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 2014المرأة والرجل في مصر 

 

 الفصل األول : السكان

، وسسيبة إسيا  2013عيا    %8.2إلي   2006عيا   %7.2سيةة::ارففع  سسيبة وريور ال مير مي   35 -18ة العمريية  ئيالشباب فيي الف -

 لفترة.، ويالحظ سفس الةمط لكل م  الذرور واإلسا  في الريف خالل سفس ا2013عا   %8.3إل   2006عا   %7.3ال مر م  

 . 2013عا   %7.5ارففع  سسبة ربار الس  لكل م  الذرور واإلسا  لتصل سسبة اإلسا  إل   -

 الفصل الثاسي: الص ة:

حد  ف س  في الوضع الص ي فيما يتعلق بتوقع ال ياة عةد الميالد لت س  مستوى الخدمات والرعايا الص ية، وران أعل  لإلسا  عي   -

 الذرور.

أت فيي انسخفياض ثي  بيد 2011عيا   %23.5لتصل إل   2007عا   %18.6ا  باألمراض المةقولة جةسياً م  رففع  سسبة إصابة اإلسا -

 .2012عا   %17.7لتصل إل  

 الفصل الثالث: التعلي :

، وأيميياً سسييبة اإلسييا  ميي  2013عييا   %25.9إليي   2007عييا   %30.1حييد  اسخفيياض لةسييبة األمييية عليي  المسييتوى اإلجمييالي ميي   -

 خالل سفس الفترة. %33.5إل   38.3%

 .2012عا   %17.6مقارسة بالذرور  %32.5فبي  استشار األمية بصورة ربيرة بي  اإلسا   -

 2.7سجل  م افظة اإلسماعيلية أعلي  مؤشير للتكيافؤ  بيةما، 1.5 م  حيث األمية فؤ بي  الجةسي للتكاسجل  م افظة دمياط أقل مؤشر  -

 . 2وان ث  أس 2.1ث  الغربية  2.2يليها المةوفية 

عل  التوالي ، وأقل الم افظات في م يو أميية  %73.8، %83.4أعل  سسبة لم  ف  م و أميته  بي  اإلسا  في م افظتي أسوان وقةا   -

 . 2012/ 2011للعا  الدراسي  %8.1ومطروح  %9.6اإلسا  السويس 

 .2013/ 2012عا   %66.8إل   2004/ 2003عا   %81اسخفم  سسبة القيد بمرحلة التعلي  الثاسوي لإلسا  م   -

، رميا ارففعي  :2012 -2004خيالل الفتيرة مي    %0.5إلي   %0.3مي   اإلبتدائيةارففع  سسب التسرب م  التعلي  لإلسا  في المرحلة  -

  في المرحلة اإلعدادية ع  سفس الفترة. %5.8إل   %2.7م  

، 2012/ 2011لليذرورعا   %52.8لإلسيا  مقابيل  %47.2غي  اسخفم  سسبة اإلسا  الملت قات بالكلييات العمليية مقارسية باليذرور، فبل -

لإلسا   %75للذرور، فليها رلية التمريض  %23.7مقابل  %76.3أعل  سسبة نلت اق اإلسا  بالكليات العملية هي رلية الفةون الجميلة 

 للذرور. %72.5لإلسا  مقابل  %27.5للذرور، ، وأقل سسبة راس  لكلية الهةدسة  %25مقابل 

 .2012/ 2011عا   %50.6لتصل إل   2001/ 2000عا   % 37.7فع  سسبة الت اق اإلسا  بادراسات العليا م  ارف -

، 2012/ 2011عيا   %37.4إلي   للتصي 1992/ 1991عيا   %25م  أعماء هيئة التيدريس مي  عل  الرغ  م  ارففاع سسبة اإلسا   -

اإلسيا  الالفيي يشيغل  بيةميا بة لألسيافذة واألسيافذة المسياعدي  والمدرسيي ، إل  أسه مازال هةاك فجيوة ربييرة بيي  اليذرور واإلسيا  بالةسي

، وبالمثيل المعييدات فمثيل سسيبته  1992/ 1991عيا   %33، وراسي  2012/ 2011عيا   %50.6فمثل سسبته   وظيفة مدرس مساعد

 . 1992/ 1991عا   %36مقابل  2012/ 2011عا   60.5%

 الفصل الرابع: القوى العاملة: 

 م  إجمالي قوة العمل. %23.4وفمثل  2013مليون عا   6.5إل   2001مليون عا   4.2فع  قوة العمل م  اإلسا  م  ارف -

 .%10، بيةما راس  أقل سسبة في جةوب سيةاء  %37.9م  اإلسا  في م افظة بةي سويف أعل  سسبة لقوة العمل  -

وهيو  2013ألعلي  معيدل عيا   لب المعيدل بيي  انسخفياض وانرففياع ليصي، وقيد فذبيذمعدل البطالة لإلسا  أعل  م  معدل البطالة للذرور -

 يةاير.  25التي فمر بها مصر بعد ثورة للذرور، وولك بسبب الظروف الراهةة وال الة انقتصادية  %9.7لإلسا  مقابل  24.3%

 .%8.1ح مرس  مطروب، وأقل معدل %36.6ث  بورسعيد  %42.7أعل  معدل للبطالة بي  اإلسا  في أسوان  -

، ث  فتيدر  فيي انرففياع لتصيل % 7.6سةة:  19 -15مساهمة اإلسا  في قوة العمل أقل بكثير م  الذرور وفبدأ مةخفمة في فئة العمر   -

بيي  اإلسيا  فيي الفئية العمريية  % 5.8سةة:، ث  فعاود انسخفاض فدريجياً لتصيل إلي   25 -20في فئة الس    % 32.1ألعل  معدل لها 

 :.سةة 64 -60 

مما يؤرد أن  %1.6اإلسا  أص اب األعمال حيث بلغ  : يعمل  لدى األسرة بدون أجر، رما فةخفض سسبة %26.4أرثر م  ربع اإلسا    -

 موارد المرأة في الغالب أقل م  موارد الرجل مما يقلل م  قدرفها عل  إقامة مشروعات فملكها وفقو  بإدارفها.
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، % 42.9التعليي  والصي ة والخيدمات الشخصيية، رميا فعملي  بالوراعية والصييد بةسيبة لعامة وم  اإلسا  فعمل  في اإلدارة ا % 42.7 -

فيي مجيال البةياء والتشيييد، ويالحيظ  %0.2، وفصيل إلي  %0.4الفةادق والمطاع  لتصل إل   وفةخفض سسبة مساهمة الةساء في سشاط

 عد  وجود إسا  فعمل  في سشاط التعدي  واستغالل الم اجر.

مي  ، واسخفمي  سسيبة القائميات باألعميال الكتابيية 2013عيا   % 39.9إلي   2010عيا   %43ة اإلسا  الموارعات  مي  اسخفم  سسب -

 .2013عا   % 4.4لتصل إل   2010عا   4.6إل   1997عا   % 12.5

فيي طياع العيا  فيي القطياع ال كيومي، وييافي الق %37.2، وفبلي  % 59.9فرففع سسيبة مسياهمة اإلسيا  فيي القطياع الخيا  لتصيل إلي   -

 .%1.2، ويافي قطاع انستثمار والتعاوسيات واألجةبي بةسبة %1.7المرفبة الثالثة بةسبة 

 %18.6، واسخفم  لتصل إل  2002عا   %22.4حد  فذبذب في سسبة مساهمة المرأة في الةشاط انقتصادي حيث راس  أعلي سسبة  -

 واسخفاض مساهمته  في األسشطة غير الوراعية باجر. ا اإلس، وهذا التذبذب يعكس عد  استقرار مساهمة 2013عا  

علي  التيوالي، فيي المقابيل هةياك  %52.3و % 52.2حيث بلغ   2013و 1995حد  ثبات لةسبة العامالت بالقطاع الرسمي بي  عامي  -

 .2013عا   %47.7إل   1995عا   %47.8اسخفاض طفيف في سسبة العامالت في القطاع غير الرسمي م  

، عليي  عكييس اإلسييا  2013يعمليي  بالقطيياع غييير الرسييمي عييا   %17.7  إسييا  ال ميير يعمليي  فييي القطيياع الرسييمي مقابييل ميي 82.3% -

 يعمل  بالقطاع الرسمي.  %32.5مقابل  %76.5العامالت بالريف فاغلبه  يعمل  في القطاع غير الرسمي بةسبة 

 %68.6 بةسيبة بلغي  ،%72.2بإجميالي  ي األسشيطة العائلييةفي القطاع غير الرسمي معظ  اإلسيا  يعملي  بيدون أجير حييث يسياهم  في -

 .%3.3بال مر بيةما ن فتجاوز سسبته  في الريف  %19.6بالريف، في حي  بلغة سسبة العامالت باجر سقدي  %72.9بال مر 

بة لمسياهمة اإلسيا  للذرور، أعل  سس %72.5مقابل  % 27.5سسبة مشاررة اإلسا  في القطاع ال كومي عل  المستوى اإلجمالي بلغ   -

أقيل سسيبة  ، بيةميا%27.7بالهيئيات الخدميية ، ث  مساهمته  %38.2، فليها سسبة المساهمة في اإلدارة الم لية %40.2في الجامعات 

 .%11.6لمشاررة اإلسا  في العمل راس  م  سصيب الجهاز اإلداري بةسبة 

، ولوحظ أن أرثر م  سصف العياملي  فيي سشياط صيةاعة المالبيس 2011عا   %15.4سسبة مساهمة الإلسا  في القطاع الخا  بلغ      -

 فقط. %0.6بيةما راس  سسبته  في قطاع التعدي  واستغالل الم اجر  %52.5الجاهوة م  اإلسا  بةسبة 

يوييد عي   مميا يعةيي أن دخيل اليذرور %25.5الفجوة الةوعية لمتوسط األجور الةقدية األسبوعية في القطاع العا  وقطاع األعمال بلغي   -

. وفقياً للةشياط انقتصيادي فيي األسيبوع األول %23.2، وبالةسبة للقطاع الخا  فإن الفجوة الةوعيية بلغي  %25.5دخل اإلسا  بةسبة 

 .2013م  شهر يوليو 

 رؤساء األسر:اإلسا   -

م افظيية سييوها  ، أعليي  سسييبة فييي الريييف راسيي  ل%15فتسيياوى سسييب الةسيياء رؤسيياء األسيير فييي رييل ميي  ال ميير والريييف حيييث بلغيي   -

، أما في ال مر فاعل  سسبة له  راس  فيي م افظية %4.9، بيةما أقل الةسب في الريف لم افظة جةوب سيةاء 23.2يليها قةا  28.2%

لكيل  %8وأقل سسبة فيي ال مير راسي  فيي م يافظتي الب ير األحمير واليوادي الجدييد  %15.8يليها م افظة السويس  %16.7القاهرة 

 مةهما.

حيث أن أرثر م  سصف اإلسا  رؤساء األسر في الريف م  األميات  ألميات بي  الةساء رؤساء األسر في الريف ع  ال مرفرففع سسب ا -

 %81.9لل مر، رما فرففع سسبة المطلقات واألرامل م  رؤسياء األسير اإلسيا  فيي ال مير  45.5فةخفض سسبته  لتصل إل   65.8%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    بالريف.  %62.6مقابل 

 ال صول عل  القروض:  -

فوايييدت لتصييل  1995عييا   %28.9هةيياك فذبييذب بييي  انسخفيياض وانرففيياع فييي سسييب اإلسييا  انفييي فيي  ميية ه  قييروض فييي حييي  بلغيي   -

 .2012عا   %44.4وفستمر بي  انرففاع وانسخفاض لتصل إل   2000 عا  %31لتةخفض إل   1999عا   36.8%

 لوحظ ارففاع سسبة ال اصالت عل  قروض للمشروعات متةاهية الصغر مقارسة بقروض المشروعات الصغيرة خالل فترة الدراسة. -

، ثي  1999عيا   %28.4إلي   فواييدت لتصيل 1995عا   %19.5الممةوحة لإلسا  م  إجمالي قيمة القروض  القروضأقل سسبة لقيمة  -

 . 2012عا   %25.2ث  فةخفض لتصل إل   2008عا   %38.7فذبذب  بي  انرففاع وانسخفاض لتصل إل  أعل  سسبة لها 

، لتتذبييذب لتصييل إليي  1999عييا   %28.2فوايييدت لتصييل إليي   1995عييا   %19.1  قييروض المشييروعات الصييغيرةاقييل سسييبة لقيميية  -

 .2012عا   19.6%

لتتذبيذب بيي  انرففياع وانسخفياض لتصيل ألعلي  قيمية لهيا  1995عيا   %38.7 للمشروعات متةاهية الصيغرالقروض بلغ  سسبة قيمة  -

 . 2012عا   %36.6، ث  أخذت في التراجع والتذبذب لتصل إل  2002 عا   62.2%
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 :الفصل الخامس: ال ياة العامة والسياسية

: 2000 -1986ول انستخاب بالذرور ليوحظ فواييد سسيب اإلسيا  إلي  حيوالي الميعف خيالل الفتيرة  بمقارسة سسب اإلسا  المقيدات في جدا -

 .2012عا   %48.3.. ث  فوال  الويادة لتصل إل  2000عا   %35حت  وصل  إل   1986عا   %18حيث مثل  

 فمثيل المرأة في البرلمان:

لسةة  21: بسبب صدور قاسون رق  1984 -1979في مجلس   %9إل  ، ارففع  1957سسبة فمثيل اإلسا  في في البرلمان عا   0.6% -

 -1987فييي مجلييس   %3.9، وبعييد إلغيياء الم كميية الدسييتورية العليييا لهييذا القيياسون لعييد  دسييتوريته اسخفميي  الةسييبة لتصييل إليي  1979

والسياسييية ت ال وبييية : األميير الييذي دعييا العديييد ميي  القيييادا2005 -2000عييا    %1.8: ويسييتمر انسخفيياض حتيي  فصييل إليي  1992

 والمةظمات ال قوقية الةسائية إل  إعادة المطالبة بدع  اإلسا  لمةافسة الذرور في انستخابات.

لميان ر يد أدسي  لتمثييل الميرأة فيي مجليس مقعيداً بالبر 64بإضيافة  1972لسيةة  38وستيجة لما سبق ف  فعديل بعض أحكا  القاسون رقي    -

 .2010عا   %13سسبة فمثيل اإلسا  إل   مما أدى لويادةكوفة المرأة، الشعب فيما عرف ب

إن أسهيا حققي  سسيبة ضيعيفة مقارسية بالرجيل فيي انستخابيات  2011بالرغ  م  دور المرأة الفعال في ثورة الخامس والعشري  م  يةاير  -

 .2012عا   %2البرلماسية األول  بعد الثورة حيث ل  فتجاوز سسبة وجود المرأة رةائبة في البرلمان 

 فمثيل المرأة في الةقابات المهةية:

 .2012عا   %38.2لتصل إل    2005عا   %28إل   2000عا   %19ارففع  سسبة فمثيل اإلسا  في الةقابات المهةية م   -

ل ، حيث فعتبر م  أعل  أشكال التمثيي2012عا   %91.5ف تكر الةساء مهةة التمريض حيث بلغ  سسبة مشاررته  في سقابة التمريض  -

 ، ث  %52.1، يليها سقابة الصيادلة بةسبة %53.5ث  العال  الطبيعي  %60.9يليها سقابة المه  انجتماعية ‘ في الةقابات المهةية

 .2009إل   2000في الفترة م   %5يالحظ ثبات سسبة مساهمة اإلسا  في سقابة التطبيقي   -

 مساهمة المرأة في وظائف اإلدارة العليا:

 .2012/2013عا   %36.3لتصل إل   2011/ 2010عا   %31.2ا  شاغلي وظائف اإلدارة العليا م  ارففع  سسبة اإلس -

 .2013/ 2012عا   %18.8إل   2011/ 2010عا   %22.6اسخفم  سسبة المعيةات في الدرجات العليا م   -

 . 2013/ 2012عا   %28.6إل   2011/ 2010عان  %32.7اسخفم  سسبة المعيةات في وظيفة مدير عا  م   -

 مساهمة المرأة في السلك الدبلوماسي والقةصلي:

 .2012عا   %22.5إل   2010عا   %19.1ارففع  سسبة فمثيل اإلسا  في الوظائف المختلفة في السلك الدبلوماسي والقةصلي م   -

 .2012عا   %12.7إل   2010عا   %15.2اسخفم  سسبة المعيةات في درجة سفير م   -

 .2012عا   %34.1إل   2010عا   %13.6في درجة سكرفير ثاسي م  ارففع  سسبة المعيةات  -

 مساهمة المرأة في السلطة القمائية:

 .2012عا   %0.4سسبة فمثيل اإلسا  في السلك القمائي ضعيفة للغاية حيث ن فتعدى سسبته   -

 %62.1للمعيةات في درجة وريل سيابة،  %62.3، فرففع هذه الةسب لتصل إل  %42سسبة فمثيل اإلسا  في هيئة الةيابة اإلدارية بلغ   -

 .2012وولك عا   %8.5للمعيةات في درجة مساعد سيابة، وأقل سسبة له  راس  للمعيةات في درجة وريل عا  أول 

 الفصل السادس: اإلعال :

 .2102عا   %47: ع  سسبة العامالت في قطاع التلفويون 2012عا   %52فرففع سسبة اإلسا  العامالت في قطاع اإلواعة   -

 %48سييدة بةسيبة  40ليصيل إلي   2007عيا   %63سييدة بةسيبة  62اسخفض عدد اإلسا  بوظائف اإلدارة العليا في قطاع اإلواعة مي   -

 .2012عا  

سييدة بةسيبة  26ليصيل إلي   2006عيا   %73سييدة بةسيبة  36رما اسخفض عدد اإلسا  بوظائف اإلدارة العليا في قطياع التلفوييون مي   -

 .0122عا   44%

 .2012/ 2011ساعة عا   1579إل   2008/ 2007ساعة عا   3019اسخفض عدد الساعات الموجهة للمرأة واألسرة في اإلواعة م   -

/ 2011سيياعة عييا   1127إليي   2008/ 2007سيياعة عييا   6633اسخفييض عييدد السيياعات الموجهيية للمييرأة واألسييرة فييي التلفويييون ميي   -

 يةاير. 25وولك لظروف ثورة  2012

 مة المرأة في الص افة:مساه

 2005سيدة عيا   1289في الةقابة م   بالرغ  م  ارففاع أعداد فمثيل المرأة 2012عا   %29سسبة فمثيل الةساء في سقابة الص فيي   -

 .2012سيدة عا   1952إل  
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 .2012 -2005في الفترة م   %34، %30سسبة العامالت بورالة أسباء الشرق فتراوح بي   -

 .2012عا   %18سيدة بةسبة  19إل   2006عا   %15سيدة بةسبة  13وات في المجلس األعل  للص افة م  ارففع عدد العم -

 %22سييدات  بةسيبة  6: إل  2010 -2006  %25سيدات بةسبة  8فةاقص عدد اإلسا  العامالت رمستشارات ومل قات إعالميات م   -

 .2012عا  

 الفصل السابع الب ث العلمي:

اإلسيا  بصيفة عاميية فيي المعاهييد والمراريو الب ثيية التابعيية ليوزارة الب ييث العلميي مقارسية بالييذرور، حييث بلغيي  فيةخفض سسيبة مشيياررة  -

فيي  %44في مررو ب و  وفطوير الفليوات، وبلغي  أعلي  مشياررة لهي   %23في الهيئة القومية لالستشعار ع  بعد،  %21سسبته  

 .2012معهد ب و  اإللكتروسيات وولك عا  

بمعهيد ب يو   %53المعيايرة، بالمعهد القيومي للقيياس و %67إل   اإلسا  حاملي درجة الدرتوراه في بعض الهيئات لتصلفوداد سسبة  -

 في معهد الب و  الفلكية والجيوفيويقية. %12في الهيئة القومية لالستشعار ع  بعد،   %15ل سسبة له    أقفيودور بلهارس، وراس

في المعهد القيومي  %17في المعهد القومي للقياس والمعايرة، وأقل سسبة له   %50سبته  ال اصالت عل  درجة الماجيستير بلغ  س -

 للب و  الفلكية والجيوفيويقية.

في مرريو  %33في معهد فيودور بلهارس، وأقل سسبة له   %65حامالت شهادة البكالريوس/ الليساسس فتويد سسبة اإلسا  لتصل إل   -

 ب و  فطوير الفلوات.

ولكي  ن فتعيدى سسيبة اإلسيا  الالفيي فشيغل   %49سا  العامالت في بعيض هيئيات الب يو  التابعية ليوزارة الب يث العلميي بلغ  سسبة اإل -

 %6وأقيل سسيبة لهي  في المجموعة الةوعية لوظائف الوثيائق والمكتبيات،  %86، وراس  أعل  سسبة لإلسا  %8وظائف اإلدارة العليا 

 لمساعدة، ويقتصر العمل في وظائف األم  عل  الذرور فقط.في المجموعة الةوعية لوظائف الهةدسة ا

، وفشغل مةصب مدير المررو سييدة، وبلغي  سسيبة %63فرففع سسبة العامالت بالمررو القومي للب و  الجةائية وانجتماعية لتصل إل   -

 في رل م  وظيفة مستشار وباحث. %67، %70اإلسا  في وظيفة أستاو متفرغ 

 ب اإلداري:الفصل الثام : التدري

متدربية، وسسيبة  176.519بواقيع  2012/ 2011عيا   %41فيما يتعلق بالتدريب اإلداري للعاملي  بجهاز الدولية وصيل  سسيبة الةسياء  -

، وراسي  2012/ 2011عيا   %63.6، وسسيبته  مي  وحيدات الجهياز ال كيومي للدولية %36.4المتدربات م  وحيدات اإلدارة الم ليية 

، وأقيل سسيبة لهي  فيي بيرامج %55، ث  برامج التيدريب المهةيي %65.2يليها برامج األم   %73.7اللغات  أعل  سسبة له  في برامج

 .%19.3ال اسب اآللي 

عليي   %27.5، وأقييل سسييبة للمتييدربات 2012/ 2011عليي  بييرامج فكةولوجيييا المعلومييات عييا   %49.9أعليي  سسييبة للةسيياء المتييدربات  -

 برامج اإلدارة العليا لةفس العا .

، مما يمثل طفرة فدريبية بالبرامج 2012/ 2010عا   %39.3سيدة بةسبة  1295فع  أعداد المتدربات بالبرامج القيادية لتصل إل  ارف -

 القيادية بي  المتدربات.

ية في برامج اإلعداد لشغل الوظائف القياد %25، بيةما بلغ  %45.6ارففع  سسبة المتدربات في برامج اإلعداد لشغل درجة مدير عا   -

ميي  إجمييالي  %8.8ميي  الدرجيية العليييا، وراسيي  أقييل سسييبة للمتييدربات فييي بييرامج اإلعييداد لشييغل الوظييائف القيايييدة ميي  الدرجيية الممتييازة 

 المتدربي . 

 :يتمم فصل التاسع: التشريعات والقواسي  وال

 .وضع المرأة في المواثيق الدولية  -

 .2014لمرأة المصرية في دستور وضع ا -

 ي  التي فةظ  ال قوق السياسية.المرأة في القواس -

 المرأة في قواسي  العمل. -

 المرأة في القاسون المدسي. -

 المرة في القاسون الجةائي. -

 المرأة في قاسون التاميةات انجتماعية. -

 المرأة في قاسون األحوال الشخصية. -

 المرأة في قاسون الجةسية. -


