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للوهلة األوىل، خييل أن املوازنة هي وثيقة سياسية حمايدة جتاه 
نوع اجلنس  فقد صيغت وفق األرقام املالية- من جمموع اإلنفاقات 
و اإليــرادات وجمموعاتها اجلزئية، إىل الفائض الناتج يف املوازنة أو 

عجزها. وكما هو ظاهر عادة؛ ما من ذكر للنساء بالتحديد، لكن ما من 
ذكر للرجال حتديدًا أيضاً، رغم ذلك لعله من األصح وصف هذه احليادية 
بتجاهل نوع اجلنس، فعادة ما تغفل طريقة صياغة املوازنة الوطنية عن 

أدوار الرجــال و النساء املختلفة و احملددة اجتماعياً، و مسؤولياتهم 
و قــدراتهم. و قد ُوِضَعت هيكلة هذه االختالفات عموماً حبيث خلفت 

النسـاء يف مكانة غري مساوية للرجال ضمن اجلماعة، مع متتعهن 
بقــوة اجتماعية و اقتصادية و سياسية أقل من الذكور.”

دايان إلسون
لندن، أمانة الكومنولث
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مقدمة
لقد ش��هدت البش��رية حقبة طويلة من خمتلف أشكال التمييز ضد املرأة واستغالهلا 
على الرغم من مشاركتها األساسية يف توليد الناتج العاملي، ويؤكد عدد يصعب إحصاؤة 
من الدراسات والتقارير على استحواذ الذكور على مثار ذلك الناتج على حنو غري منصف 

مما أنتج ظاهرة تأنيث الفقر.

و يؤدى االختالف يف أدوار النساء و الرجال، وفق ما تفرضه بنى اجملتمع االقتصادية 
و االجتماعية، إىل حتيزات جتاه نوع اجلنس يف السياس��ات و الربامج و يف تقسيم املوارد 
العامة، مما يؤدى إىل اتساع رقعة الظلم االجتماعي، و عدم الكفاءة على صعيد استعمال 

املوارد.

و يف الكث��ري من اجملتمعات يس��ود االعتقاد بضرورة تف��رغ الرجل لتوليد الدخل، 
م��ن العم��ل يف القطاع اإلنتاجي املأجور، و بقاء املرأة يف املنزل لرعاية األس��رة و إجناب 
األطفال و القيام بكافة األعمال املنزلية اليت تضمن استقرار احلياة االجتماعية و دوامها 
على حنو ما هى عليه، دون إيالء اهتمام كاف لتقدير أو تقييم مثل هذا النوع من العمل 
غ��ري املأج��ور و أثره على االقتصاد الكل��ى أو توزيع الدخل القومي على كافة ش��رائح 

اجملتمع.

إن أنش��طة املرأة غري املأج��ورة املتعلقة برعاية األس��رة أو اإلجناب الذي يؤدى إىل 
إنتاج القوة العاملة و تطوير قدراتها البش��رية، ال يكش��ف ع��ن أهميته على صعيد بناء 
اجملتمع و حسب، بل هى ضرورية إلدارة القطاع االنتاجى برمته، فال ميكن ضمان فعالية 
املوازنات و السياس��ات احلكومية اليت ال تعترب مسؤولة عن حتويل املوارد املستعملة بني 
القطاع اإلنتاجي املأجور املوجه حنو السوق، و القطاع اإلجنابي غري املأجور، إن مثل هذه 
املوازنات و السياس��ات إمنا جتازف خبطر متثيله��ا القتصاد زائف مما قد ينعكس بتأثريات 
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ارتدادية على بقية القطاعات يف االقتصاد.

حياول هذا التقرير مقاربة مفهوم  “النوع االجتماعي” من خالل تتبع أثر سياس��ات 
اإلنف��اق العام عل��ى الوضعية اجملتمعي��ة ألفراد ذلك النوع. ينقس��م التقري��ر إىل ثالثة 

فصول؛

يتعرض الفصل األول لبيان مفهوم الن��وع اإلجتماعى و املبادرات املختلفة ملقاربة 
ميزانية الن��وع اإلجتماعى، فضاًل عن إلقاء الضوء على التجربة املصرية يف مقاربة ذلك 
الن��وع من امليزانيات، و ذلك يف س��ياق ميزاني��ة خطة التنمي��ة االقتصادية االجتماعية 
اخلامس��ة -2002 2007 ، بينما حياول الفصل الثاني التعرف على واقع املرأة املصرية 
االقتصادي اإلجتماعى من خالل عدة مؤش��رات تعكس إىل حد بعيد مدى التفاوت يف 

التمتع باحلقوق االقتصادية االجتماعية بني الذكور و اإلناث يف مصر، يف حني 

حي��اول الفصل الثالث الوقوف على حقيقة رؤية احلكومة املصرية – ممثلة يف وزارة 
املالية – جتاه جتربة املوازنة املس��تجيبة الحتياجات النوع اإلجتماعى من ناحية، مع إلقاء 
الضوء على إش��كاليات نظ��ام املوازنة احلالي من ناحية أخرى، فض��اًل عن تقديم بعض 
التوصيات لصانعي السياسات و كافة األطراف الفاعلة يف عملية صنع و إعداد املوازنة 

العامة يف مصر.

قام بإعداد هذا التقرير حلمي الراوي املدير التنفيذي ملرصد املوازنة العامة وحقوق 
اإلنسان، و س��اعده يف ذلك أمحد فتحي عبد الفتاح الباحث بربنامج حقوق وموازنات 
باملرصد، بينما ش��ارك أمحد احلويط املدير الس��ابق للربنامج يف إعداد أجزاء متفرقة من 

هذا التقرير.

وتتقدم أس��رة “ مرصد املوازنة العامة و حقوق اإلنس��ان “ بالشكر و التقدير لكافة 
اللذين عملوا على دعم و تيسري إصدار هذا التقرير، وخصوصاً مؤسسة الوقفية الوطنية 

للدميوقراطية بالواليات املتحدة األمريكية. 



الفصل األول
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مفهوم موازنة النوع االجتماعي:

 تعد موازنة الن��وع االجتماعي مبثابة حتليل للموازنة احلكومية بهدف معرفة وقعها 
و تأثريها املتفاوت على النس��اء و الرجال. فهي ليس��ت موازنة مستقلة خاصة بالنساء، 
حي��ث تتعلق موازنة النوع االجتماعي بتناول التزامات احلكومة بش��أن نوع اجلنس، و 

ترمجتها إىل التزامات يف املوازنة.
و من ناحية أخرى، تس��تهدف تلك املوازنة الرتوي��ج لقضايا النوع االجتماعي مبا 

يضمن اندماج هذه القضايا يف اخلطط و السياسات العامة.)))
 متثل موازنة “النوع االجتماعى - املستجيبة الحتياجات الرجل و املرأة معا - إحدى 
الضمانات األساسية لسد الفجوات بني السياسات واخلطط ومراعاة الدالالت اخلاصة 
بالنوع عن��د حتليل ورصد إيرادات ونفقات خمصصات املوازن��ة العامة للدولة، لذا فإن 
موازنة النوع اإلجتماعى هى حماولة لتفكيك منط املوازنات احلكومية الشائع وفق تأثريه 
على النساء و الرجال، و على جمموعة متنوعة من النساء و الرجال، مع إبراز العالقات 

األساسية بني اجلنسني يف اجملتمع.
و تس��تخدم مبادرات امليزانيات النوعية، حتليل امليزانية النوعية، لتبيان كيفية تأثري 
امليزانيات على النس��اء و الفتيات، مقارن��ة بالرجال و األوالد، ومثة أمثلة هلذا التحليل، 
من مخس��ني دولة على األق��ل، أجريت من خالل “ مبادرات امليزاني��ة النوعية “ وقامت 
ب��ه منظمات اجملتم��ع املدني و احلكومات، إال أن كثرياً من مب��ادرات امليزانية النوعية مل 
يتم إرس��اؤها بعد بشكل مؤسسي، على أساس مستمر. و مل تقم معظم تلك املبادرات، 

صالت واضحة بعد، مع االلتزامات املرتتبة على اتفاقية سيداو.
  هناك الكثري من اجلهود اليت سعت إىل بلوغ حقوق املرأة من خالل برامج تنموية 
خاصة و مس��تقلة، إال أن مقاربة النوع االجتماعي تس��تهدف دمج احتياجات النس��اء 
يف إطار أوس��ع، من خالل دراسة و حتليل مس��ارات احلياة املختلفة للنساء و الرجال يف 
مرحلة مبكرة مع التشديد على ضرورة مراقبة وقع السياسات و الربامج املختلف على 
النساء و الرجال و الفتيات و الفتيان، ومن شأن ذلك املنظور أن يؤدى إىل  معاجلة قضايا 

املرأة ال كقضية مستقلة، بل  من خالل دراسة مكانة كال اجلنسني يف اجملتمع.
 ويعود االهتمام بدراس��ة املوازنات املستجيبة الحتياجات النوع االجتماعى لعدة 
أس��باب منه��ا :أنها تعد إحدى الطرق اليت تس��اعد احلكومات عل��ى تنفيذ االلتزامات 
املرتبطة بشئون كل من املرأة والرجل ، كما أنها تركز االهتمام على مدى التزام اإلنفاق 
احلكومي مببدأ املس��اواة بني اجلنس��ني لتعظيم االس��تفادة من املوارد املتاحة مما ميكن من 

1 - ديبى بادلندر، روندا شارب، كيرى آلن، مبادىء حتليل املوازنة املراعية لنوع اجلنس، ص 6 ، أمانة الكومنولث، املعهد 
الدميوقراطي الوطني للشئون الدولية.
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تقييم عائد وعدالة اإلنفاق.)2) 
كذل��ك، فإن “ صياغة امليزانية باس��تخدام تطبيقات االقتص��اد الكلى التقليدية قد 
تبدو حمايدة إزاء اجلنس��ني ألنه ال يرد فيها عادة إش��ارة حمددة إىل احلقوق واملسئوليات 
والق��درات املختلفة للرجل وامل��رأة يف اجملتمع . غري أن خمصص��ات املوازنات ميكن أن 
تعرب عن حتيزات جلانب أحد اجلنس��ني يف كل أنشطة اجملتمع أو يف كثري من اجملاالت مثل 
الصح��ة أو التعليم، ولذلك البد أن ال يتم إغفال البعد النوعي يف املوازنة، فبدون تقييم 
اآلثار املختلفة للموازنة على الرجل واملرأة فإن اجلهود املبذولة من أجل حتقيق األهداف 

االقتصادية واالجتماعية ستكون جهود متحيزة “)))

 

“و يف سبيل االلتزام بربنامج النساء الوطين، واصلت احلكومة تسليط الضوء 
على حاجات النساء و همومهن اخلاصة يف املقام األول. تتضمن هذه املوازنة سلسلة 
متنوع��ة من التداب��ري العملية لتطوير مكانة املرأة ، و هي تكش��ف عن إصالحات 

ملساعدة العائالت السيما يف مضمار التمهيد إلعانات األمومة اجلديدة.
كما تش��مل املوازنة مبادرات لتحس��ني حق احلصول على إعانات لرعاية 
الطفل، و تس��جيل اعرتاف فعلى أكرب مبساهمات الراعني، خاصة النساء منهم، 

الذين يهتمون بشؤون املسنني أو املرضى العاجزين.
و من ش��أن التدابري اليت تس��لط عليه��ا املوازنة الضوء أن تس��تهدف أيضاً 
اإلنفاق احلكوم��ي على الصحة، و خدمات اجلماعة و الربامج الس��كنية العامة 

بشكل أفضل: أي كل القضايا اليت تهم املرأة االسرتالية.”

 Department of treasury, commonwealth of
Australia (995, Women's budget statement (995-

 96, budget related paper no.(, Canberra, Australian
  .government publishing service, p (

 كانت اسرتاليا الدولة الرائدة من حيث تقدميها حتلياًل للموازنة مراعياً لنوع اجلنس، 
فقد أقدمت احلكومة الفيدرالية إلثنتى عشر سنة متتالية مابني عامي 996)-984) على 

2 - د . سلوى شعراوى جمعة . موازنات النوع اإلجتماعى . اجمللس القومي للمرأة  ص 7
3 - معهد التخطيط القومي . سلسلة مذكرات خارجية . العدد 1625 .مارس 2005 .. ص 23 .
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تقدير املوازنة انطالقا من تأثريها على النساء و الفتيات، و هكذا عرفت املوازنة النسائية 
طريقه��ا إىل جنوب اس��رتاليا 985) ،فيكتوريا 986)، اإلقليم االس��رتالي الرئيس��ي 
989)، كوينزالند )99)، تس��مانيا 992)، و اإلقليم الشمالي )99). أما إقليم 
ويلز اجلنوبي اجلديد فطبق املوازنة مركزاً على مبادرات اإلنفاق اجلديدة املتعلقة بالنساء 

و الفتيات يف بداية الثمانينات و ما لبث أن قدم موازنة نسائية شاملة عام )99).)4)
ث��م تبعتها مب��ادرات أخرى؛ مبادرة جن��وب إفريقيا، رواندا، الفلبني، س��ريالنكا 

حبسب ما سريد الحقاً يف هذا التقرير.)5)

التجربة المصرية في مقاربة مفهوم موازنة النوع اإلجتماعى:

ب��دأت جهود إدماج البعد النوعي يف املوازنة املصرية من خالل قيام اجمللس القومي 
للمرأة بتنظيم ورشة عمل حول “ املوازنة اليت تستجيب الحتياجات الرجل و املرأة معاً 
“، و ذلك بالتعاون مع مركز دراس��ات و استش��ارات اإلدارة العامة جبامعة القاهرة، و 

صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، يف الفرتة ))-)) فرباير 2002 .

 

تنص ديباجة “ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة “ على:

“ التزام الدول األطراف يف املواثيق الدولية حلقوق اإلنس��ان، بضمان املساواة يف 
احلقوق بني الرجل و امل��رأة، للتمتع بكافة احلقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية 

و املدنية و السياسية”
و تبدأ الديباجة بتأكيد اإلميان من جديد ب” احلقوق األساسية لإلنسان، و بكرامة 

الفرد و قدره، و مبا للرجال و النساء من حقوق متساوية”
و تالحظ أن الدول اليت صادقت على االتفاقية عليها “واجب ضمان حق الرجال 
و النساء يف التمتع على قدم املساواة، جبميع احلقوق االقتصادية االجتماعية و الثقافية 
و املدنية و السياس��ية” و تنص كذلك عل��ى أن “ دور املرأة يف اإلجناب ينبغي أال يكون 
أساساً للتمييز، بل إن تنشئة األطفال تتطلب بدالً من ذلك تقاسم املسئولية بني الرجل 
و امل��رأة و اجملتم��ع ككل” و تنتهي الديباجة باإلقرار ب” أن إح��داث التغيري يف الدور 
التقليدي للرجل و كذلك يف دور املرأة يف اجملتمع و األس��رة بات أمراً مطلوباً لتحقيق 

املساواة الكاملة بني املرأة و الرجل”

4 - السابق، ص 8
5 - أ. د عزة عبد العزيز سليمان، تضمني النوع االجتماعي في مبادرات امليزانيات الوطنية، دراسة مقارنة، معهد 

التخطيط القومي، سلسلة مذكرات خارجية رقم 1625 ، ص 1 .
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و قد ضمت هذه الورش��ة 6) متدرباً، 22 متدربة من قيادات الوزارات املصرية ) 
الش��باب، الدفاع، الداخلية، املوارد املائية، الكهرباء و الطاقة، القوى العاملة و اهلجرة، 
شئون جملسي الشعب و الشورى، قطاع األعمال العام، التعليم العالي، الرتبية و التعليم، 
األوق��اف، الصحة و الس��كان، الصناعة و التنمية التكنولوجي��ة، البرتول، االتصاالت 
و املعلومات، اإلعالم، التجارة اخلارجية، الش��ئون االجتماعي��ة، النقل، املالية، اإلنتاج 
احلرب��ي، العدل، التموي��ن و التجارة الداخلية، التنمية اإلداري��ة، البيئة، التنمية احمللية، 

الثقافة، السياحة).
استهدفت ورشة العمل – تلك – التعرف على و / أو التمييز بني؛

املشروعات املخصصة للمرأة داخل الوزارات املصرية بشكل مباشر، املشروعات 
املخصصة لكال اجلنسني، و موقع املرأة يف اجلهاز اإلداري داخل الوزارات املصرية.)6)

توصلت نتائج مس��ح املرأة يف الوزارات املختلف��ة إىل أن مجيع الوزارات قد خلت 
من أي برامج تس��تهدف املرأة مباشرة باستثناء وزارات؛ الكهرباء ، التجارة اخلارجية، 
املالية ) مشروع واحد )، وزارة الشئون االجتماعية ) آنذاك  التضامن اإلجتماعى حالياً ) 

عشرون مشروعاً.   
كانت خمرجات ورش��ة العمل، قيام عدد من الوزارات بإدراج مكون خاص باملرأة 

يف موازنة اخلطة اخلامسة -2002 2007 على النحو التالي:

• املش��روع القومي للمرأة مبوازنة اخلطة اخلامسة، بوزارة األوقاف، بتكلفة تقدر 
حبواىل 2 مليون جنيه.

•   مشروع تطوير الكفاءة اإلدارية و الفنية للعامالت بوزارة التجارة اخلارجية، 
بتكلف��ة مقداره��ا مليون جني��ه، بواقع مائيت ألف جنيه س��نوياً ط��وال فرتة اخلطة 

اخلامسة.
• عدد من املش��روعات لرعاي��ة املرأة و إعدادها ملواجهة احلياة و رفع مس��توى 

معيشتها، بوزارة االتصاالت و املعلومات.
• إصدار قرار وزير الدولة لشئون البيئة رقم 0/2002) بتشكيل وحدة لدراسة 

مشكالت املرأة يف القطاع احلكومي.)7) 

6 - اجمللس القومي للمرأة، دراسة حالة وزارتي الشباب و التنمية احمللية، د هدى صبحي و فريق من الباحثني، ص 17 
، الطبعة األولى 2004 

7 - السابق، ص 19 و ما بعدها
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اتخاذ القرارات بشأن امليزانية:

تطالب املادة 7 من اتفاقية “سيداو” بوجوب مشاركة املرأة على قدم املساواة 
مع الرجل يف اختاذ القرارات بش��أن امليزانية، و ممارسة ما يتصل بها من سلطات 
تش��ريعية، و قضائية، و تنفيذية، و إدارية ) اتفاقية س��يداو، توصية 22 ، فقرة 5 
) و هذا يعنى أنه جيب أن تش��ارك املرأة على قدم املس��اواة مع الرجل يف عدد من 
املواق��ع و االختصاصات مثل أن تكون مس��ئولة حكومي��ة أو وزيرة، أو عضواً 
يف اجملال��س التش��ريعية، أو عضواً يف جمال��س اإلدارات، و النقابات، أو عضو يف 
اهليئ��ات القضائية، و ينطبق هذا املطلب على مجيع مراحل دورة امليزانية: إصدار 

املرسوم اخلاص بامليزانية، التنفيذ، املراجعة، التقييم.

القس��م التالي يلقى الضوء على عدد من جتارب ال��وزارات املصرية إلدماج البعد 
النوعي يف سياساتها و براجمها و ميزانياتها، على النحو التالي:

موازنة النوع االجتماعي بوزارة الشباب:

قامت وزارة الشباب بوضع االجتاهات العامة لتضمني شئون املرأة يف خطة الوزارة 
ضمن خطة التنمية االقتصادية االجتماعية اخلامسة -2002 2007 ، و تركزت أهداف 

الوزارة على:

• “ حتقي��ق مع��دالت أفضل حنو متك��ني املرأة يف كافة جماالت احلياة و مس��اندتها 
حكومياً و أهلياً.

• الرتكيز على الطفل و الفتاة لتغيري سلوكيات النشء.
• العم��ل على تغيري األمناط و املعتقدات اخلاطئة و الس��لوكيات املرتبطة بقضايا 

النوع و اليت تعرقل التنمية.
• رفع وعى النساء حبقوقهن و واجباتهن الشرعية/ االجتماعية/ القانونية.

• اعتبار املرأة فاعاًل يف التنمية و مستفيداً منها.
• املساهمة يف احلد من بطالة اإلناث، عن طريق:

-  رفع مهاراتهن و ثقافتهن األسرية و احلرفية ) تفصيل، تريكو، صناعات غذائية.....اخل )
-  إكسابهن املهارات التكنولوجية و متطلبات السوق ) حاسب آلي، لغات، تسويق..اخل )

• إعداد الك��وادر الفنية و التخطيطية الواعية الحتياج��ات النوع املؤمنة بأهمية 
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دورها يف التنمية.
• توجيه األحباث إلعداد الدراس��ات اليت تس��هم يف تفعيل مش��اركة اإلناث يف 

النشاطات الثقافية/ االجتماعية/ الرياضية/ املهارية/ و حتديد احتياجاتهن.
• توفري البيانات النوعية عن الس��كان/ البطال��ة/ اإلعالة/ يف الريف و احلضر، و 

كذا اخلاصة بنشاطات الوزارة.
• املتابعة مبختلف آلياتها لنشاطات تضمني املرأة و تقييم و تعديل املسار.

• التعاون و التنس��يق بني كافة اهليئات و املنظم��ات العاملة يف هذا اجملال لتقديم 
خطة أفضل.

• ختصيص %40 من ميزانية الوزارة ملواجهة هذا التضمني النوعي.”)8)
ارتكزت خطة وزارة الشباب على عدة حماور:

المحور األول: 

دفع املرأة للمش��اركة يف العمل االجتماعي و التطوعي من خالل تواجدها مبجالس 
إدارات مراكز شباب املدن و القرى خاصة حتى تسهم يف تنفيذ برامج خاصة للفتيات.

المحور الثاني:

توسيع قاعدة املستفيدات من أنشطة مراكز الشباب و عدم التمييز يف الربامج بني
الذكور و اإلناث و تشجيع اإلناث على االبتكار العلمي.

المحور الثالث:

برامج حمو األمية و التثقيف العام.

المحور الرابع:

التدريب التحويلي و رفع املهارات حول بعض احلرف و آليات السوق.

المحور الخامس:

تقديم خدمات حلل مشاكل املرأة العاملة، مثل توفري دور احلضانة و مكتبات الطفل 
يف بعض مراكز الشباب.)9)  

8 - السابق – ص 56 
9 - السابق – ص 56
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....وهن��اك دالئل قوي��ة على أن معدالت اخلصوبة تتج��ه لالخنفاض كلما 
زاد مس��توى متكني املرأة . و ال غرابة يف هذا حيث أن حياة املرأة الشابة هى اليت 

يتهددها خطر احلمل املتكرر وعبء تربية األطفال .
وإن كل ما من شأنه أن يعزز سلطة املرأة يف اختاذ القرار ويزيد من االهتمام 
مبصاحله��ا يفضى بعامة إىل احليلولة دون تك��رار احلمل إىل ما فوق الطاقة . مثال 
ذلك الدراسة املقارنة اليت مشلت ما يقرب من ثالمثائة مقاطعة يف اهلند . وكشفت 
هذه الدراسة عن أن تعليم املرأة وعمالتها أهم عاملني مؤثران يف خفض معدالت 
اخلصوب��ة .إن العوامل املؤثرة اليت تس��اعد على حترير امل��رأة ) مبا يف ذلك معرفة 

القراءة والكتابة والعمالة ) حتدث فارقا كبريا يف معدالت اخلصوبة.  
ويبدو باملثل أن متكني املرأة يؤثر تأثريا قويا يف خفض ظاهرة االحنياز اجلنوسى 
أو التمييز بني اجلنس��ني من حيث فرص البقاء اليت تظهر بصفة خاصة ضد صغار 

البنات .
إن البل��دان اليت تس��ودها ظاه��رة االحنياز اجلنوس��ى _ اهلند وباكس��تان 
وبنجالديش والصني و إيران وبلدان غرب أس��يا وبلدان مشال أفريقيا وغريها _ 
ترتفع فيها غالبا وفيات اإلناث من الرضع واألطفال على عكس احلال يف أوروبا 

وأمريكا أو أفريقيا جنوب الصحراء.
) أمارتيا سني، التنمية حرية، سلسلة عالم املعرفة 2004 ( 

 أج��رت الوزارة مس��حاً لعمالة املرأة به��ا لتبني موقعها يف عملي��ة صنع القرار، و 
أسفرت نتيجة ذلك املسح عن:

•   بلوغ عدد القيادات النس��ائية بوزارة الشباب حنو ))) سيدة بنسبة 5.4% 
م��ن إمجال��ي العاملني بالوزارة، و نس��بة %6) فقط من إمجالي العام��الت بالوزارة، يف 
ح��ني أن عدد القادة من الذكور يبلغ 278 بنس��بة %20 من إمجالي العاملني الذكور، 

%2.)) من إمجالي العاملني بالوزارة.)0))
تبلغ نس��بة القيادات النس��ائية من إمجالي القادة بالوزارة البالغ عددهم حنو )9) 
ف��رداً حوالي %28.9 يف مقاب��ل %).)7  للذكور، ما يعن��ى أن الغالبية العظمى من 

النساء بالوزارة يعملن يف وظائف كتابية يف أسفل السلم اإلداري.
 و من خالل حتليل املخصصات املالية املوجهة مباشرة للفتيات داخل أربعة قطاعات 

حيوية من قطاعات األنشطة بالوزارة، خالل الفرتة -2000 )200 ، تبني أن:
10 - السابق – ص 57
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قطاع الطالئع:

يأتي  يف املرتبة األوىل من حيث املخصصات اليت تستفيد منها املرأة، حيث تستحوذ 
الفتيات على ما يقرب من %4) من إمجالي املخصصات املالية هلذا القطاع، إال أن ذلك 

القطاع خيلو من مشروعات موجهة خصيصاً للمرأة. 

قطاع الشباب:

يأت��ي يف املرتب��ة الثانية، حيث خصص للفتيات خالل الس��نة األخرية ما يقرب من 
%8) فق��ط م��ن ميزانية ذلك القطاع، بعد أن س��جلت حوال��ي %5 خالل العامني 

السابقني، إال أن ذلك القطاع يتميز بإعداده ملشروعات خاصة بالفتيات.

قطاع الرياضة:

%2 فقط من ميزانيته سنوياً، و هو ما يفسر االخنفاض احلاد يف مشاركة الفتيات 
يف األنش��طة الرياضية، على الرغم من إنشاء إدارة لرياضة املرأة عام 2002 ، و اللجنة 
العليا لرياضة املرأة، و املشروع القومي للمسابقات الرياضية و الرتوحيية لألسرة و املرأة 

و الطفل.

قطاع البحوث و إعداد القادة:

س��جل ذلك القطاع – أيضاً – نس��بة %2 خالل الس��نتني األوليني، %7 خالل 
السنة الثالثة.

و من أجل حتديد نصيب املرأة يف ميزانية وزارة الشباب مت جتميع االعتمادات املالية 
املخصصة للمرأة يف القطاعات األربعة – سالفة الذكر – فضاًل عن نصيب املرأة العاملة 
يف الوزارة من األجور و املرتب��ات، و أظهر التحليل تزايد االعتمادات املالية املخصصة 
للمرأة بالوزارة من سنة ألخرى من 2) مليون جنيه عام )2000/200 إىل 68).)) 

مليون جنيه عام 2002/)200 ، انتهاء 20.827 مليون عام )2002/200 .
إال أن ه��ذه األرقام تعك��س ضآلة نصيب املرأة من املوازنة بش��كل واضح، حيث 

مثلت هذه األرقام نسبة %4.6، %5، %7.8 على التوالي من إمجالي امليزانية.))))

الشكل التالي يوضح الفارق بني خمصصات الذكور و اإلناث يف ميزانية الشباب:

11 - السابق – ص 67
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الخالصة:

إن توزيع املخصص��ات املالية للقطاعات املختلفة لل��وزارة بني الذكور و اإلناث، 
يوض��ح ضعف نصيب اإلن��اث بصورة ملحوظة، و عدم تناس��ب تلك املخصصات مع 
اخلطاب السياسي القوى لوزير الشباب، و عدم اتساقها مع أهداف الوزارة لتفعيل دور 
اإلناث و مش��اركتها يف احلياة العامة، فضاًل عن عدم الت��زام الوزارة بالتضمني الواقعي 
لش��ئون املرأة مبوازنتها و عدم ختصيص نس��بة %40 من امليزانية ملواجهة االحتياجات 

اخلاصة باإلناث. 
لقد أوضحت التجربة العملية “ أن هناك فجوة بني فكر القيادة يف الوزارة و اخلربة 
العملي��ة يف التنفيذ لدى العاملني يف الوزارة و املديري��ات، فيما يتعلق بإدماج و تضمني 
املرأة يف أنش��طة و خطط و برامج و مشروعات وزارة الشباب. ذلك أن قيادة الوزارة، 
ممثلة يف الوزير، على وعى كامل بقضايا النوع االجتماعي، و أهمية املوازنات املستجيبة 
الحتياجات النوع، و كذلك فإن هناك وضوحاً كاماًل على مستوى االسرتاتيجية العامة 
لل��وزارة متمثل��ة يف أهداف و توجهات الوزارة األساس��ية و احملاور األساس��ية للخطة 

القومية للنهوض باملرأة.
إال أنه يف التطبيق العملي، و بالنزول ملستوى الربامج و املشروعات يف القطاعات، 
يظهر نوع من التالش��ي التدرجيي، بدليل ضآلة عدد املش��روعات و الربامج املخصصة 
للمرأة، و صعوبة حتديد أعداد املستفيدات من أي برنامج أو مشروع، و كذلك صعوبة 

حتديد االعتمادات املالية اليت خصصت للمرأة من هذه الربامج و املشروعات.
فمن ناحية، مل يتم ترمجة االسرتاتيجية العامة للوزارة و أهدافها و توجهاتها األساسية 
ترمجة واضحة يف صورة عدد كبري من برامج و مش��روعات املرأة يتناسب مع حقيقة أن 
اإلناث ميثلن حوالي %50.6 من أعداد الش��باب يف سن -8) 5) سنة يف مصر، و من 
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ناحي��ة أخرى مل ينعكس ه��ذا يف صورة ارتفاع نصيب املرأة من ميزانية الوزارة، و الذي 
كان مفرتضاً أن يقرتب من نسبة %40 من إمجالي ميزانية وزارة الشباب.”)2))            

موازنة النوع بوزارة التنمية المحلية:

تش��ري اإلحص��اءات إىل تزايد عدد القي��ادات النس��ائية بالوزارة م��ن 67) عام 
2000 إىل 94) عام )200 ، و يأخذ توزيع تلك القيادات بالشكل اهلرمي التقليدي 
الذي يتس��ع عند القاعدة و يضيق كثرياً عند القم��ة، و على الرغم من زيادة عدد تلك 
القيادات خالل الس��نوات الثالث املش��ار إليها إال أنه مل يتسنى لنا إجراء املقارنة بينها و 
ب��ني القيادات الذكورية لعدم توفر البيان��ات، فزيادة األعداد يف حد ذاتها ال تنتج داللة 
على حتس��ن الوضع، فقد تزداد األعداد و لكن النس��ب تق��ل إذا ما زاد عدد القيادات 

الذكورية بنسبة أعلى.
 كما تش��ري اإلحصاءات إىل اخنفاض نس��بة ما حتصل علي��ه العامالت بالوزارة من 
خمصص��ات األج��ور و املرتب��ات، و يعود ذلك باألس��اس إىل اخنفاض نس��بة العامالت 
بالدرجات املختلفة مقارنة بالرجال، فضالً عن تراجع هذه النس��بة مبرور الزمن، يف عام 
)2000/200 كانت نسبة العامالت بالدرجات الوظيفية املختلفة ) من املمتازة حتى 
السادس��ة ) %0.7)، و يف عام 2002/)200 كانت النس��بة %0.4)، و واصلت 

الرتاجع عام )2002/200 لتصل إىل %29.4 من إمجالي العاملني بالوزارة))))

الشكل التالي يوضح خمصصات املرأة من األجور و املرتبات مقارنة بالرجل خالل 
الفرتة )2000/200 :

12 - السابق – ص 69
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إن ضعف املخصصات املالية للمرأة يعكس تدنى الدرجات الوظيفية اليت تش��غلها 
السيدات يف الوظائف القيادية ذات املخصصات املرتفعة نسبياً.

قروض صندوق التنمية المحلية لمشروعات المرأة:

يقوم صندوق التنمية احمللية بالوزارة على فكرة توفري القروض لتمويل املشروعات 
االقتصادية على املستوى احمللى بعد دراسة جدواها االقتصادية، و يتم منح القروض من 
خالل الوحدات احمللية – التابع هلا املشروع – للشباب من اجلنسني و شركات األفراد 

و اجلمعيات التعاونية املسجلة و املشهرة وفقاً للقانون.
تغطى قيمة القرض %80 من قيمة االستثمارات املطلوبة لتنفيذ املشروع، على أن 
يقوم املقرتض بتدبري نس��بة %20 الباقية، إن حتليل ميزانية صندوق التنمية احمللية خالل 

الفرتة )2000/2000 توضح أن :
بلغ إمجالي القروض املقدمة من الصندوق حوالي 675.)99.)) مليون جنيهاً، مت 
متويل عدد 9022 مش��روعاً للمرأة من خالهلا، مبتوسط بلغ 7)5) جنيهاً تقريباً، و ال 

حيتاج ذلك الرقم – بالطبع – إىل تعليق.
جاءت حمافظة س��وهاج على قمة احملافظات اليت اس��تفادت م��ن القروض املقدمة 
من الصندوق بواقع 2206 مش��روعاً بنس��بة %22.46 تقريباً من امجاىل مشروعات 

الصندوق على مستوى اجلمهورية.
و كانت حمافظة مرس��ى مطروح هى أقل احملافظات من حيث االستفادة من قروض 

الصندوق، و ذلك بنسبة %0.02 من إمجالي القروض و مشروعات الصندوق.)4))

مشروعات المرأة المعيلة:

بدأت مشروعات املرأة املعيلة عام 2002/)200 يف مخسة عشر حمافظة و وصلت 
إىل واحد و عش��رين حمافظة العام التالي، بلغت إمجالي القروض املقدمة ملشروعات املرأة 
املعيلة خالل هذين العامني مبلغ 50).6.496 مليون جنيهاً، كما بلغ عدد املشروعات 

املنفذة عدد 0)9) مشروعاً، مبتوسط )65) جنيهاً للمشروع الواحد تقريباً.
ج��اءت حمافظة املنوفية يف املرتبة األوىل من حيث االس��تفادة من هذه املش��روعات 
بنس��بة %24 من إمجالي القروض على مس��توى اجلمهورية، بينما كانت حمافظة مرسى 
مطروح هى أقل احملافظات نصيباً من املش��روعات، حيث وجه إليها مبلغ 500) جنيهاً 

بنسبة %0.02 من إمجالي القروض.)5))  

14 - السابق – ص 87 
15 - السابق – ص 90 
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برنامج شروق:

برنامج ش��روق هو الربنامج القومي للتنمية الريفية املتكاملة، يعتمد الربنامج على 
فكرة مفادها أن املش��اركة الشعبية هى جوهر التنمية الريفية، كما أن مساندة احلكومة 
ألنش��طة التنمي��ة الريفية ضرورية لتحقي��ق عدالة توزيع امل��وارد القومية بني اجملتمعات 

احمللية.)6))  
بلغت إمجالي االستثمارات املوجهة لقطاع خدمات املرأة و الطفل بالربنامج خالل 
الفرتة )2000/200 مبلغ 078.9)5 جنيهاً بنس��بة %5.5 من إمجالي اس��تثمارات 
الربنامج بنس��بة %6.)8 متويل حكومي، %6.4) متويل ذاتي ش��عيب. كما بلغ عدد 
املش��روعات املنفذة من خالل الربنامج 559 مش��روعاً، مبتوسط 95 جنيهاً للمشروع 

الواحد.
جاءت حمافظة قنا يف املركز األول من حيث املشروعات اخلاصة باملرأة و الطفل بعدد 
62 مشروعاً و نسبة %)) تقريباً من امجاىل مشروعات املرأة و الطفل بربنامج شروق على 
مستوى اجلمهورية، و كالعادة احتلت حمافظة مرسى مطروح و مشال سيناء أقل احملافظات 

حظاً من عدد املشروعات و نسبتها بواقع مشروع واحد فقط لكل حمافظة.
كم��ا يتضح من اإلحصاءات أن حمافظة املنيا هى أكثر احملافظات اليت حصلت على 
متويل من الربنامج، حيث بلغت حصتها التمويلية مبلغ 5752 جنيهاً بنسبة 0.84%) 
من امج��اىل التمويل املوجه ملش��روعات املرأة و الطفل على مس��توى اجلمهورية ضمن 
برنامج ش��روق، وزعت تلك احلصة على عدد 50 مش��روعاً مبتوس��ط 50)) جنيهاً 
تقريباً للمش��روع الواحد، بينما كانت حمافظة مرسى مطروح هى أقل احملافظات نصيباً 
من حصة التمويل حيث بلغ إمجالي ما حصلت عليه هذه احملافظة خالل السنوات الثالث 

)2000/200 مبلغ مخسني جنيهاً لتمويل مشروع واحد فقط.)7)) 

 جهود المجلس القومي للمرأة إلدراج البعد النوعي في الخطة القومية 
للتنمية االقتصادية االجتماعية  للدولة -2002 2007 :)18)

 استهدف اجمللس القومي للمرأة تضمني شئون املرأة يف خطة الدولة للتنمية االقتصادية 
االجتماعي��ة اخلامس��ة 2007-2002 ، على أن تكون املوازنة العامة للدولة مس��تجيبة 
الحتياج��ات النوع اإلجتماعى، م��ع التأكيد على أن تكون أس��اليب املتابعة و التقييم و 
موازن��ات األداء من منظور النوع اإلجتماعى، فضالً عن تنفيذ التزام مصر مبا تعهدت به 

16 - السابق – ص 104 
17 - السابق – ص 111 نقالً عن مركز معلومات وزارة التنمية احمللية، جهاز بناء و تنمية القرية املصرية.

18 - اجمللس القومي للمرأة، تضمني شئون املرأة في اخلطة القومية للتنمية االقتصادية االجتماعية -2002 2007 ، 
قصة جناح، الطبعة الثانية 2005 
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دولياً من خالل أحد أهداف األلفية اإلمنائية، و هو هدف املساواة بني اجلنسني.
اس��تغرقت عملية إعداد مقرتح خطة النهوض باملرأة حوالي مثانية عش��ر شهراً، و 
بدأت مبناقشات و اقرتاحات أعضاء اللجان الدائمة باجمللس القومي للمرأة، و مت جتميع 
مبدئي للسياس��ات املقرتحة، حيث مت طرحها على املؤمت��ر القومي العام للمرأة ) مارس 

.( 200(
استمر إعداد اخلطة من خالل التش��اور مع مسئولي التخطيط بالوزارات املختلفة 
) 22 وزارة ) و القطاع اخلاص، و جلنيت اخلطة و املوازنة مبجلس��ي الشعب و الشورى، 
و اجلامع��ات و مراكز البحوث، و املنظمات الدولية و غري احلكومية، و ذلك من خالل 

األنشطة التالية:

• عقد اجمللس 58 حلقة نقاشية ملناقشة مفهوم تضمني النوع اإلجتماعى يف خطة 
التنمية.

• ورشة عمل ختطيط اسرتاتيجي حول منهجية إدماج النوع اإلجتماعى.
• ورش��ة عم��ل ح��ول موازن��ة و مراجع��ة الن��وع اإلجتماعى، و إص��دار أدلة 

باملوضوعات ذات الصلة.
• تنفيذ برامج تدريبية مشلت )2 وزارة حول أساليب املتابعة و التقييم و موازنات 

األداء من منظور نوعى.
• تنفيذ برنامج تدرييب ش��امل ملس��ئولي التخطيط بالوزارات حول إدراج قضايا 

النوع باخلطط التنموية.
• عقد حلقات نقاشية ملتابعة تنفيذ إدماج النوع بالوزارات املختلفة.

النتائـــــج:

“ زادت االستثمارات املخصصة لربامج النهوض باملرأة يف اخلطة ) 2002 – 
2007 ( زيادة ملحوظة، فقد بلغت االستثمارات املوجهة للمرأة يف اخلطة 

اخلمسية -2002 2007 مبلغ 257) مليون جنيه مصري، و هو ما ميثل 
أكثر من ضعف االستثمارات يف اخلطة اخلمسية السابقة  -997) 2002  

)(9(“
اجل��دول التالي يوض��ح توزيع اس��تثمارات خطة النهوض بامل��رأة على الوزارات 

املختلفة:)20)

19 - السابق – ص 12 
20 - معهد التخطيط القومي، سلسلة مذكرات خارجية رقم 1625 ، تضمني النوع اإلجتماعى في مبادرات 

امليزانيات الوطنية، أ.د. عزة سليمان و آخرون، ص 67 ، أما النسب مت حسابها بواسطة الباحث
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النسبة المئوية المخصصات الوزارات

0.0(% 0.2 السياحة

0.04% (.4 الثقافة

0.06% 2 األوقاف

0.09% ( القوى العاملة و اهلجرة

0.(2% 4  الصناعة و التنمية
 التكنولوجية

0.2(% 6.8 البيئة

0.(9% (2.6 التجارة اخلارجية

0.40% (2.9 الطريان املدني

0.52% (7 التنمية اإلدارية

0.6(% 20  التموين و التجارة
الداخلية

0.7(% 2(.2 اإلسكان و املرافق

(.2(% 40 اجمللس القومي للمرأة
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(.(2% 42.95  الزراعة و استصالح
األراضي

(.58% 5(.4  التأمينات و الشئون
االجتماعية

(.99% 64.8 األزهر الشريف

5.40% (76 التنمية احمللية

8.92% 290.4 الشباب و الرياضة

9.(2% 297 التعليم العالي

(5.(0% 498.(( الرتبية و التعليم

2(.75% 708.4 االتصاالت و املعلومات

(0.22% 984.25 الصحة و السكان

(00.00% (256.6( اإلمجالي

 

مالحظات حول نتائج تضمين شئون المرأة في الخطة القومية:

•   يتض��ح م��ن اجلدول الس��ابق أن وزارة الصحة و الس��كان قد حصلت على 
النس��بة العظمى من خمصص��ات النهوض بامل��رأة خالل اخلطة اخلامس��ة -2002 
2007 ، وذلك بنسبة %0) تقريباً من امجاىل خمصصات املرأة خالل تلك الفرتة، 
تلتها وزارة االتصاالت و املعلومات بنسبة %22 تقريباً، ثم وزارة الرتبية و التعليم 
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بنس��بة %5) تقريباً م��ن إمجالي املخصصات، يف حني كانت وزارة الس��ياحة هى 
األقل على اإلطالق بنسبة %0.02 من امجاىل خمصصات املرأة خالل فرتة اخلطة.

•   إن توزيع اس��تثمارات النهوض باملرأة على الوزارات املختلفة يعكس هيكل 
املوازن��ة العام��ة املصرية، م��ن حيث كونها موازن��ة بنود و اعتمادات، و ليس��ت 

موازنة برامج و حماسبة عن األداء.
•   مثة تفاوتاً واضحاً بني خمصصات املرأة بالوزارات املختلفة، و ال ندرى ش��يئاً 
عن أس��س ذلك التف��اوت، أو أي اعتب��ارات أخرى مت وضعها يف احلس��بان عند 

توزيع تلك املخصصات. 
•   ملا كان امجاىل االس��تثمارات مبوازنة اخلطة اخلامسة قد بلغ 2)04.0) مليار 
جني��ه مصري))2)، و كان امجاىل خمصصات املرأة بتلك اخلطة قد بلغ 256) جنيه، 
فإن نس��بة خمصصات املرأة من إمجالي استثمارات اخلطة القومية للتنمية االقتصادية 
االجتماعي��ة تك��ون قد بلغ��ت %)).) من إمجالي االس��تثمارات خ��الل الفرتة 

. 2007 2002-

إن ضعف استثمارات الدولة يف جمال النهوض باملرأة على النحو السابق تعكسه 
املؤشرات االقتصادية االجتماعية للمرأة املصرية حبسب ما سريد ذكره يف القسم 

التالي.

21 - وزارة املالية، الصورة اإلجمالية ملوازنة اخلطة اخلامسة -2002 2007 .
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القسم األول
مؤشرات النوع اإلجتماعى يف مصر

الجهة المؤسسية المســـئولة عن إنتاج إحصاءات النوع اإلجتماعى 
في مصر:

يعت��رب اجلهاز املركزي للتعبئ��ة العامة واإلحصاء اجلهة املس��ئولة عن مجع وإصدار 
البيانات بكافه أشكاهلا يف مصر. ونظرا ألهمية توفري إحصاءات عن النوع االجتماعي، 
مت إنش��اء وحدة حبوث يف مركز األحباث والدراس��ات الس��كانية باجلهاز حتت مسمى 
وحده املرأة والطفل يف عام 987) . وقد مت تغيري امسها يف عام 996) إىل “ وحدة املرأة 
والطفل والنوع االجتماعي “ لتقوم جبميع األنشطة اإلحصائية اليت تتعلق بإصدار بيانات 
عن النوع االجتماعي يف مصر، مبا يف ذلك االس��تجابة إىل طلبات اجلهات املعنية بإعداد 

وتنفيذ اخلطط اخلاصة باملرأة حلصوهلا على البيانات ذات الصلة.
املؤشرات الدميوجرافية للمرأة

1 – المرأة في المجتمع المصري:

بلغ إمجالي عدد الس��كان داخل مجهورية مصر العربي��ة يف يناير 2006 ))) حوالي 
))727980 نسمة، و تشري اإلحصاءات إىل أن اإلناث يشكلن نصف اجملتمع تقريباً، 
حيث بلغ عدد اإلناث التقديري يف يناير 2006 حوالي 5578975) نس��مة بنس��بة 
%48.87 من إمجالي عدد السكان. الشكل التالي يوضح تطور نسبة املرأة إىل إمجالي 
السكان خالل الفرتة من 2002/2006 ، حيث يوضح احتفاظ املرأة – تقريباً - بنصيبها 

من السكان خالل تلك الفرتة.

1 - جميع اإلحصاءات الواردة في ذلك التقرير مأخوذة من تقرير اجلهاز املركزي للتعبئة العامة و اإلحصاء، إحصاء 
السكان و املنشآت لعام 2006 ، ما لم يذكر خالف ذلك.
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 2 – توزيع اإلناث بين الريف و الحضر:

تش��ري توزيعات السكان بني الريف و احلضر على مستوى حمافظات مصر إىل تركز 
أكثر من نصف الس��كان يف املناطق الريفية، حيث بلغت نس��بة س��كان الريف حوالي 
%57 من إمجالي السكان، مقابل %)4 لسكان احلضر، و ذلك يف يناير 2006 . و 
تتطابق تلك النس��ب مع نس��بة توزيع اإلناث بني الريف و احلضر %57 إناث الريف، 

%)4 إناث احلضر.

3 – توزيع اإلناث وفقًا للفئات العمرية:
يش��ري اهلرم الس��كاني ملصر يف يناير 2006 إىل أن %2) من الس��كان أعمارهم 
أق��ل من 5) عاماً، و ذلك بع��د أن كانت %7.5) يف يناير 2002 ، يف حني متثل الفئة 
العمرية من 5) إىل 60 عاماً نس��بة %68 من إمجالي الس��كان، و ذلك بعد أن سجلت 
56.5 % يف يناير 2002 ، فارتفعت بذلك نسبة تلك الفرتة العمرية بواقع 5%.)) 

خالل اخلمس سنوات 2002/2006 .
أما بالنس��بة لتوزيع اإلناث وفقاً للفئات العمرية املختلفة؛ فنجد أن النس��بة األكرب من 
اإلناث ترتكز يف الفئة العمرية من 5) – 45 بنسبة وصلت إىل %50.4 من إمجالي اإلناث، 
يليها نسبة اإلناث من 5 – 5) سنة بنسبة %20.9 تقريباً، ثم الفئة العمرية من 45 – 60 
بنس��بة %).2) تقريباً، و الفئة العمرية األقل من مخس س��نوات بنسبة %0.6) ، و أخرياً 

الفئة العمرية من 60 عاماً فأكثر بنسبة %5.9 من إمجالي عدد اإلناث يف مصر.
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4 – توزيع اإلناث وفقًا للمحافظات:
إن دراسة توزيعات السكان وفقاً حملافظات مصر، توضح أن حمافظة القاهرة تأتى على رأس 
باقي احملافظات من حيث عدد الس��كان، حيث بلغ عدد سكان القاهرة حواىل)6.758.58 
مليون نسمة، بنسبة %).9 من إمجالي السكان، تليها حمافظة الشرقية بنسبة %7.4، ثم الدقهلية 
بنس��بة %6.9 من إمجالي عدد السكان، و أخرياً تأتى حمافظيت الوادي اجلديد و جنوب سيناء 

بنسبة %0.2 من إمجالي عدد السكان.
و يأتي توزيع اإلناث وفقاً للمحافظات متماش��ياً – كذلك – مع توزيع الس��كان وفقاً 
للمحافظات، حيث جاءت حمافظة القاهرة يف املرتب��ة األوىل من حيث عدد اإلناث الذي بلغ 
)8).25).) مليون نسمة، بنسبة وصلت إىل %4.6 من إمجالي عدد اإلناث يف حمافظات 
مصر، تليها حمافظة الشرقية بنسبة %6.) من إمجالي اإلناث، ثم الدقهلية بنسبة %4.)، و أخرياً 

حمافظيت الوادي اجلديد %).0، و جنوب سيناء بنسبة %0.2 من إمجالي اإلناث يف مصر.

5 – توقع البقاء على قيد الحياة:
توضح مؤشرات تقديرات توقع البقاء على قيد احلياة ارتفاع تلك التقديرات خالل 
الفرتة من 2000 – 2004 ، حيث ارتفع توقع البقاء على قيد احلياة عند اإلناث من )7 
س��نة عام 2000 إىل 72.8 سنة عام 2004 ، كما ارتفع توقع البقاء على قيد احلياة عند 
الذكور من 66.7 س��نة عام 2000 إىل 68.4 س��نة عام 2004 ، الشكل التالي يوضح 

تطور تقديرات توقع البقاء على قيد احلياة خالل الفرتة من 2000 – 2004 :)2)

2 - مجلس الوزراء املصري، تقرير معلوماتي عن مشاركة املرأة في احلياة السياسية و االقتصادية، مايو 2005 ، ص 8 
، نقالً عن اجلهاز املركزي للتعبئة العامة و اإلحصاء.
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القسم الثاني
تعليم املرأة يف مصر
يس��تعرض اجلزء التالي الوضع التعليمي للمرأة يف مصر من خالل عدة مؤش��رات 

على النحو التالي:

1 - معدل القيد اإلجمالي بالتعليم قبل الجامعي:
 يشري  معدل القيد اإلمجالي إىل نسبة املقيدين يف التعليم قبل اجلامعي من السكان يف 
س��ن التعليم، يرتاوح ذلك املعدل بالنسبة للمنطقة العربية ما بني %97 ليبيا، 84.9% 
قطر، إىل %24 جيبوتي، %7 للصومال، و على مس��توى اإلناث يرتاوح املعدل ما بني 

%00) ليبيا، %84 قطر، إىل %20 جيبوتي، %4 للصومال.)))
أما بالنسبة للوضع يف مصر، فقد بلغ ذلك املعدل جبميع مراحل التعليم قبل اجلامعي، 
عدا التعليم األزهري، عام 2004 – 2005 حوالي %).90 ، و قد سجلت معدالت 
قيد اإلناث مستويات أعلى مقارنة بالذكور، حيث بلغ املعدل لإلناث حوالي %).90 

مقارنة حبواىل %90 للذكور.)4) 

- مرحلة التعليم االبتدائي:
 تشري معدالت االلتحاق الصافية للذكور باملنطقة العربية إىل تراوحها بني 00%) 
كما يف تونس و اجلزائر، %).99 سورية، إىل %7) جيبوتي، %)) للصومال، بينما 
ترتاوح بالنسبة لإلناث بني %99.8 فلسطني، %99 تونس، إىل %28 جيبوتي، 7% 

للصومال.)5)
 و تؤك��د اإلحصاءات يف مصر أن مؤش��ر التكافؤ ) ال��ذي يعكس عدد الطالبات 
بالنس��بة لعدد الطلبة ) يشري إىل أن التحاق الذكور بالتعليم االبتدائي يفوق عدد اإلناث 
يف مجيع احملافظات، يرتفع ذلك املؤشر يف بعض احملافظات اليت متثل أعلى عشر حمافظات 
من حيث قيمة املؤش��ر و بالتالي هي األقل م��ن حيث فجوة النوع يف املرحلة االبتدائية، 

وهى على التوالي:
كفر الش��يخ، الشرقية، األقصر، أس��وان، القاهرة، الغربية، البحرية، اإلمساعيلية، 

قنا، الوادي اجلديد، و ذلك وفقاً للشكل التالي:

3 - البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة، تقرير التنمية البشرية 2004 .
4 - مجلس الوزراء – السابق – ص 14 

5 - تقرير التنمية البشرية، السابق
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 بينما متثل حمافظات؛ اجليزة، البحر األمحر، س��وهاج، جنوب س��يناء، مشال سيناء، 
الفيوم، بنى س��ويف، املنيا، أس��يوط، مطروح، أعلى عش��ر حمافظ��ات من حيث فجوة 

النوع، و األقل من حيث مؤشر التكافؤ يف مرحلة االبتدائي، وفقاً للتالي:

- مرحلة التعليم اإلعدادي:
 حتسن مؤشر التكافؤ بني اجلنسني يف بعض احملافظات - يف مرحلة التعليم اإلعدادي 
- إىل احل��د الذي جتاوز فيه مع��دل التحاق اإلناث معدل الذكور، مثل كفر الش��يخ، و 
الدقهلي��ة، و تأتى حمافظ��ات؛ الغربية، القاهرة، بورس��عيد، الش��رقية، اإلس��كندرية، 
الس��ويس، القليوبية، اإلمساعيلي��ة على التوالي؛ أقل احملافظات م��ن حيث فجوة النوع 
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بينما تسجل كال من كفر الشيخ، و الدقهلية احملافظات األعلى من حيث مؤشر التكافؤ، 
وفقاً للشكل التالي:

 يف حني س��جلت حمافظات؛ مطروح، املنيا، أس��يوط، بنى س��ويف، الفيوم، مشال 
سيناء، الوادي اجلديد، جنوب س��يناء، املنوفية، قنا على التوالي، احملافظات األعلى من 

حيث فجوة النوع و األقل من حيث مؤشر التكافؤ، وفقاً للشكل التالي:

 - مرحلة التعليم الثانوي:

ت��راوح صافى االلتحاق بالتعليم الثانوي بال��دول العربية ما بني %)8 للبحرين و 
فلس��طني، إىل %7) جيبوتي، %5) للصومال، بينما تراوح املعدل بالنسبة لإلناث ما 
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بني %86 للبحرين، %)8 فلسطني، إىل %)) جيبوتي و موريتانيا.)6)
أما فيما يتعلق بالتعليم الثانوي يف مصر، يش��ري مؤشر التكافؤ  - يف بعض احملافظات 
- لصاحل اإلناث حيث جت��اوز قيدهم معدل قيد الذكور، و هذه احملافظات على التوالي: 

دمياط، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، القاهرة، الشرقية، القليوبية، وفقاً للتالي:

 و س��جلت حمافظات؛ مطروح، مشال س��يناء، س��وهاج، املنيا، بنى س��ويف، قنا، 
جنوب س��يناء، الفيوم، أسيوط، أسوان، الوادي اجلديد على التوالي؛ احملافظات األعلى 

من حيث فجوة النوع و األقل من حيث مؤشر التكافؤ، وفقاً للشكل التالي:

6 - تقرير التنمية البشرية، السابق
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بينما سجلت حمافظات؛ األقصر، املنوفية، السويس، البحرية، اإلسكندرية، البحر 
األمح��ر، اجليزة، بورس��عيد، اإلمساعيلية على التوالي؛ احملافظ��ات األقل من حيث فجوة 

النوع، وفقاً للشكل التالي:

 2 – مقارنة الذكور و اإلناث وفقًا للموقف من التعليم:
 تشري تقديرات السكان ) 0) سنوات فأكثر ) وفقاً للحالة التعليمية إىل أن؛ إمجالي 
عدد السكان يف تلك الفئة قد بلغ 57.268.947 مليون نسمة، بينهم نسبة 29.64% 
م��ن األميني، 96.)) %يقرأون و يكتبون بدون مؤه��ل، 0.97 %من احلاصلني على 
شهادة حمو األمية، 9.42) % ممن حيملون مؤهاًل أقل من املتوسط، %25.80 حيملون 
مؤهالً متوس��طاً، %)2.5 مؤهاًل فوق املتوس��ط، %5).9 مؤهاًل جامعياً، 0.24% 
مؤهاًل فوق اجلامعي، أي أن النس��بة الغالبة من الس��كان يقعون ضمن ش��رحية األميني، 
يليهم محلة املؤهالت املتوسطة، ثم املؤهالت األقل من املتوسطة، ثم املؤهالت اجلامعية، 

و يف املرتبة األخرية يأتي السكان من محلة املؤهالت اجلامعية.
يتف��وق الذكور على اإلناث يف كافة الش��رائح املذكورة عالية، حيث تبلغ نس��بة 
اإلن��اث األميات %62 من إمجالي األميني يف مقابل %2) للذكور، كما أن نس��بة من 
يعرف��ون القراءة و الكتاب��ة بدون مؤهل تبلغ %57 للذك��ور مقابل %)4 لإلناث، و 
كذلك فإن احلاصلني على ش��هادة حم��و األمية من الذكور تبلغ نس��بتهم %64 مقابل 

%6) لإلناث.
أما احلاصلني على مؤهل أقل من املتوس��ط فتبلغ نسبتهم بني الذكور %55 مقابل 
%45 لإلناث، و يبلغ التفاوت مداه عند احلديث عن نسبة احلاصلني على مؤهل فوق 
اجلامع��ي فتبلغ نس��بتهم بني الذكور %67 مقابل %)) فق��ط لإلناث من إمجالي تلك 
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الشرحية، و ذلك وفقاً للشكل التالي؛

 أما فيما بني اإلناث و الذكور بعضهم البعض؛ فتبلغ نسبة أمية اإلناث 7.26%) 
م��ن اإلناث مقابل %4).22 للذكور من الذك��ور، بفجوة نوعية مقدارها 4.92%) 
لصاحل الذكور)7)، و تبلغ النس��بة بني من يقرأون و يكتبون بدون مؤهل %0.45) من 

اإلناث مقابل %)4.)) للذكور و فجوة بلغت %) تقريباً لصاحل الذكور.
كما بلغت نس��بة احلاصالت على مؤهل أقل من املتوس��ط بني اإلناث 7.97%) 
من اإلناث مقابل %20.84 لصاحل الذكور و بلغت الفجوة %2.89 لصاحل الذكور، 
و بلغت نس��بة اإلناث احلاصالت على مؤهل متوس��ط %)).)2 م��ن اإلناث مقابل 
%8).28 لصاحل الذكور بفجوة بلغت %4.87 للذكور، و بلغت نسبة احلاصالت 
على مؤهل فوق املتوس��ط %)2.2 من اإلن��اث مقابل %2.82 للذكور بفجوة بلغت 
%0.59 ، كما بلغت نسبة احلاصالت على مؤهل جامعي %7.85 مقابل 0.80%) 
لإلن��اث و فجوة بلغ��ت %) تقريباً، و أخرياً بلغت نس��بة احلاصالت على مؤهل فوق 
اجلامع��ي %7).0  من اإلناث مقابل 2).0 للذكور و فج��وة بلغت %5).0 لصاحل 

الذكور.
توضح اإلحصاءات السابقة تركز النسبة األعلى بني اإلناث ضمن شرحية األميات 
سواء مت نسبتها إىل إمجالي األميني أو إمجالي اإلناث فقط، و كذلك ترتكز الفجوة األعلى 
بني الذكور و اإلناث ضمن شرحية األميات أيضاً بينما تتمثل الفجوة األقل ضمن شرحية 

احلاصلني على مؤهل فوق اجلامعي.
يذكر أن معدالت األمية بني اإلناث تش��هد حتس��ناً بشكل مطرد منذ العام )200 

7 - يتم حساب فجوة النوع من خالل طرح نسبة اإلناث منسوبة إلى اإلناث من نسبة الذكور منسوبة للذكور.
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حي��ث بل��غ املعدل %47، %45.8 ع��ام 2004 ، %8.)4 ع��ام 2005 ، و أخرياً 
%7.28) عام 2006 .  

3 – توزيع اإلناث وفقًا لمعدالت األمية على مستوى المحافظات:

 تش��كل حمافظات؛ بورس��عيد، القاهرة، اإلس��كندرية، الس��ويس، البحر األمحر، 
ال��وادي اجلديد، دمياط، اإلمساعيلية، اجليزة، أس��وان على التوالي؛ احملافظات العش��ر 
األق��ل س��واء من حيث معدل أمية النس��اء بها أو من حيث فجوة األمي��ة، و ذلك وفقاً 

للشكل التالي؛

 بينما متثل حمافظات؛ املنيا، الفيوم، بنى س��ويف، س��وهاج، قنا، أسيوط، مطروح، 
البحرية، كفر الش��يخ، األقصر عل��ى التوالي؛ احملافظات األعلى م��ن حيث معدل أمية 

اإلناث و كذلك فجوة النوع، و ذلك على النحو التالي:
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 بينم��ا تأتى حمافظات؛ الدقهلية، القليوبية، الغربية، جنوب س��يناء، مشال س��يناء، 
الشرقية على التوالي؛ يف مرتبة وسطي من حيث معدالت أمية اإلناث و فجوة النوع، و 

إن كانت تتفاوت معدالت فجوة األمية فيما بينها تفاوتاً طفيفاً، على النحو التالي:
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- العالقة ما بين معدالت التنمية البشرية و فجوة األمية:

 توضح املؤش��رات أن هناك عالقة عكسية ما بني التنمية البشرية و فجوة األمية يف 
مصر، فكلما اخنفضت فجوة األمية ارتفعت معدالت التنمية البشرية، وكلما اخنفضت 
معدالت التنمية البشرية ارتفعت فجوة األمية بني اإلناث و الذكور، وفقاً للشكل التالي 

:
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القسم الثالث
احلالة الصحية للمرأة

- معدالت الخصوبة و خدمات تنظيم األسرة:)8)

بلغ عدد اإلناث يف سن اإلجناب 5.5 مليون سيدة عام )200 ، مقابل ).5 مليون 
سيدة عام 2000 ، أما مراكز تنظيم األسرة فقد بلغ عددها 5700 مركز عام 2004 

مقارنة حبواىل 00)5 مركز عام 2000 .
كم��ا بلغ مع��دل اخلصوبة الكلية ع��ام )200 حوال��ي 8.))) مولود لكل ألف 
س��يدة يف س��ن اإلجناب، و كان املعدل ع��ام )200 قد بلغ 8.4)) ، ليس��جل بذلك 
اخنفاضا قدره %2، ما يعكس زيادة اهتمام الدولة خبدمات تنظيم األس��رة على مستوى 

احملافظات.
تأت��ى حمافظة مطروح يف مقدمة احملافظات اليت ترتفع معدالت اخلصوبة الكلية بها، 
حيث بلغ املعدل 492.6 مولود لكل ألف س��يدة يف س��ن اإلجناب عام )200 ، تليها 
حمافظات جنوب س��يناء 99.2) مولود، مشال س��يناء ).90) مولود لكل ألف س��يدة 
يف س��ن اإلجناب، ما يش��ري إىل ضرورة توجيه املزيد من خدمات تنظيم األسرة إىل تلك 

احملافظات.
بينما تتمتع حمافظات اإلس��كندرية 7.)0) ، الغربية 00.5) ، بورسعيد ).269 
مولود لكل ألف س��يدة يف س��ن اإلجن��اب – بأقل مع��دالت للخصوبة على مس��توى 

احملافظات.
و يف الوق��ت الذي اخنفضت فيه معدالت اخلصوبة الكلية، ارتفع معدل اس��تخدام 
وسائل تنظيم األسرة خالل الفرتة من 2000 – )200 ، حيث استخدمت ).56 % 
من اإلناث يف س��ن اإلجناب وس��ائل تنظيم األسرة عام 2000 مقابل %60 من اإلناث 

عام )200 .
تش��ري تقديرات الدول العربي��ة إىل ارتفاع معدالت اخلصوب��ة بها، و كانت أعلى 
هذه الدول هى الصومال مبعدل 0)7 لكل ألف س��يدة، اليمن 700، موريتانيا 580، 
بينم��ا أقل الدول كانت تونس مبع��دل 200، لبنان 220 ، و هما أيضاً أعلى دولتني يف 

8 - مجلس الوزراء، مرجع سابق ص 9 
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استخدام السيدات لوسائل منع احلمل.)9)

- خدمات رعاية األمومة و الطفولة:

إن دراس��ة مؤشر نسبة األمهات املستفيدات من خدمات رعاية األمومة و الطفولة 
لعامي 2002، )200 توضح تزايد نس��بة املستفيدات من تلك اخلدمة، حيث وصلت 
النس��بة ع��ام 2002 إىل %56.6)، بينم��ا ارتفعت إىل %64.2) ع��ام )200 ، و 
ترتفع هذه النس��بة يف الريف عنها يف احلضر، حيث بلغت نس��بة احلوامل املس��تفيدات 
من خدمات رعاية الطفولة و األمومة يف ريف مصر عام 2002 حوالي %85.7)، ثم 
ارتفعت عام )200 إىل %7.)20، أما بالنس��بة حلضر مصر فقد بلغت النسبة حوالي 

%5.9)) عام 2002 ، %).4)) عام )200 .
يش��ري أحد التقارير الرمسية الصادرة عن جملس الوزراء املصري إىل تلك الزيادة يف 
أعداد املستفيدات من اخلدمة إىل أنها شكل من أشكال التطور اإلجيابي لذلك النوع من 
خدمات املرأة،)0))إال أن املتأمل قلياًل لتلك اإلحصاءات سوف يكتشف تدهور مستوى 
تل��ك اخلدمة ما بني عام��ي 2002 – )200 وذل��ك من خالل تتبع معادلة حس��اب 
املؤش��ر، حيث أن نس��بة احلوامل املس��تفيدات من خدمات رعاية األمومة و الطفولة = 
ع��دد احلوامل املس��تفيدات من تلك اخلدمة/ عدد املواليد األحي��اء * 00) ، و مبعنى 
أخر أن كل 56.6)  س��يدة متتعت بتلك اخلدمة أجننب 00) طفل حي عام 2002 ، يف 
حني أن كل 64.2)  سيدة متتعت باخلدمة أجننب 00) طفل حي عام )200 ، و هو ما 
يش��ري إىل ارتفاع عدد وفيات الرضع ما بني هذين العامني، س��وف تتضح الصورة أكثر 
عند عكس طريقة حس��اب ذلك املؤشر - و الذي سوف نطلق عليه حنن مسمى “ مؤشر 
فاعلي��ة خدمات رعاية األمومة و الطفولة “  و ذلك بقس��مة عدد املواليد األحياء/ عدد 
احلوامل املستفيدات من اخلدمة، س��تكون النتيجة؛ %86.)6 من املواليد األحياء عام 
2002 ، %60.9 عام )200 باخنفاض قدره %2.96 طفل لكل 00) سيدة متتعت 

بتلك اخلدمة خالل هذين العامني.
كذلك بلغت نس��بة األمهات املستفيدات من خدمات الرعاية الصحية بعد الوالدة 
عام )200 حوالي %).2، تتزايد النسبة يف الريف حيث بلغت %2.)، بينما سجلت 
%).) يف احلضر عام )200 . إن مقارنة تدنى نسبة اإلناث املستفيدات من خدمات 
الرعاي��ة الصحية بعد الوالدة بأولئك الالئي اس��تفدن منها قبلها يكش��ف بوضوح عن 
تدهور مس��توى تلك اخلدمة أثناء احلم��ل، األمر الذي أدى بهن إىل اإلحجام عن طلبها 

بعد الوالدة.

9 - تقرير التنمية البشرية، السابق
10 - مجلس الوزراء – السابق ص 10 
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- اإلنجاب تحت إشراف طبي:

توضح املؤش��رات أن حوالي %).8) من الوالدات اليت متت عام )200 كانت 
حتت إشراف طيب، %5.)) منها بواسطة ممرضات، %8.7) بواسطة الدايات.))))بينما 

كانت النسبة %2.)) من الوالدات عام 2002.
ترتفع نس��بة الوالدات اليت متت بواسطة طبيب يف الريف %9.)4 مقارنة مبا متت 
يف احلضر %0.4) عام )200، بينما كانت النسبة  %7.4) للريف، %27 للحضر 

عام 2002 ما يعكس حتسناً يف تقديم تلك اخلدمة.
أما بالنسبة للوالدات اليت متت بواسطة ممرضة؛ فإنها ترتفع أيضاً يف الريف عنها يف 
احلضر، حيث اتضح أن %8.)) من الوالدات يف ريف مصر متت بواس��طة ممرضة عام 

)200 يف حني كانت النسبة %).8 للحضر.
كما جلأت %26.7 من األمهات يف الريف إلمتام عملية الوالدة بواسطة الداية عام 

)200، مقارنة حبواىل %7.2  ألمهات احلضر.
يشري الوضع بالنسبة للدول العربية إىل اقرتاب الكثري منها إىل نسبة %00)، حيث 
وصلت النسبة يف كل من قطر، البحرين، الكويت إىل %98، األردن %97، فلسطني 

%96، بينما بلغت يف دول أخرى مثل الصومال إىل %4)، اليمن 22%.)2))

- وفيات األمهات بسبب الحمل أو الوالدة:

يالحظ أنه يف مجيع ال��دول العربية حدث اخنفاض كبري يف معدل وفيات األمهات، 
فقد س��جل املعدل 5 بالنس��بة للكويت، 7 لكل مائة ألف مولود حي بالنس��بة لقطر، و 

ذلك على عكس دول أخرى مثل الصومال اليت سجلت 00))، موريتانيا 000) .
أما يف مصر، سجل معدل وفيات األمهات 62.7 أم لكل مائة ألف طفل مولود حي 
ع��ام 2005 ،))))و يعد ذلك املعدل مرتفعاً جداً وفقاً لتقديرات البنك الدولي 998)، 
حيث أوضح أن املعدل العاملي يبلغ 0) لكل مائة ألف طفل مولود حي. سجلت حمافظة 
كفر الش��يخ النسبة األقل بني حمافظات اجلمهورية حيث وصلت إىل 22.6 أم لكل مائة 

ألف طفل مولود حي.

11 - هذه البيانات تشمل الوالدات التي متت مبستشفيات و الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة فقط، و ال 
تشمل تلك التي متت في مستشفيات خاصة.

12 - تقرير التنمية البشرية، السابق
Devinfo, Maternal mortality ratio, Egypt 2005 - 13
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يف حني س��جلت حمافظة البحر األمحر النس��بة األعلى بني احملافظ��ات حيث بلغت 
4.5)) أم لكل مائة ألف طفل مولود حي.

 



4 7

 القسم الرابع
عمل املرأة يف مصر

نصيب المرأة من إجمالي قوة العمل في مصر:

بلغ إمجالي قوة العمل ) 5) س��نة فأكثر ) يف مصر 4.060)22.0 مليون نس��مة 
وذل��ك وفق��اً لتعداد عام 2006 ، يش��كلون %44 من إمجالي الس��كان يف تلك الفئة 
العمري��ة، أم��ا الباقي %56 ما بني طال��ب متفرغ، أو متفرغ للعمل لدى األس��رة، أو 
باملعاش، أو مس��ن ال يعمل، أو عاجز عن العمل. ميثل الذكور نس��بة %82 من إمجالي 
قوة العمل تلك، يف حني ال متثل اإلناث سوى %8) فقط. الشكل التالي يوضح نصيب 

الذكور و اإلناث من إمجالي قوة العمل:

 تتوزع قوة العمل تلك ما بني:

-  صاحب عمل بواقع %27.) ، بنسبة %4).94 للذكور، %5.86 لإلناث.

-   يعمل حلسابه بواقع %4.72 ، بنسبة %)95.2 للذكور، %4.79 لإلناث.
-   يعم��ل بأج��ر نقدي بواق��ع %)5.)8 ، بنس��بة %4.)8 للذكور، 6.6%) 

لإلناث.
-   يعمل بدون أجر لدى األس��رة بواقع %)0.7 ، بنسبة %)5 للذكور، 49% 

لإلناث.
-   يعم��ل ب��دون أجر لدى الغري بواق��ع %)0.0 ، بنس��بة %84.94 للذكور، 

%5.06) لإلناث.
-   متعطل س��بق له العمل بواقع %0.69 ، بنسبة %).86 للذكور، 90%.)) 
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لإلناث.
-       متعط��ل مل يس��بق ل��ه العمل بواق��ع %)9.0  بنس��بة %47.)6  للذكور، 

%)6.5) لإلناث.
أي أن النسبة الغالبة للمرأة يف جمال العمل تقع ضمن فئة العامالت بدون أجر لدى 
األسرة بنس��بة %49، يليها املتعطالت الالئي مل يس��بق هلن العمل إطالقاً و ذلك 

بنسبة %6.5) من إمجالي اإلناث يف سن العمل، وفقاً للشكل التالي:

 معدالت البطالة:

يش��ري مؤش��ر التكافؤ اجلندرى فيما يتعلق بعمل امل��رأة يف مصر إىل تفاوت صارخ 
لص��احل الذكور على حس��اب اإلناث، حيث بلغ املؤش��ر %29.8 فق��ط أي أن فجوة 
النوع االجتماعي بلغت %70.2 . و على الرغم من تدنى نصيب املرأة من قوة العمل، 
يرتفع معدل البطالة بني اإلناث مقارنة بالذكور ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ معدل بطالة 
امل��رأة %8).9)  من إمجالي قوة عمل النس��اء، مقارنة بنحو %7.7 بطالة الذكور من 

إمجالي قوة عمل الذكور، وفقاً للشكل التالي:
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 البطالة و البطالة المطلقة:
أم��ا إذا حاولنا الوقوف على حقيق��ة وضع املرأة  وفقاً إلمجالي قوة العمل يف مصر، 
فإن املرأة متثل حوالي %8) من إمجالي قوة العمل كما أس��لفنا عاليه، و ال متثل س��وى 
%5.9) فقط من إمجالي عدد املشتغلني بالفعل، يف حني متثل نسبة %9.)) من إمجالي 
املتعطلني ممن س��بق هلم العمل، و نس��بة %6.5) من إمجالي املتعطلني ممن مل يس��بق هلم 
العمل مطلقاً، أي أن حقيقة وضع املرأة من حيث العمل تؤكد أن البطالة املطلقة للمرأة 

تصل إىل حوالي %50 من إمجالي قوة العمل يف مصر.)4))
ترتك��ز النس��بة األعل��ى للبطالة املطلق��ة لإلن��اث يف حمافظات؛ ال��وادي اجلديد، 
بورسعيد، دمياط، القاهرة، السويس، اجليزة، الغربية، اإلسكندرية، اإلمساعيلية، أسوان 

على التوالي:

 بينما مثلت حمافظات؛ مطروح، أكتوبر، الفيوم، سوهاج، أسيوط، قنا، القليوبية، 

14 - تشير البطالة املطلقة إلى مجموع إجمالي املتعطالت الالئي سبق لهن العمل، و املتعطالت الالئي لم يسبق 
لهن العمل.
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مشال س��يناء، الش��رقية، جنوب س��يناء على التوالي، احملافظات األقل من حيث البطالة 
املطلقة لإلناث:

مساهمة المرأة في قوة العمل:

 إن اس��تعراض تطور مساهمة املرأة يف النشاط االقتصادي ال يوضح حدوث فارقاً 
ملحوظاً خالل الفرتة )200 – 2005، حيث مل تزد نس��بة املرأة خالل تلك الفرتة إال 

بواقع %2 فقط، و ظل الذكور يستحوذون على النسبة األعلى.

 تركزت النسبة األعلى للنساء يف قوة العمل يف حمافظات؛ البحرية %7.4) ، بنى 
س��ويف %8.)) ، الغربية %29.6 ، املنيا %).29 ، الشرقية %).26 ، مطروح و 
املنوفية  %24.7 ، اإلمساعيلية  %24.6 ، الدقهلية %8.)2 ، و أخرياً الوادي اجلديد 

بنسبة %).)2 ، على التوالي: 
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 أما حمافظات؛ الفيوم، اجليزة، البحر األمحر، اإلس��كندرية، أس��وان، أسيوط، كفر 
الش��يخ، جنوب سيناء، سوهاج، الس��ويس، على التوالي فقد مثلت أقل احملافظات من 

حيث نسبة املرأة يف قوة العمل، وفقاً للشكل التالي:

 و تنعكس النس��بة املذكورة أعاله على مستوى مؤش��ر التكافؤ اجلندرى و فجوة 
الن��وع االجتماعي، حيث مثلت حمافظات الفيوم، اجليزة، البحر األمحر، اإلس��كندرية، 
أسوان، أسيوط، كفر الشيخ، جنوب سيناء، سوهاج، السويس، على التوالي احملافظات 
العشر األعلى من حيث فجوة النوع االجتماعي و بالتالي األقل من حيث مؤشر التكافؤ 

بني اجلنسني فيما يتعلق باملساهمة يف قوة عمل النساء.  
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 بينم��ا مثلت حمافظات البحرية، بنى س��ويف، الغربية، املنيا، الش��رقية، مطروح، 
املنوفية، اإلمساعيلية، الدقهلية، الوادي اجلديد، على التوالي؛ احملافظات العشر األقل من 
حي��ث فجوة النوع االجتماعي و األعلى من حيث مؤش��ر التكافؤ اجلندرى فيما يتعلق 

باملساهمة يف قوة العمل، وفقاً للشكل التالي:

 يتضح من التوزيع النس��يب للمشتغلني حس��ب القطاع و النوع و حمل اإلقامة عام 
2005 أن القطاع اخلاص هو القطاع السائد ألغلب املشتغلني من اإلناث و الذكور، و 
ترتفع نسبة مساهمة الذكور املشتغلني يف هذا القطاع %).72 عن اإلناث 59.5% ، 
و ه��و ما يوضح أثر االجتاه حن��و اخلصخصة حيث يأتي القطاع احلكومي يف املرتبة الثانية 
للمش��تغلني من النوعني، و لكن يتضح أن نسبة مساهمة اإلناث %9) يف هذا القطاع 
أعلى من نسبة مساهمة الذكور %)2 حيث تفضل اإلناث العمل بذلك القطاع للتمتع 
بأجازات احلمل و الوالدة اليت يوفرها هلن، أما القطاع العام فيعمل به نس��بة ضئيلة من 
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اإلن��اث %2 مقاب��ل %5 من الذكور، و يعود ذلك باألس��اس لتوقف سياس��ة التعيني 
بواس��طة وزارة القوى العاملة من��ذ عام 985) ، و كذلك سياس��ات اخلصخصة اليت 
انتهجتها احلكومة منذ التسعينات ما أدى إىل نسبة املشتغلني بالقطاع العام و خاصة من 

اإلناث. 
أم��ا من حيث األهمية النس��بية للقطاعات اليت تعمل بها اإلن��اث و اختالفها على 
مس��توى الريف و احلضر، يتضح أن أغلب اإلناث يف احلضر يعملن بالقطاع احلكومي 
%67 مقابل %24 فقط للذكور، بينما يعمل أغلب اإلناث %78 و الذكور 75% 

يف القطاع اخلاص يف الريف.)5)) 
و بالنظر إىل مساهمة اإلناث يف القطاع احلكومي و قطاع األعمال العام و القطاع 
العام، ُيالحظ أن مش��اركة اإلناث يف القطاع احلكومي %2) أكرب من مش��اركتها يف 
القط��اع اخلاص %5.5) و الع��ام %2)، و مبقارنة وضع اإلناث بالنس��بة للذكور يف 
القطاع احلكومي يتضح أن مش��اركة اإلناث يف ذل��ك القطاع متثل الثلث مقابل الثلثني 
للذك��ور، أم��ا بالنس��بة للقطاع الع��ام فقد مثلت اإلن��اث %2) فق��ط مقابل 88% 

للذكور.
كما ختتلف مساهمة اإلناث يف القطاع احلكومي حسب القطاع االقتصادي حيث 
متثل حوالي %48 من إمجالي العاملني يف قطاع الس��ياحة، %45 يف قطاع التأمينات و 
الش��ئون االجتماعي��ة، %9) يف قطاع الدفاع و األمن و العدال��ة، %8) من العاملني 
يف قط��اع التعليم و البحوث و اخلدمات الرئاس��ية، %6) يف قطاع الثقافة و اإلعالم، 
%)) يف قطاع اخلدمات الصحية و الدينية و القوى العاملة %9 فقط يف قطاع النقل 

و املواصالت و الطريان املدني.)6)) 
أما على مس��توى القطاع العام و قطاع األعم��ال العام متثل اإلناث حوالي 7%) 
من العامل��ني يف قطاع اخلدمات الصحية و االجتماعية و الدينية مقابل %)6 للذكور، 
يلي ذلك قطاع املال و االقتصاد بنس��بة %)2 لإلناث مقابل %77 للذكور، أما نسبة 
املس��اهمة األقل لإلناث فكانت يف قطاع اإلس��كان و التعمري بنسبة %7 مقابل %)9 

للذكور.)7))
أما بالنسبة للقطاع اخلاص فإن أغلب املنشآت تشرتط عند شغل الوظيفة أن يكون 
املتقدم��ني من الذكور األمر الذي انعكس على مس��اهمة اإلناث يف ذلك القطاع لتصل 
إل��ي %5.5) مقابل %84.5 للذك��ور، و على الرغم من ذلك ترتفع مس��اهمتها يف 
صناع��ة املالب��س إىل %56.6 و منتجات التبغ و الصباغة بنس��بة %48.7 من إمجالي 

15 - اجلهاز املركزي للتعبئة العامة و اإلحصاء، بحث العمالة بالعينة 2005 .
16 - السابق

17 - مركز معلومات وزارة التنمية اإلدارية 2005 .
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العاملني يف هذه الصناعات لدى القطاع اخلاص.)8)) 

العاملون بالقطاع غير الرسمي:

ال ي��زال القط��اع غري الرمسي يلع��ب دوراً هاماً يف االقتصاد املص��ري)9)). و نظراً 
لصعوبة تقدير حجم العاملني يف ذلك القطاع فسوف نستعني يف ذلك بتقديرات اجلهاز 
املرك��زي للتعبئة العامة و اإلحصاء، حيث تش��ري تلك التقدي��رات إىل أن حوالي نصف 
اإلن��اث %48 يعملن بذلك القطاع مقاب��ل %46 للذكور عام 2005 ، تعمل أغلب 
إناث احلضر يف القطاع الرمسي بينما ال تعمل س��وى %).9 من إناث احلضر يف القطاع 
غري الرمسي مقابل %22.6 للذكور، أما يف الريف فتعمل ثالثة أرباع اإلناث %72 يف 

القطاع غري الرمسي مقابل %).62 للذكور.
 الحيازة و التمكين االقتصادي:

 يصل عدد احلائزين الطبيعي��ني لألراضي الزراعية إىل 4.7 مليون فرد منهم 268 
ألف من النساء بنسبة %5.7 ، كما بلغت مساحة احليازات يف مصر 8.4 مليون فدان، 
ال حتوز منهم النساء سوى 2)4    ألف فدان بنسبة %).5 ، مبتوسط حجم ملكية 6.) 

فدان لإلناث مقابل 8.) فدان للذكور.
وتنعكس نس��بة حيازة األراضي الزراعية على نس��ب حيازة املاش��ية؛ فتبلغ حيازة 
النس��اء من األبقار 24) ألف بقرة من إمجالي 6.) مليون بقرة بنس��بة %5.) فقط من 

اإلمجالي.
كما تبلغ حيازة النس��اء من اجلاموس 5)) ألف جاموس��ة من إمجالي 4.) مليون 
بنس��بة  %9.) فقط من اإلمجالي. بينما تبلغ حيازة النساء من األغنام نسبة %4.4 من 
إمجال��ي ))6 مليون رأس، يف حني  تبلغ حيازة النس��اء من الدواجن %4.9 من إمجالي 
7.)9) مليون رأس متتلك منها النس��اء 9.5 مليون فقط، كما متتلك النس��اء نس��بة 
%2.8 من إمجالي خاليا النحل بواقع 2) ألف خلية من إمجالي 768 ألف خلية و يف 
النهاية فإن نس��بة حيازة النس��اء من اجلرارات الزراعية تصل إىل %2.2 بواقع 2402 

جرار من إمجالي ))) ألف جرار)20)، وفقاً للشكل التالي:

18 - اجلهاز املركزي، نشرة اإلنتاج الصناعي السنوي 2003 .
19 - العمل في القطاع غير الرسمي هو العمل الذي يتم بطريقة غير رسمية و ال يخضع لرقابة الدولة، و ال 

يتمتع العاملون في ذلك القطاع مبزايا الضمان االجتماعي أو أي مزايا تأمينية أخرى يتمتع بها العاملون في 
القطاعات الرسمية.

20 - التعداد الزراعي عام  1999/2000
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 مساهمة المرأة في وظائف اإلدارة العليا:
على الرغم من مشاركة اإلناث يف جماالت العمل املختلفة، إال أن احتالهلا للمناصب 
اإلداري��ة العليا مازال حمدوداً للغاية مقارنة بالرج��ل حتى عام 2005 ، حيث أن معظم 
ال��وزراء و نوابه��م من الذكور، بلغت نس��بة اإلناث يف منصب الوزي��ر %8.) مقابل 
%96.2 للذكور، كما بلغت نسبتهن يف منصب نائب الوزير %).7 مقابل 92.9% 
للذكور، و ال يطرأ حتسن على هذه النسب على مدى عقد كامل خالل الفرتة -996) 

2005 ، كما هو واضح من الشكل التالي:))2)

 و كذل��ك احلال بالنس��بة للمس��تويات اإلدارية العليا؛ فعلى مس��توى الدرجات 
الوظيفي��ة املمتازة تبلغ نس��بة اإلن��اث 9) مقابل )25 للذكور بنس��بة %4.)) عام 
2005، و بالنس��بة للدرجة العالية بلغت نس��بة اإلناث )8) مقابل 78)) للذكور 
بنس��بة %7.)2، بينما تبلغ نس��بة اإلناث يف درجة املدير العام 78)) مقابل 7598 

21 - اجلهاز املركزي للتعبئة العامة و اإلحصاء، إحصاءات العاملني باحلكومة و القطاع العام، 1988، 1996، 1999، 
2005
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للذكور بنسبة %5.4)، كما يتضح من الشكل التالي:)22)

 التمكين السياسي و المشاركة في اتخاذ القرار:

إن مساهمة املرأة املصرية يف احلياة السياسية و النيابية مازالت حمدودة للغاية، على 
الرغم من تضاعف أعداد النس��اء املقيدات باجل��داول االنتخابية حوالي مرتني و نصف 
خالل الفرتة من -986) 2000 من 6.) مليون مقيدة إىل حوالي 8.8 مليون ثم ).2) 

مليون مقيدة عام 2005. 

المرأة المصرية في الحياة النيابية:

عل��ى الرغم م��ن الزيادة امللحوظة يف أع��داد املقيدات باجل��داول االنتخابية، فقد 
أس��فرت نتائج االنتخابات األخرية عن تدهور يف متثيل امل��رأة، حيث بلغ متثيل املرأة يف 
جملس الشعب عام 2005 أقل من %2 من إمجالي أعضاء اجمللس، أما يف جملس الشورى 
فقد بلغت تلك النس��بة عام 2005 حوال��ي %5.7 تقريباً من إمجالي أعضاء اجمللس، و 
ذلك على الرغم من أن املرأة متثل نصف اجملتمع، و ثلث املقيدين باجلداول االنتخابية إال 

أن هناك استمراراً لضآلة نصيبها يف املقاعد النيابية.))2)
بل إن التمييز ضد املرأة يتضح أكثر من خالل الوقوف على حقيقة أن نس��بة اإلناث 
املعينات و ليست املنتخبات مبجلس الشورى قد وصلت %5.7  مقابل %).94 للذكور، 
يف حني بلغت نسبة املعينات مبجلس الشعب %8.) مقابل %98.2 للذكور عام 2005، 
فلو كان النظام جاداً يف النهوض بأوضاع املرأة الس��تخدم رئيس اجلمهورية صالحياته يف 

تعيني نسبة حمددة من أعضاء اجمللسني ملعادلة نصيب املرأة من املقاعد النيابية.

22 - املرجع السابق
23 - مركز املعلومات مبجلسي الشعب و الشورى.
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مشاركة اإلناث في المجالس المحلية على مستوى المحافظة:

تشري اإلحصاءات إىل ارتفاع نس��بة مشاركة املرأة باجملالس احمللية مبحافظة جنوب 
س��يناء بنس��بة %9.2 من إمجالي أعضاء اجمللس احمللى بتلك احملافظة، تليها نساء حمافظة 
بورسعيد الالئي بلغت نسبة مش��اركتهن بعضوية اجملالس احمللية حوالي %7 من إمجالي 
األعض��اء باجمللس خالل دورت��ي 997)، 2002، و جاءت نس��اء حمافظة القاهرة يف 
املرتبة الثالثة بنس��بة %5 يف دورة 997)، ارتفعت إىل %6 يف دورة 2002، أما باقي 
احملافظات فقد تراوحت نسبة متثيل املرأة يف اجملالس احمللية بها بني %4 إىل أقل من %). 
و مما ال شك فيه تعد هذه النسب ضئيلة للغاية عند مقارنتها بنسب متثيل الرجال يف تلك 
اجملال��س املنوط بها حتديد احتياج��ات اجملتمعات احمللية من املرافق و اخلدمات املختلفة و 
حتديد املخصصات املطلوبة لتنفيذها من املوازنة العامة للدولة، و من ناحية أخرى، تشري 
إحصاءات تطور مش��اركة املرأة بتلك اجملالس خ��الل الفرتة من )98) إىل 2002 إىل 

تراجع نسبة مشاركة املرأة من %9 عام )98) إىل %8.) عام 2002.)24)  

24 - وزارة اإلدارة احمللية، قطاع اجملالس و الشئون القانونية -1997 2002 
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القسم اخلامس
العنف ضد املرأة
يأخذ العنف ضد املرأة يف مصر أشكاالً متعددة، فقد يكون جسدياً يستهدف جسد 
املرأة، و قد يكون نفس��ياً يهدد أمنها و اس��تقرارها النفسي، أو معنويا من خالل امتهان 
كرامتها أو إنس��انيتها، و تتعرض املرأة للعنف على يد أفراد من داخل األسرة كاألخ أو 
األب أو الزوج أو حتى أحد األقارب يف بعض نواحي مصر، أو على يد أفراد من خارج 

األسرة.
و تكم��ن مش��كلة إحصاء العنف ضد املرأة يف الوقوف على حقيقة بعض أش��كال 
العنف مثل العنف النفس��ي و املعنوي، أو العنف اجلس��دي على يد أحد أفراد األس��رة 
حي��ث حتجم اإلناث – غالباً – يف هذا النوع م��ن العنف عن اإلبالغ عنه، و على ذلك 
س��وف يقتصر حبثنا على مظاهر العنف ضد امل��رأة من خالل ثالثة حماور؛ ختان اإلناث، 

الزواج املبكر، بعض مظاهر العنف األسرى، على النحو التالي:

ختان اإلناث:

تش��ري نتائج املسح الصحي الس��كاني عام 2005 إىل أن ممارسة ختان اإلناث بني 
السيدات يف سن الزواج متثل ظاهرة عامة، حيث تشري اإلحصاءات إىل أن %95.8 من 
الس��يدات الالئي س��بق هلن الزواج ذكرن أنهن خمتنات، تنخفض نسبة ختان اإلناث يف 
احلضر إىل %92.2 مقارنة بنس��بة %).98 يف أرياف مصر، كذلك متثل نسبة البنات 

الالئي كان يتوقع ختانهن %69 عام 2005.
تش��ري اإلحصاءات – كذل��ك – إىل أن هناك بعض العوامل ال��يت تؤثر على مدى 
انتش��ار تلك املمارسة مثل س��ن األم، حمل إقامتها، و موقفها التعليمي، حيث يتضح أن 
نس��بة البنات املختنات لدى السيدات 8) عاماً فأقل تكاد تكون معدومة، مقارنة بنسبة 
ختان البنات لدى الس��يدات يف الفئة العمرية -45 49 حيث تصل هذه النس��بة 55% 
.كذلك يؤثر حمل إقامة اإلناث تأثرياً كبرياً على ممارسة اخلتان، حيث تشري اإلحصاءات 
إىل نس��بة اإلناث املتوقع ختانهن يف املستقبل ترتاوح بني %7) إىل %45 يف احملافظات 

احلضرية، -%5) %)8  يف ريف الوجه القبلي.
و يلع��ب تعليم املرأة دوراً هاماً يف احلد من تلك املمارس��ة، حيث يتضح أن نس��بة 
البنات املختنات لألمهات احلاصالت على تعليم ثانوي فأعلى بلغت %).))، يف حني 
ترتفع هذه النس��بة إىل %).9) بني البنات ألمهات أميات، أما بالنس��بة لإلناث الالئي 
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يعمل��ن بأجر نقدي فنجد احتم��ال وجود بنت خمتنة لديها أقل م��ن أولئك اإلناث غري 
العامالت.)25)

الزواج المبكر:

ميث��ل ال��زواج املبكر خطورة حمتمل��ة على صحة وحي��اة األم و أطفاهلا عند احلمل 
أو ال��والدة، لقد أوضحت نتائج البحوث امليداني��ة أن معدالت وفيات األمهات وكذا 
األطفال الرضع تكون يف أعلى معدالتها عندما يكون سن األم أقل من عشرين و أعلى من 
5) عاماً 0 البحث القومي لوفيات األمهات بسبب احلمل و الوالدة -999) 2000، 
و عل��ى الرغم من أن الزواج قبل س��ن 6) عاماً حمظوراً مبوج��ب القانون املصري، إال 
أن املس��ح الصحي الس��كاني عام 2000 يؤكد على أن هناك نسبة %4) من اإلناث 
تزوجن قبل س��ن السادسة عشرة، كما تشري اإلحصاءات األحدث إىل أن حوالي 9% 
من اإلناث تزوجن عند بلوغهن س��ن 5) عام 2005، تنخفض نسبة اإلناث يف احلضر 

%).8 مقارنة بالريف 8.7%) .)26)   

العنف األسرى الجسدي:

ال يقتصر العنف اجلس��دي والنفس��ي الواقع على اإلناث على الزوج فقط، ولكن 
يتعداه إىل األب واألخ وقد ميتد لألقارب، وتواجه هذه الظاهرة بنقص شديد يف البيانات 
ألن معظم الس��يدات والبنات الالئي يتعرضن هلذا النوع من العنف إما خيشني التصريح 
به أو تقديم ش��كوى العتب��ارات اجتماعية أو اقتصادية، أو العتقادهن أن ذلك ش��يء 

طبيعي وأنه حق للرجال فقط نتيجة لبعض التفسريات الدينية اخلاطئة .
وحيث أن العنف النفسي ال ميكن قياسه كميا بسهولة، فقد أوضحت نتائج املسح 
الصحي الس��كاني عن الس��يدات الالئي تعرضن لعنف جس��دي من أزواجهن ما يلي: 

(27(

• ما يقرب من نصف الس��يدات السابق هلن الزواج يف الفئة العمرية 5) – 45 
ق��د س��بق هلن التعرض للعنف اجلس��دي من ض��رب أو صف��ع أو ركل يف وقت ما بعد 

بلوغهن سن اخلامسة عشر )47.4).
• حوالي 6) % من الس��يدات تعرضن للعنف خالل العام الس��ابق على املسح، 

يف حني تعرضت %7 لكثري من صور العنف خالل هذه الفرتة. 
• %6 من السيدات حمل البحث قد مت ضربهن أو صفعهن أو ركلهن أو تعرضن 

25 - املسح الدميوجرافى الصحي 2005 
26 - املرجع السابق

27 - السابق
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لبعض صور أخرى من العنف مرة واحدة على األقل أثناء فرتة احلمل. 
أما من حيث نسب الفئات العمرية اليت تعرضت للعنف:

-  فئة العمر 0) 9)- أكثر إقرارا بتعرضهن للعنف اجلسدي بنسبة ).49 % . 
-  فئة العمر   5) – 9) كانت النسبة 40% .

-  فئة العمر   40 _ 49  كانت النسبة   46.7 % .

الحالة الزوجية والعنف الجسدي :

أظهرت نس��بة 75 % من املطلقات أو املنفصالت أنهن تعرضن للعنف اجلس��دي 
مرة واحدة على األقل منذ بلوغهن العمر 5)سنة، و كانت النسبة  %47  للمتزوجات  

و )4 %  لألرامل.
وتظهر هذه النسب سيادة االعتقاد خبصوصية العالقة الزوجية و إحاطتها بالتكتيم 
والتعتيم ألن تداول تلك األمور يعترب خرقا لقدس��ية العالقة، و يتضح ذلك من النس��بة 
العالي��ة من املطلق��ات واملنفصالت الالئي مل يتحرجن م��ن التصريح بوقوع عنف معهم 
حيث تش��ري نفس الدراس��ة أن الس��يدات املتزوج��ات هن األكثر تعرض��ا للعنف عن 

السيدات املطلقات واألرامل وذلك خالل العام السابق مباشرة على املسح.

 العنف حسب محل اإلقامة : 

مل يكن هناك اختالف كبري يف نسبة احتمال النساء للتعرض للعنف اجلسدي سواء 
يف الريف أو احلضر، إال أن س��يدات الريف هن األكث��ر إقرارا بتعرضهن للعنف خالل 

العام السابق على املسح    25 %، مقابل 9) % لنساء احلضر. 

العنف والحالة التعليمية :  

تؤثر حالة الس��يدة التعليمية على تعرضها للعنف اجلسدي، حيث بلغت نسبة 9) 
% للحاصالت على تعليم ثانوي فأعلى، بينما وصلت النسبة إىل 59 % ملن مل حيصلن 
على االبتدائية، بينما تنخفض النس��بة إىل 6.)5 % ملن مل تذهب للمدرس��ة باألساس، 
وه��و ما يثري عالمة تعج��ب حيث أن نفس هذه الفئة هى اليت كانت النس��بة األعلى يف 

اإلقرار بتعرضهن للعنف أحيانا خالل العام السابق على املسح بنسبة 9%).
 العنف والحالة العملية :

تتأثر ممارس��ة العنف اجلسدى املوجه لإلناث حسب حالتهم العملية، فيشري البحث 
إىل أن تع��رض النس��اء العامالت بأجر للعنف بل��غ ).44 %، بينما من ال يعملن بأجر 

نقدي كانت نسبتهن ).48 % .



6 1

العنف ومؤشر الثروة :

مت تقس��يم الس��يدات حمل البحث إىل مخس مستويات حس��ب احلالة االقتصادية، 
كانت نسبة تعرضهن للعنف من املستوى األدنى للثروة للمستوى األعلى على الرتتيب: 
-%)5 -%52.8 47.5 %- 48.7 % 8.4)- %، وه��و ما يعكس االرتباط ما بني 

املستوى املعيشي وبني ممارسة العنف ضد اإلناث.

مدى موافقة الزوجة على العنف الجسدي:

 إن الالفت للنظر – حسبما يشري املسح – هو ارتفاع نسبة النساء املوافقات على 
ضرب الزوج لزوجته وفقاً لألسباب املذكورة أدناه على النحو التالي:

خرج��ت بدون إذنه 40.4 %، أهملت األطف��ال 9.8) %، جادلته 7.4) %، 
رفضت ممارس��ة اجلنس 5.)) %، أحرقت الطعام %9)، بينما كانت نسبة املوافقات 
عل��ى ضرب ال��زوج لزوجته لس��بب واحد عل��ى األقل %50، يف حني كانت نس��بة 

املوافقات للخمسة أسباب جمتمعة 6.5) % .
أم��ا من حيث اإلقامة كانت النس��اء الريفي��ات أكثر قبوال ملمارس��ة الرجال هذه 
الظاهرة، فقد بلغت النسبة ).59 % مقابل 7) % لسيدات احلضر. و تنوعت آرائهم 

حسب أسباب العنف وفقاً للشكل التالي:

كانت النس��اء الصغريات يف الفئة العمرية0) 9)- س��نة أكثر قبوال لذلك بنس��بة 
55.8 % بينما الفئة العمرية األقل قبوال هى فئة 0) 9)- سنة  بنسبة 48.8 %. وتشري 

نتائج املسح إىل اخنفاض مستوى قبول الضرب بارتفاع املستوى التعليمي:
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 وكذلك يؤثر عمل املرأة على مدى تقبلها للعنف اجلسدي، من حيث ما إذا كانت 
املرأة تعمل مبقابل نقدي أو ال تعمل، و ذلك وفقاً لألسباب املختلفة للعنف؛

 تؤكد نتائج املس��ح طبقا للنس��ب املذكورة أعاله؛ أن ارتفاع املس��توى التعليمي 
للنس��اء، والعمل مقاب��ل أجر نقدي، وارتفاع املس��توى املعيش��ي، وكذلك اإلقامة يف 

احلضر؛ جيعل النساء أقل قبوال ملمارسة العنف ضدهن. 



الفصل الثالث
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ذهب��ت وزارة املالية املصري��ة إىل أن مثة أيدلوجية ترى تقس��يم اعتمادات املوازنة 
العامة للدولة وفقاً لتعداد السكان، و حبسبان أن املرأة متثل نصف اجملتمع.)))

و عل��ى الرغم من أن وزارة املالية حتفظت على هذه األيدلوجية من حيث توس��عها 
يف حتديد خمصصات املرأة قياس��ًا على نصيبها من الس��كان، إال أنها أعادت إنتاج نفس 

األيدلوجية على بعد أسطر قليلة من حتفظها عليها، حيث ذهبت إىل:
 “.... من املناسب أن يتم قياس نصيب املرأة من اعتمادات املوازنة يف اإلطار الذي 
يعكس حقيقة املوازنة املس��تجيبة للنوع اإلجتماعى وذلك من خالل قياس��ات ملا يعود 
على املرأة من استفادة من اعتمادات يف اجملاالت الوظيفية املختلفة كالتعليم و الصحة و 
احلماية االجتماعية، و هى و إن كانت ال تش��مل حقيقة كافة اعتمادات املوازنة إال أنها 

على األقل تعرب عما خيص املرأة كأقرب ما يكون صحيحاً.”)2)

.....و النسب املقررة لإلنفاق هى مبثابة مؤشرات قياسية مفيدة، كما ميكن 
اس��تخدامها يف مراقبة مدى قي��ام الدولة بالوفاء بالتزاماته��ا، وهى مفيدة بصفة 
خاص��ة ملراقبة التخفيضات يف اإلنفاق يف س��ياق احلد من عج��ز امليزانية،و لكن 
النس��ب ال تفيد يف مراقبة حتقيق نتائج االلتزامات، ذلك أن ختصيص التمويل ال 

ينعكس بالضرورة يف التمتع باخلدمات املالئمة لعدة أسباب:
·   أن األم��وال املخصص��ة يف امليزانية ال جتد دائماً طريقها إىل نقطة تقديم 

اخلدمات، نتيجة للجمود البريوقراطي ) التأخر يف الصرف مثاًل) أو الفساد.
·   حتى لو وصل التمويل إىل نقطة تقديم اخلدمات، فإنه ال يوجد ضمان 
ب��أن تقدي��م اخلدمات تت��م بطريقة حترتم حق��وق اإلنس��ان، و خصوصاً حقوق 

الفقراء، أو تتم بطريقة تساعد على حتسني حياتهم.
و م��ن الضروري تتبع األموال من خالل نتائج الربامج و خمرجاتها، إلثبات 
م��ا إذا كانت ال��دول تفي بالتزاماتها إلرس��اء احلقوق االقتصادي��ة االجتماعية 

للفقراء.

1 - وزارة املالية املصرية، مالمح تطبيق موازنة النوع اإلجتماعى مبشروع املوازنة العامة للدولة 2008 – 2009
2 - املرجع السابق
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و انتهت الوزارة إىل أن نصيب املرأة يف املوازنة ميثل %40 ، و هى النسبة اليت سبق 
و أن حتفظت عليها، بل إنها انتهت إىل نفس الرقم الذي سبق و أن حتفظت عليه، و الذي 

يقدر حبواىل 5.2)) مليار جنيه مصري.
املنهجية الس��ابقة، و الرقم السابق يعكس��ان مدى التضليل الذي متارسه احلكومة 
املصري��ة يف تعاملها مع األرقام، لقد بلغت خمصصات املرأة يف اخلطة اخلامس��ة -2002 
2007 مبلغ 256.) مليار جنيه حسبما أشارت كافة التقارير الرمسية، و هكذا تقفز 
يف ع��ام واحد إىل 5.2)) مليار جنيه، إن هذا األس��لوب يف التعام��ل مع أرقام املوازنة 
العام��ة يش��كك يف نتائج كافة تقاري��ر تقييم األداء احلكومية، و يؤك��د على احلاجة إىل 
مؤسس��ات مستقلة بعيدة عن رقابة السلطة التنفيذية تتمتع بالنزاهة و الشفافية و احلياد 

جتاه تقييم األداء احلكومي.

يش��ير برنامج عمل بكني ) األمم املتح��دة 1995 ( إلى ضرورة إجراء 
حتلي��ل لوضع امل��رأة في امليزاني��ة، و إلى تعديل اإلنف��اق العام لضمان 

املساواة بني املرأة و الرجل، في الفقرات التالية:

45) – يتطلب ذلك إدماج املنظور الذي يتعلق باملرأة يف قرارات امليزانية 
بشأن السياسات و الربامج، فضالً عن التمويل الكايف لربامج معينة من أجل 

ضمان املساواة بني املرأة و الرجل.

املستوى الوطين:
46) – جي��ب على احلكومات بذل اجلهود يف جمال املراجعة املنتظمة ملدى 
اس��تفادة املرأة من النفقات العامة؛ و تعديل امليزانيات مبا يضمن املساواة يف 

الوصول إىل النفقات العامة.

املستوى الدولي:
58) – تيس��رياً لتنفيذ برنامج العمل، فإنه ينبغي على الشركاء من الدول 
املتقدمة املعنية و البلدان النامية – اليت وافقت على التزام متبادل بتخصيص 
%20 يف املتوس��ط من املس��اعدات اإلمنائية الرمسية، فضالً عن %20 من 
امليزاني��ات الوطنية من أجل الربام��ج االجتماعية األساس��ية – أن تأخذ يف 

احلسبان املنظور املتعلق باملرأة.
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و لقد أب��دت مراجعة برنامج عمل بكني – اليت أجريت عام 2000 – نوعاً 
من القلق بشأن اآلثار املرتتبة على ميزانيات احلكومة من أجل املساواة بني اجلنسني، 

و ذكرت وثيقة النتائج:
“ إن التموي��ل احمل��دود على مس��توى الدولة، حيتم اس��تخدام طرق مبتكرة 
لتخصيص امل��وارد املوجودة، ليس فقط من جانب احلكوم��ات، و لكن أيضاً من 
جانب املنظمات األهلية و القطاع اخلاص. و تتمثل إحدى الطرق املبتكرة تلك، يف 
حتلي��ل وضع املرأة يف امليزانيات العامة و الذي أصبح اآلن مبثابة أداة هامة من أجل 
حتليل األثر التفاضلي للنفقات بش��أن املرأة و الرجل، ضماناً لالس��تخدام العادل 
للموارد املوجودة. و أصبح هذا التحليل أداة ال غنى عنها من أجل تعزيز املساواة 

بني اجلنسني.” 
) برنامج عمل بك��ني و امليزانيات احلكومية، األمم املتحدة – اجلمعية العامة 

2000 ، فقرة 6) )

نقد الرؤية الحكومية لموازنة النوع اإلجتماعى؛

إن “ مالم��ح تطبيق موازنة النوع اإلجتماعى “ كما تبنتها احلكومة املصرية تعكس 
بني��ة املوازنة العامة املصرية م��ن حيث هى موازنة بنود و اعتم��ادات، و هذا النوع من 
املوازن��ات – بصفة عامة -  يس��تحيل م��ن خالل تطبيقه االس��تجابة الحتياجات النوع 
اإلجتماعى، إن اهلدف األساسي من هذه النوعية من املوازنات هو الضبط املالي، أي أن 
املطل��وب من القائمني على التنفيذ هو مراقبة مدى دق��ة اإلنفاق بغض النظر عن حتقيقه 
لألهداف من عدمه، حيث ال تهتم موازنة البنود و االعتمادات إال حبجم و كمية املوارد 
املخصص��ة للبنود املختلفة يف املوازنة، كما أن نظ��ام الرقابة اليت تتبناه ال يتجاوز الرقابة 
املالي��ة للتأكد من أن املخصصات املالية قد اس��تخدمت يف األغراض اليت خصصت من 
أجله��ا، و ال يتع��دى ذلك إىل الرقابة على األداء و فاعلية اخلدمات املقدمة و مس��توى 
جودتها ودرجة مقبوليتها، هذا من ناحية موازنة البنود و االعتمادات عامة، أما املوازنة 

العامة املصرية فإن مشكالتها تتسم ببعض اخلصوصية.

إن نتائج الدراس��ة بالنس��بة للوزارات املعنية أوضحت غي��اب بعد تضمني النوع 
اإلجتماعى يف اخلطة بالشكل السليم الذي ميثل إسرتاتيجية متكاملة، ونتيجة لذلك فإن 
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األدوات التخطيطية املرتبطة باإلسرتاتيجية ال تقوم بدورها يف تنفيذ اخلطة، ويتطلب األمر 
أهمية حتديد أهم اإلرش��ادات اليت ميكن إتباعها وال��يت تعنى بتضمني النوع اإلجتماعى 

لكل من السياسات والربامج واملشروعات. 

  

بدأت اللجنة املعنية باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة – منذ 
بداية السنوات اليت أعقبت إعالن بكني – يف اإلشارة بشكل أكثر حتديداً، إىل دور 
امليزانيات احلكومية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان بالنسبة للمرأة – و أحد األمثلة على 

ذلك التوصية العامة 24 عن املرأة و الصحة، الصادرة عام 999) .

-7) إن واج��ب الوفاء باحلقوق، يرتب التزاماً على الدول األطراف باختاذ 
التدابري املناس��بة، التش��ريعية، و القضائية و اإلدارية، و تدابري امليزانية، و التدابري 
االقتصادية، و غريها من التدابري، إىل أقصى ما تس��مح به مواردها املتاحة، لضمان 
حقوق املرأة يف الرعاية الصحية. و إن الدراس��ات اليت تؤكد ارتفاع معدل وفيات 
األمهات، ومعدل املرض بينهن على مستوى العامل، و األعداد الكبرية من املتزوجني 
الذين يريدون حتديد حجم األس��رة، و لكنهم ال يستطيعون احلصول على وسائل 
منع احلمل، أو ال يستطيعون استعمال تلك الوسائل، تعترب مؤشراً هاماً، أمام الدول 
األط��راف، على اإلخالل احملتمل بواجباتها يف ضم��ان حصول املرأة على الرعاية 
الصحية، و تش��عر اللجنة بالقلق إزاء الدالئل املتزاي��دة على قيام الدول بتقليص 
التزاماته��ا ألنها حت��ول دورها الرمسي يف جم��ال الصحة إىل القط��اع اخلاص، و ال 
ميكن للدول األطراف أن تعفى نفسها من املسئولية عن ذلك اجملال، جملرد تفويض 
اختصاصاته��ا أو حتويلها إىل وكاالت القطاع اخلاص. و هلذا فإنه جيب على الدول 
األطراف، اإلبالغ مبا قامت به يف جمال تنظيم العمليات احلكومية، و مجيع اهلياكل 

التنظيمية اليت متارس من خالهلا سلطاتها من أجل تعزيز و محاية صحة املرأة.
-0) جيب على الدول األطراف ختصيص موارد كافية يف امليزانية، فضالً عن 
املوارد البش��رية و اإلدارية، ضماناً حلصول صحة امل��رأة على نصيب من امليزانية 

العامة للصحة يتوازى مع صحة الرجل.

) األمم املتحدة، اللجنة املعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة، التوصية 
العامة 24 ، 999) )
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ومما تقدم يتضح أن عملية تضمني النوع اإلجتماعى يف اخلطط التنموية يشمل أكثر 
من جمرد ذكر اعتبارات النوع اإلجتماعى يف مستندات اخلطة حيث يتطلب دعم البعدين 

املؤسسي والتنفيذي العتبارات النوع خالل فرتة اخلطة إطارا إسرتاتيجيا متماسكا.  

مشكالت الوضع الراهن لصنع و إعداد الموازنة:

إن أسلوب إعداد املوازنة حالياً يتطلب من الوزارات املختلفة مراجعة هيكل نفقات 
العام الس��ابق إلعداد املوازنة اجلديدة مما ال يسمح للوزارات إال بإجراء تعديالت طفيفة 
على مش��روع املوازنة السابق، و هكذا يفتقر نظام املوازنة إىل املرونة الكافية مبا حيد من 
قدرة الوزارات على تنفيذ املش��روعات بكفاءة، أو البحث عن بدائل ذات تكلفة أقل، 

أو لرسم سياسات طويلة املدى يف ضوء تكلفة الفرصة البديلة للموارد املتاحة.)))
و من ناحية أخرى تنعدم ممارس��ة الشفافية يف املراحل األوىل إلعداد املوازنة، حبيث 
ال ميكن للمهتمني اإلطالع عليها بهدف التأثري فيها، حيث تبقى املوازنة سرية إىل أن يتم 
طرحها على الربملان، فضاًل عن عدم حتديد جلان اس��تماع من خارج اجمللس��ني النيابيني، 
خاصة من جانب اخلرباء املستقلني و األكادمييني املتخصصني، و عدم االهتمام باملناقشة 

التفصيلية ملشروع املوازنة املطروح.
إن كافة االعتبارات الس��ابقة لن يتسنى االلتفاف عليها أو معاجلتها ألنها كامنة يف 
بني��ة نظام املوازنة العامة املصرية، و ال بديل س��وى تغيري نظ��ام املوازنة و األخذ بنظام “ 
موازنة الربامج و احملاسبة عن األداء”، الذي نص عليه التعديل األخري لقانون املوازنة عام 
2005، حيث نص على األخذ بنظام الربامج و احملاسبة عن األداء يف مدة أقصاها مخس 
سنوات، و على الرغم من مرور أربع سنوات من املهلة احملددة قانوناً، ال نرى أي بادرة 
حنو التحول عن النظام القائم، و ذلك على الرغم من أن احلكومة كانت قد أعلنت على 
لسان الس��يد رئيس جملس الوزراء والسيد وزير املالية عن اعتزامها التحول تدرجييا من 
النظ��ام التقليدي يف إعداد موازنة اإلنفاق إىل نظام موازن��ة األداء ابتداء من العام املالي 

(4( 2002

3 - وزارة التنمية اإلدارية، جلنة الشفافية و النزاهة، أولويات العمل و آلياته، ص 40، 2008
4 - األهرام اليومي .2002
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عوامل نجاح موازنة البرامج و األداء:

تس��تند موازنة األداء على مفهوم األداء وقياسه وتقوميه، وأن ما ميكن قياسه ميكن 
إجنازه، و قياس وتقويم األداء هو األداة اليت تسمح ألي مؤسسة بأن حتدد حجم النجاح 

أو الفشل الذي حتققه، )5)
لذا فإن الغرض األساسي من موازنة الربامج و األداء هو حتديد األهداف املطلوب  
حتقيقها لفئات حمددة بأساليب متفق عليها وبتكلفة حمددة متكن املخطط من معرفة مدى 
اجل��دوى أو االس��تفادة من األموال املخصص��ة للربامج، أي أنها جبان��ب الضبط املالي 
تس��اعد على املساءلة من جانب املسئولني من ناحية، ومن اجلهات التشريعية ومنظمات 

اجملتمع املدني من ناحية أخرى، فهي حتقق مبدأ املشاركة يف الرقابة على املال العام.

5 - د. سلوى شعراوى جمعة . موازنة األداء من منظور النوع . اجمللس القومي للمرأة  . 2004 . ص 15



خامتة و توصيات





توصيات عامة:

- إن أس��اليب املتابعة املالية للمش��روعات املختلفة ال تعكس مدى اس��تفادة املرأة 
منها، فالب��د من االهتمام مبتابعة اإلنف��اق على اخلدمات الفعلي��ة املوجهة للمرأة 
مباشرة، و هو ما يتطلب حتديث نظم املتابعة املالية و تطوير بناء مؤشرات ميكنها أن 

تستجيب لتحديد احتياجات النوع اإلجتماعى.
- تغي��ري نظام املوازنة العامة من موازنة البن��ود و االعتمادات إىل موازنة الربامج و 

األداء وفقاً لنصوص القانون.
- إدراج برامج خاصة بالنوع تتكون من األموال املخصصة للربامج والسياس��ات 
ال��يت توجه خصيصا للم��رأة، و متثل كميات منفصلة ومميزة حتى ميكن قياس��ها و 

متابعتها.
- زيادة االستثمارات املوجهة خلدمات املرأة.

- التنسيق املستمر بني األجهزة احلكومية املختلفة فيما يتعلق بتحديد االحتياجات 
و األولويات و األماكن احملرومة من اخلدمات، فضاًل عن حتديد املش��روعات بناء 

على االحتياجات احلقيقية للنوع اإلجتماعى على مستوى اجملتمعات احمللية.
- استحداث برامج حقوقية لزيادة وعى املرأة باملنظور احلقوقي لقضاياها.

- استحداث آلية لتلقى الشكاوى ذات الصلة باتساع فجوة النوع اإلجتماعى.

توصيات خاصة بتعليم المرأة:

- جي��ب على الدولة أن تكفل فرص التعليم للم��رأة من خالل االرتفاع مبعدل قيد 
اإلناث يف مرحلة التعليم األساس��ي بهدف القضاء على الفجوة النوعية خاصة يف 

املناطق الريفية و احلضرية الفقرية.
- العمل على رفع نسبة االلتحاق بني اإلناث يف التعليم اجلامعي.

- العمل على القضاء على أمية النساء خاصة يف أرياف مصر.
- حتسن و تيسري حصول املرأة على التدريب املهين و العلمي و التكنولوجي.



- العم��ل على توفري برام��ج للتعلم عن بعد إلتاحة فرص تعلي��م اإلناث يف املناطق 
النائية، و التوسع يف نظام مدارس الفصل الواحد.

توصيات خاصة بصحة المرأة:

- التوسع يف بناء املستشفيات و مراكز رعاية األمومة و الطفولة و خاصة يف املناطق 
الريفية و احلضرية الفقرية.

- نش��ر مراكز تنظيم األس��رة و العمل على رق��ى خدماته��ا و توصيلها للمناطق 
النائية.

- تعميم نظام التأمني الصحي و اإلجتماعى ليشمل املرأة غري العاملة.
- القضاء على ممارسة ختان اإلناث على املستوى الواقعي.

- ضرورة االهتمام بالتثقيف الصحي للمرأة.
- زيادة االس��تثمارات املوجهة خلدمة صحة املرأة، وذلك ألن املشروعات الواردة 
يف خطة وزارة الصحة والسكان تشري إىل تدنى مستوى تلبية االحتياجات الصحية 

للمرأة خاصة الفقرية.  
توصيات خاصة بعمل املرأة:

- استحداث برامج خمصصة لتمكني املرأة غري العاملة.
- تطوير برامج لدعم املساواة بني الرجل و املرأة يف جهاز اخلدمة العامة، و ال تعنى 
ذلك أعدادا متس��اوية فقط ولكن تشمل التمثيل املتساوي داخل اإلدارة ومراكز 

صنع القرار وكذلك احلوافز العادلة وظروف العمل املناسبة. 
- تسهيل وصول املرأة إىل سوق العمل اخلاص.

- توفري حضان��ات األطفال للمرأة العاملة داخل أماكن عملها، من أجل تس��هيل 
وجودها يف سوق العمل.

توصيات خاصة بالتمكني السياسي للمرأة:
- زيادة حصة مشاركة املرأة يف جملس الشعب.

- زيادة حصة مشاركة املرأة يف جملس الشورى.
- زيادة حصة مش��اركة املرأة يف اجملالس احمللية، على مس��توى احملافظات و األحياء 

و القرى.



فهرس احملتويات
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الفهرس
9 مقدمة        

(( الفصل األول       
(( مفهوم موازنة النوع االجتماعي:     
(5 التجربة املصرية يف مقاربة مفهوم موازنة النوع اإلجتماعى: 
(7 موازنة النوع االجتماعي بوزارة الشباب:    
(8 احملور األول:        
(8 احملور الثاني:       
(8 احملور الثالث:       
(8 احملور الرابع:       
(8 احملور اخلامس:       
20 قطاع الطالئع:       
20 قطاع الشباب:       
20 قطاع الرياضة:       
20 قطاع البحوث و إعداد القادة:     
2( اخلالصة:       
22 موازنة النوع بوزارة التنمية احمللية:    
2( قروض صندوق التنمية احمللية ملشروعات املرأة:   
2( مشروعات املرأة املعيلة:      
24 برنامج شروق:       

القومية  اخلطة  يف  النوعي  البعد  إلدراج  للمرأة  القومي  اجمللس  جهود   
24 للتنمية االقتصادية االجتماعية  للدولة -2002 2007 :  
25 النتائـــــج:       
27 مالحظات حول نتائج تضمني شئون املرأة يف اخلطة القومية: 
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29 الفصل الثاني       
(( القسم األول       
(( مؤشرات النوع اإلجتماعى يف مصر    
اجلهة املؤسسية املسئولة عن إنتاج إحصاءات النوع اإلجتماعى يف مصر: ))

(2 الريف و احلضر:     – توزيع اإلناث بني   2
(2 العمرية:     – توزيع اإلناث وفقًا للفئات   (
(( – توزيع اإلناث وفقًا للمحافظات:      4
(( البقاء على قيد احلياة:     – توقع   5
(4 القسم الثاني       
(4 تعليم املرأة يف مصر      
(4 القيد اإلمجالي بالتعليم قبل اجلامعي:   - معدل   (
(4 - مرحلة التعليم االبتدائي:     
(5 - مرحلة التعليم اإلعدادي:     
(6  - مرحلة التعليم الثانوي:     
40 – توزيع اإلناث وفقًا ملعدالت األمية على مستوى احملافظات:   (
4( القسم الثالث       
4( احلالة الصحية للمرأة      
4( - معدالت اخلصوبة و خدمات تنظيم األسرة:   
44 - خدمات رعاية األمومة و الطفولة:    
45 - اإلجناب حتت إشراف طيب:     
45 - وفيات األمهات بسبب احلمل أو الوالدة:    
47  القسم الرابع       
47 عمل املرأة يف مصر      
47 نصيب املرأة من إمجالي قوة العمل يف مصر:   
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48  معدالت البطالة:      
50 مساهمة املرأة يف قوة العمل:     
54 العاملون بالقطاع غري الرمسي:     
56  التمكني السياسي و املشاركة يف اختاذ القرار:   
56 املرأة املصرية يف احلياة النيابية:     
57 مشاركة اإلناث يف اجملالس احمللية على مستوى احملافظة:  
58 القسم اخلامس       
58 العنف ضد املرأة       
58 ختان اإلناث:       
59 الزواج املبكر:       
59 العنف األسرى اجلسدي:      
60 احلالة الزوجية والعنف اجلسدي :    
60  العنف حسب حمل اإلقامة :      
60 العنف واحلالة التعليمية :       
6( العنف ومؤشر الثروة :      
6( مدى موافقة الزوجة على العنف اجلسدي:    
6( الفصل الثالث       
69 مشكالت الوضع الراهن لصنع و إعداد املوازنة:   
70 عوامل جناح موازنة الربامج و األداء:    
7( خامتة و توصيات      
7( توصيات عامة:       
7( توصيات خاصة بتعليم املرأة:     
74 توصيات خاصة بصحة املرأة:     
75 فهرس احملتويات       



bahroegy@gmail.com


