البطالة معدل  النشاط معدل

15-64  5.9  75  18.6  23 

15-24  17.2  46  47.9  24 

25-34  7.7  96  23.8  18 

35-44  0.7  98  3.9  29 

45-54  0.2  94  0.2  31 

55-64  0.0  70  0.0  28 

 – المتوسط البحر منطقة بيانات العاملة،جمع القوي مسح ،اإلحصاء و العامة للتعبئة المرآزي الجهاز: المصدر
 األوروبية التدريب مؤسسة

 النساء عمل. القطاع هذا في يعملن النساء من% 46 و مصر في التوظيف من% 32 الزراعة تمثل
 14.رسمي غير شكل في يكون ما غالبا بالزراعة

 النساء معظم. النساء و لرجالل مماثلة بنسب المصرية العمالة من% 46 الخدمات قطاع يوظف
 علي حاصالت منهم% 94 القطاع، هذا في يعملون التعليم من متوسطة أو عالية مستويات ذوي

  .ثانوي تعليم علي% 72 و جامعية شهادات

 القطاع في يعملن النساء من فقط% 6. النساء بتوظيف يقوم ال ولكنه النمو في البناء قطاع أخذ
 .الصناعي

 و الرسمية غير الوظائف مثل للعمل، قياسية غير أشكال في متساوية غير نسبب النساء تلتحق
 في بدأ الذي اإلقتصادي التحرر. منزليا المؤسسة أو الوقت من جزء وظائف أو والعابرة المؤقتة

 بالنساء الزج علي أثره له آان العام، القطاع تقلص باألخص و) 2-1 الفقرة أنظر (السبعينيات
 غياب و الوظيفي األمان عدم من أعلى نسبة يعني الرسمي غير العمل. لرسميةا وظائفهم خارج

 تعكس الرسمية عدم بالفعل،. اإلجتماعية التأمينات و األمومة إجازة مثل اإلجتماعية الحماية لمقاييس
 عن للبحث المرأة تضطر خاللها من التي و للعمالة التقليدية النوعية التوزيعات علي اإلصرار أيضا
 .التقليدي المنزلي دورها مع تتوافق العمل من كالأش

  

 

تشير بعض الدراسات إلي أن المؤسسات غير الرسمية تمثل . من الصعب عمل تقدير دقيق لإلقتصاد غير الرسمي 14
عطية (من إجمالي القوي العاملة في مصر % 40من إجمالي اإلقتصاد و أن التوظيف غير الرسمي يمثل % 82

2009.( 
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 دول من آثير تبنت. للنساء الرئيسيين المشغلون هم العام القطاع و الحكومة من آل آان ضيالما في
 تقلص إلي أدت التي اإلقتصادي اإلصالح و الخصصة برامج أفريقيا شمال و األوسط الشرق
 و لوظائفهم النساء من الكثير فقدان في هذا تسبب. عمل آرب الحكومة دور تهميش و العام القطاع

 عدة هناك. الخاص القطاع في مناسبة بديلة وظائف علي الحصول لهم يتسني لم الوقت نفس في
 و بالتحديات مليء تنافسي مناخ في يعمل الخاص القطاع أن مثل الموقف هذا في تسببت عوامل
 رئيسي مصدر الرسمي غير القطاع أصبح الظروف هذه ظل في. للنساء آثيرة مشاآل يمثل الذي

  .للتوظيف

 من% 40 (النساء لدي مفضل مازال العام القطاع في فالتوظيف المنخفضة األجور من رغمبال لكن
  .المتساوية الفرص و اإلجتماعية التأمينات برامج وجود بسبب) العامالت النساء

 و) س محور (العملي النشاط يخص فيما المصريات النساء موقف بمقارنة 8 رقم الشكل يقوم
 دول ببعض و أفريقيا شمال و األوسط الشرق منطقة في أخري ولبد) محورص (البطالة معدالت
 .األوروبي اإلتحاد

 15اإلناث بطالة معدالت و ) 64-15 سن (النسائية العاملة القوي مشارآة: 8 رقم شكل
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  األوروبي اإلتحاد لمتوسط ) لةالعام القوي مسح(  العالمية التنمية مؤشرات الدولي، البنك: المصدر
 األناث بطالة معدل) : ص(محور النسائية، العاملة القوي مشارآة): س( محور

 في المشارآة فمعدل األخري، بالدول بالمقارنة وضع أسوأ في المصرية المرأة أن 8 الشكل يوضح
 يلتحقن النساء من ليلق عدد أن يعني هذا. األعلي هي البطالة معدالت بينما األقل هو العاملة القوي
 المعدالت أن إستخالص أيضا يمكن. عاطالت يكن ما غالبا بالفعل يلتحقن الالتي و العمل بسوق

 ).2004 الدولي البنك (العاملة القوي في المرأة مشارآة من الحد يمكنها للبطالة المرتفعة

 .2005ري  و بالنسبة للدول األخ2004البيانات الخاصة بمصر و تونس خاصة بعام  15
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 أنظر (الذآور من النشط القطاع عن أفضل تعليم علي حاصل اإلناث من النشط القطاع إجماليا،
 ثالث آل من واحدة أن الواضح من فأنه الوقت نفس في. 16منهم الشباب بين خصوصا و) 9 شكل
 .أبدًا التعليم من قسطا تنال لم فاعالت نساء

 2007 ، (%)بالنوع فاعلينال للسكان التعليمي المستوي: 9 رقم شكل

  

 مؤسسة – المتوسط البحر ةقمنط بيانات جمع العاملة، القوي اإلحصاء،مسح و للتعبئة المرآزي الجهاز: المصدر
  األوروبية التدريب

 ال السكان من% 35 ك،هنا2005 لعام البشرية التنمية عن للتنمية المتحدة األمم برنامج لتقرير طبقا
 نسبة في العالم في دول عشر أعلي قائمة قمة علي مصر يضع مما الكتابة أو القراءة يستطعن
 سن فوق السيدات و للفتيات أمية% 45 بنسبة النساء، من مصر لسكان سوءا أآثر آان الرقم. األمية
15.  

 أقل نسب إلي بالضرورة متترج لم اإلناث لتعليم األعلي المستويات ،10 شكل في موضح هو آما
 معدالت أن بحقيقة مرتبط هذا و المتعلمات النساء بين أآبر بشكل البطالة تترآز. اإلناث لبطالة
 .العمل سوق في المنخفضة للمشارآة نتيجة هي النساء بطالة

 

 فيما النسائية العاملة القوي من% 30 و 24-15 بين فيما النسائبة العاملة القوي من % 22 آانت 2007 عام في 16
 الجهاز: المصدر. التوالي علي للرجال% 20 و% 9 آانت النسب. عالي دبلوم علي حاصالت 34-25 بين

  .األوروبية التدريب مؤسسة – المتوسط البحر منطقة بيانات لجمع طبقا اإلحصاء، و للتعبئة المرآزي
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 بالمستوي (%) 64-15 العمرية الفئة في لإلناث البطالة و التوظيف معدالت: 10 رقم الشكل
 2007 التعليمي،

  

 مؤسسة – المتوسط البحر ةقمنط بيانات جمع العاملة، القوي مسح واإلحصاء، للتعبئة المرآزي الجهاز: المصدر
  األوروبية التدريب

 السياسات صنع في المرأة 5

 في الرفيعة المناصب ذوات السيدات عدد. محدود القرار لصنع مرموقة مراآز في المرأة رآةمشا
 علي مسئوليات ذوات فقط سيدات ثالث 2005 عام في هناك آان منخفض؛ الحكومية اإلدارة
) 14 أصل من (وزير آنائب واحدة سيدة و) وزاري منصب 79 إجمالي أصل من (وزاري مستوي

% 18 ،18الدولية التمويل لمؤسسة طبقا. 17)8976 أصل من (عام مدير منصب في سيدة 1387و
 فقد هذا، من الرغم علي. صغيرة مؤسسات معظمها و لسيدات مملوآة الخاصة الشرآات من فقط
 هذه آانت. األخيرة السنوات في الخاص القطاع في القرار صنع مناصب في النساء عدد إرتفع
 لتكون حنفي هند الدآتورة اختيار تم. السياحة و اإلعالم قطاعات في خصوصا ملحوظة الزيادة
 .األسكندرية لجامعة الجديد الرئيس

 المحكمة في قاضية بتعيين مصر تاريخ في مرة ألول و مبارك الرئيس قام 2003 عام في
 نفس في المحلفين هيئة في عضوات أصبحوا األخريات القاضيات من أثنين و 19العليا الدستورية
 .المحكمة

  2007 السنوي الكتاب اإلحصاء، و للتعبئة المرآزي الجهاز 17
18 www.ifc.org/ifcext/gempepmena.nsf/AttachmentsByTitle/EgyptGEMCountryBrief2007/$FILE/Egyptfinal 
لديها سلطة قضائية فيما يخص دستورية القوانين و تتولي تفسير . المحكمة هي أعلي سلطة قضائية في مصر 19

  .النصوص التشريعية بالصورة المنصوص عليها في القانون
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 2005 عام في). عضو 454 (الشعب لمجلس فقط سيدات أربع انتخاب تم السياسي المجال في
 األعضاء السيدات من 13 هناك. الدستورية سلطتة مستخدما أخريات خمس اركمب الرئيس أضاف

 نسبة آانت. 21الحكومية المحلية للمجالس 2002 في مرأة 774 انتخاب تم و 20الشوري مجلس في
 .222002 عام في% 1.8 المحلية المجالس في المرأة تشغلها التي المقاعد

 مجلس وافق 2009 يونيو 11 ففي العامة؛ الحياة يف المرأة مشارآة مجال في ملحوظ تحسن هناك
 نتيجة. مقعد 64 لتصبح البرلمان في للسيدات المخصصة المقاعد عدد زيادة علي باإلجماع الشوري

 يتغير لن لذا ،508 إلي 444 من المنتخبين القوانين صناع عدد يرتفع سوف الجديد القانون لهذا
 .الجمهورية رئيس قبل من المعينين أعضاء العشر إلي افةباإلض البرلمان في للرجال األصلي العدد

 مصر في المرأة ظروف بمقارنة اإلقتصادية، اإلجتماعية المعلومات هذه بتلخيص 11 الشكل يقوم 
 في مماثل الوالدة عند المتوقع العمر متوسط). األردن و تونس (بالمنطقة األخري الدول في بتلك

 تشترك. التوظيف و األمية و التعليم مؤشرات في أسوأ رآزم في تأتي مصر لكن و دول الثالث
 و للفرد المحلي الناتج إجمالي معدالت في بشدة تختلف لكنها و مشترآة ثقافة و دين في دول الثالث

 .الخصوبة

 

 

 

 

  

  

  

 

 
 من المجلس مكون. المجلس األدني للبرلمان هو مجلس الشعب. مجلس الشوري هو المجلس األعلي في البرلمان 20

  . معينين من قبل رئيس الجمهورية لفترات مدتها ستة أعوام88 باإلنتخاب المباشر و 174 عضو منهم 264
    برنامج التنمية لألمم المتحدة 21

من العضوات في المحافظات، % 3ر5هذا متوسط . 2007الجهاز المرآزي للتعبئة و اإلحصاء، الدليل السنوي  22
في المراآز % 5ر2في المدن في المدن، % 2.9، )لقري بمدينة واحدة أو أآثرمجموعة من ا(في المراآز % 4.5

  .في القري% 1.3و فقط 
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 تونس و األردن و مصر في النساء تمكين: 11 رقم شكل

0
20
40
60
80

100
GDP per capita

Life expectancy at bith (females)

Fertility rate

Young literacy ratio
(females/males)

Ratio girls/boys in primary and
secondary

School enrolment tertiary
(females/males)

Employment rate (females)

EG JO TU
  

 القوي مسج اإلحصاء، و للتعبئة المرآزي الجهاز العالمية، نميةالت مؤشرات بيانات قاعدة الدولي، البنك: المصادر
  23األوروبية التدريب مؤسسة – المتوسط البحر منطقة بيانات لجمع طبقا ،  العاملة

 السياحة قطاع 6

 و دخل مصدر هو القطاع. المصري اإلقتصاد في المساهمة الرئيسية القطاعات أحد هي السياحة
 علي مباشر غير تأثير أيضا السياحة لدي. عمل لفرص موفرأساسي أيضا و رئيسي أجنبية عملة

 مصايد و الزراعة مثل السياحية األنشطة و للكيانات الخدمات و السلع بتوريد تقوم أخري قطاعات
  .البناء و التصنيع و األسماك

 إجمالي من% 11.3في القطاع أسهم 2007 ففي المعلومات خدمة لمرآز السنوي للتقرير طبقا
 العمالت من الدخل من% 19.3و السلعية غير صادرات من% 40 و القومي المحلي اتجالن

   . 24األجنبية

 أنها حيث المصرية، العاملة القوي من% 13.7 بتوظيف والسياحة) الرحالت(السفر قطاع يقوم
 في وظيفة مليون 2.8 بعدد وحده المباشر التوظيف تقدير تم قد و. وظيفة 7.3 آل من واحدة
 خالل جديدة وظائف سبع و خمس بين ما الفندقية الغرفة توفر السياحة وزارة لمصادر طبقا. 2007
  .25الجديدة العمل فرص من أثنين إلي 1.5 بتوفير تشغيلها عند الفندقية الغرفة تقوم. إنشاءها

 آخر إلي مؤشر من عيةالمرج األعوام تتراوح. المرجعية دول الثالث في قيمة ألعلي آنسب البيانات عرض يتم  23
  ).للفرد المحلي الناتج إجمالي (2007 إلي) األردن و لمصر األمية محو (2005 عام من أخري إلي دولة من و

24 www.sis.gov.eg/En/Tourism/Introduction/060100000000000001.htm 
  .10 صفحة BSAC 2006 مصادر وزارة السياحة و الغرفة التجارية األمريكية، 25
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 مصر في السياحة شرآات عدد في التطور: 12 رقم شكل

  

 للسياحة المصري اإلتحاد: المصدر

  فاتتعري و فرعية قطاعات 1‐6
 هذه من آل تنظيم يتم. السياحة شرآات و الفنادق إلي السياحة، لوزارة طبقا السياحة، قطاع ينقسم

 الفنادق شرآة تقوم و السياحة قطاع بتنظيم للسياحة المصري اإلتحاد يقوم. إتحاد قبل من التصنيفات
  .الفنادق قطاع بتنظيم المصرية

 المتوفرة التصنيفات من أوسع هو و مختلف تصنيف 26رةالح المناطق و لإلستثمار العامة الهيئة لدي
 آما شرآة 4.857 إلي السياحة قطاع في العدد إجمالي بزيادة الهيئة تصنيف يقوم. القانون قبل من
  .4 جدول في موضح هو

   السياحة قطاع في بالفئة الشرآات عدد: 4 رقم جدول
 التصنيف  و 1970 يناير بين المؤسسة الشرآات عدد

 2008 ديسمبر
 سياحية منتجعات و ىقر فنادق، 2582 
 السياحية التنمية 364 
 السياحي النقل 777 

 السياحية اإلدارة 374 
 الترفيه 211 
 السياحة في أخري 450 
 غطس مراآز 99 
 إجمالي 4857 

 

مكان "ئة هي الهي. 8/1997 تم تأسيس الهيئة العامة لإلستثمار و المناطق الحرة بموجب قانون اإلستثمار رقم 26
تمثل الهيئة أآثر . لإلستثمار في مصر، للتيسير علي المستثمرين الحصول علي موافقة لمشروعاتهم" الخطوة الواحدة

  . الخطوات المتخذة من قبل الحكومة المصرية لتبسيط إجراءات اإلستثمار
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 من% 10.2 (موظف 25 من أآثر تضم شرآة 155 هناك للسياحة المصري لإلتحاد وفقا
 الشرآات معظم أن إلي يشير هذا%).20 (موظف 15 من أآثر شرآة 305 لدي بينما) جمالياإل

  .للغاية صغيرة

  السياحة قطاع في المرأة 2‐6
 و الفنادق في العامالت نسبة إجمالي آان واإلحصاء العامة للتعبئة المرآزي الجهاز لبيانات طبقا

 الفشل و الدقيق غير للتقرير نتيجة ةمختلف نسب إلي األخري المصادر بعض تشير%. 4.1 المطاعم
 المطاعم في التوظيف أشكال علي عالوة النساء بها تقوم ما غالبا التي العابرة الوظائف تسجيل في

  .المصنفة غير الفنادق و الصغيرة العائلية

 الوظائف في النساء تنحصر. السياحي العمل سوق في بوضوح بالنوع الوظيفية التفرقة درجة تظهر
 الفنادق إلحصائيات طبقا. المساعدة الوظائف أو التقليدية للمهن تكرس ما غالبا و المستوي ةمنخفض

 إجمالي من% 15 الخدمية الفنية الوظائف تمثل اإلحصاء و للتعبئة المرآزي للجهاز) 2002/03(
 ظائفالو و العامة للخدمات بالنسبة أما.  النساء حالة في فقط% 4 بنسبة بالمقارنة الذآور توظيف
  .لإلناث% 60 بنسبة بالمقارنة% 48 الذآور توظيف نسبة فكانت المساعدة

 من تقريبا% 25 أن إلي التعليمي للمستوي طبقا الفنادق صناعة في النساء توظيف توزيع يشير
  .جامعية شهادات علي حاصالت النساء من العامالت

 علي قوي تأثير أيضا له لكن و اءالنس لعمل الوظيفي الهيكل علي فقط يؤثر ال التعليمي المستوي
 من مرتفعة مستويات علي الحاصالت الفتيات تجد. العمل سوق إلي الدخول و التعبئة معدالت
 أآثر أن توضح السياحة صناعة عن المتاحة البيانات. العمل بسوق اإللتحاق في أقل صعوبة التعليم
 نجوم أربع فنادق في يعملن أخري% 30 و نجوم خمس فنادق في يعملن الموظفات من% 50 من
 هم نجوم الخمس إلي الثالث فنادق الضيافة قطاع في أنه توضح األرقام هذه. نجوم ثالث و

 وظائف أن حقيقة يستبعد ال هذا لكن و. العليا الدراسية المؤهالت ذوات للنساء للوظائف الموفرين
 النساء تميل الواقع، في. أخري اتقطاع في الموجود النوعي الهرم تتبع النساء تشغلها التي الفنادق
  .اإلدارية المراآز علي الذآور يسيطر بينما للتنمية الفرص منخفضة وظائف في التواجد إلي

 يسمح ال. الرسمي الفندقي القطاع في الوظيفة لنفس نوعي أجور فرق هناك ليس باألجر، يتعلق فيما
 من آثير في الرجال، يتمكن الممارسة في نلك). 35 مادة (األجور في النوعية بالتفرقة العمل قانون
 أدائهم إلي باإلضافة الليلية، الفترات و أطول ساعات خالل من إضافي دخل آسب من األحيان
  .إآراميات علي الحصول و العالوات آسب لهم تتيح المهارات متعددة لوظائف

 الجيزة و القاهرة في فندقيةال للوظائف أفضلية إلي النساء لتوظيف األقليمي التوزيع يشير أخيرا، و
 أخرى% 20. المدن هذه في الفندقية المنشآت في يعملن الموظفات من% 60 حوالي. األسكندرية و
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 و سيناء جنوب و أسوان و األقصر هم و الكبري القاهرة خارج سياحية مناطق أربع في يعملن
  ).الغردقة و الشيخ شرم (األحمر البحر

  حةالسيا في التدريب و التعليم 3‐6
 علم في و. بالسياحة متعلقة بدورات الجامعية الكليات طالب إلتحاق عن حديثة بيانات هناك ليست
  .9000 ب مقدرًا العدد آان 2002

 يعملون العدد هذا من 600 يلتحق. عام آل الفنادق و السياحة من خريج 2000 حوالي هناك
  ).2002 راضي (الفندقية ارةاإلد في 600 و السياحية الخدمات في 800 و سياحيين آمرشدين

 و الفنادق إدارة و السياحية الدراسات مثل بالسياحة متعلقة دورات تقدم آثيرة فنية معاهد هناك
 الذين الطالب يقبل األول النوع. المعاهد من مختلفين نوعين هناك. السياحي اإلرشاد دورات

 الدورات يدرسون الذين الطالب ددع. سنوات أربع لمدة دراسة فترة و الثانوية المرحلة يستكملون
 أن عدا فيما لألول مماثل الفنية المعاهد من الثاني النوع. 17000 من بأآثر مقدر بالسياحة المتعلقة
 يتخرج. 4000 بحوالي المدارس من النوع بهذا الملتحقين الطالب عدد يقدر. سنتين الدراسة فترة
  .نوباس المهنية المدارس من طالب 800 و 400 بين فيما

 اإلتصاالت و المعلومات تكنولوجيا قطاع 7

 في مكثف بإستثمار الحكومة قامت. المرأة لتوظيف جديدة مجاالت بفتح المعلومات تكنولوجيا تقوم
. المباشر األجنبي اإلستثمار جذب و الدولة تنافسية لزيادة آوسيلة المعلومات تكنولوجيا قطاع تنمية
 حوالي هو و 2007 يناير بحلول 2100 إلي المعلومات وجياتكنول شرآات عدد إرتفع لهذا نتيجة
  .2000 عام في قائمة آانت التي الشرآات عدد أضعاف أربع

 تطبيق و إعداد عن أيضا والمسئولة المتحكمة هي المعلومات تكنولوجيا و اإلتصاالت وزارة
 المهام هذه في ومةالحك تدعم تشغيلية وآالة هناك. 2010–2007 المعلومات تكنولوجيا إستراتيجية

 مصر مرآز تطوير و تحسين عن المسئولة و المعلومات تكنولوجيا صناعة تنمية وآالة هي و
 المباشرإلي األجنبي اإلستثمار جذب خالل من خارجي آمصدر لإلستعانة رائد عالمي آموقع

  .المعلومات تكنولوجيا تطبيقات و خدمات من للصادرات حد أقصي تحقيق و الصناعة

  :المعلومات تكنولوجيا قطاع يتضمن المعلومات تكنولوجيا تنمية لوآالة طبقا

 البرامج تطوير •
 )اإلتصال مراآز متضمنا (المعلومات تكنولوجيا خدمات •
 المعلومات تكنولوجيا تطبيقات •
  اإلتصاالت •
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 .المعدات و الحاسبات و األجهزة •

 بعدد مقارنة ،2007 عام بنهاية 162500 إلي المعلومات تكنولوجيا قطاع موظفي عدد أرتفع
 عدد في اإلرتفاع توضح اآلتية األشكال%. 9 سنوي نمو بمعدل 2006 عام نهاية في 147800
  ).14 شكل (القطاع هذا في التوظيف و) 13 شكل (المعلومات تكنولوجيا قطاع في العاملة الشرآات

  اإلتصاالت و المعلومات تكنولوجيا قطاع في الشرآات عدد: 13 رقم شكل

  

  المصرية المعلومات تكنولوجيا و اإلتصاالت وزارة: المصدر

 المعلومات تكنولوجيا قطاع في التوظيف: 14 رقم شكل

 

 المعلومات ياتكنولوج صناعة تنمية وآالة: المصدر

 

 

 

 

  

 12000 و 10000 بين يتراوج بعدد سنويا، جامعي طالب 25000 من أآثر بتخريج مصر تقوم
 التي و التشبيك مهارات فجوة Cisco أجرتها حديثة دراسة أظهرت. المعلومات تكنولوجيا مجال في

 باآستان و سطاألو الشرق أن إلي تشير التقديرات مازالت. القادمة السنوات في المنطقة ستضرب
 2009 عام في متقدمة معلومات تكنولوجيا مهارات ذوي شخص 64200 عدد في نقص سيواجهان
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. االحتياج من% 37ر1 أو محترف 9700 نقص وحدها مصر ستواجه. االحتياج من% 40.9 أو
   .)2005 األمريكية التجارية الغرفة (أآبر تصبح فالجوة التشبيك  مهارات ضم يتم عندما

 الذي و الكمبيوتر بإستخدام الخريجين لتعريف التدريبية البرامج من بعدد بالمبادرة زارةالو قامت
 تكنولوجيا تدريب بوضع مصر قامت. أفضل وظائف علي للحصول بعد فيما يدعمهم سوف

 برامج بتطوير الجكومة  قامت و القومية خطتها في إدراجها خالل من األجندة قمة علي المعلومات
 تكنولوجيا قدرات و مهارات تحسين و لإلستثمار تدريبية معاهد مع شراآات كيلتش و تدريبية

  .المعلومات

 التخصصات و الهندسة و الحاسبات علوم مثل آليات في متاح الجامعي المستوي علي التدريب
 إطالق منذ الزيادة في أخذت التخرج و اإللتحاق معدالت. المعلومات بتكنولوجيا المرتبطة األخري

  .1997 عام في البرامج هذه

 المعلومات تكنولوجيا بتعليم الخاصة اإلحصاءات دراسة خالل من شاملة نظرة اآتساب يمكن
 تكنولوجيا مجال في النساء فيه تعمل الذي الحرفي المناخ و العليا الدراسات و الجامعية للمرحلة

 المؤسسات بعض و الجامعات من لعدد حقيقية إحصاءات علي مؤسس التالي الوصف. المعلومات
  ).2005 المعلومات تكنولوجيا و اإلتصاالت وزارة (المعلومات لتكنولوجيا الخاصة و العامة

 قناة و األسكندرية مثل الجامعات بعض في الخريجين عدد الخريجات عدد تعدي 2008 عام في
  .سةالهند خريجين عدد إجمالي من% 49 إلي% 44 من الهندسة خريجات نسبة تراوحت. السويس

 إلي الجامعات خريجات وصول إلي الفرص تكافؤ و التوظيف سوق تطوير نتج مصر جنوب في
 من% 30 تنتمي أن المتوقع من. الهندسة خريجين من% 25 حوالي من% 44-35 جيدة نسبة

 معدل أن يبدو. المعلومات تكنولوجيا و اإلتصاالت آليات إلي الجامعيات الطالبات عدد إجمالي
 خصوصا و عام بشكل اإلرتفاع في آخذ المعلومات لتكنولوجيا الجامعية الكليات في اإلناث إلتحاق
  .2003/04 في% 25 إلي 1998/99 في% 17 من اإللتحاق معدل إرتفع حيث المنوفية جامعة في

 بشكل واألسكندرية القاهرة جامعتي في العليا الدراسات ببرامج الملتحقات الطالبات عدد إرتفع
 وتكنولوجيا اإلتصاالت في الماجستير مؤهل علي الحاصالت الطالبات ددع إرتفع. ملحوظ

 في% 18 إلي 1998/99 في العدد إجمالي من% 16 من القاهرة جامعة من المعلومات
 و اآلداب في الماجستير ببرامج الملتحقات بالنساء الخاصة تلك إلي قريبة األرقام هذه. 2002/03
 العليا الدراسات في المعلومات تكنولوجيا و اإلتصاالت اتدراس نحو مستمر مشجع إلتزام تظهر
  .تقليديا المرأة تواجهها التي اإلجتماعية المعوقات من بالرغم

 مهارات و اإلتصاالت في دورات القومي اإلتصاالت معهد قدم للوزارة، القومية الخطة آطار في
 عدد إجمالي آان. المعلومات التكنولوجي األساسية المهارات و المتخصصة المعلومات تكنولوجيا
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 بينما 101669 ، 2005 مارس في المعلومات تكنولوجيا في األساسية المهارات علي المتدربين
  .21834 المتخصص التدريب في العدد آان

  النتائج 8
. التدريب و التعليم في المرأة مشارآة عن القومي المستوي علي اإلبحاث من آبير قدر إجراء تم

 و السياحة مجاالت في خصوصا و القطاعي المستوي علي محدودة أبحاث كهنا آانت لكن،
 الشرآات مستوي علي للغاية قليلة دراسات إجراء تم ذلك، علي عالوة. المعلومات تكنولوجيا
  .الظاهرة لدراسة

 من الفعالة السياسة مقاييس و للحوافز أفضل إستهداف و لفهم للسياسات دقيق تحليل إجراء يجب
 العملية الحياة بين التوافق تسهيل و اإلنتاجية الموارد و التعليم علي المتكافئ الحصول زتعزي أجل

 .للمرأة األسرية
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