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مقدمة:
يتزامن إصدار نتائج التعداد العام جلمهورية مصر العربية مع إعالن السيد رئيس اجلمهورية/ عبد الفتاح السيسي 

عام 2017 عاماً للمرأة املصرية، مما يعد فرصة لدراسة حالة املرأة في مصر من خالل بيانات حديثة تغطي كافة املصريني، 

وتسمح بإجراء الدراسات على املستويات اإلدارية اخملتلفة، واستخدام هذه البيانات كنقطة األساس ملتابعة وتقييم تنفيذ 

األهداف الكمية والكيفية املوضوعة في االستراتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية 2030 والتي اطلقها الرئيس عبد 

الفتاح السيسي في مارس 2017. 

وتتكون استراتيجية املرأة من أربع محاور رئيسية وهي، التمكني السياسي والقيادة، التمكني االقتصادي، التمكني 

احملاور  احملددة في هذه  األهداف  ملتابعة حتقيق  االستراتيجية وضع نظام  تنفيذ  النجاح في  ويتطلب  احلماية،  االجتماعي، 

وتقييم مدى التقدم الذي حترزه مصر في كٍل من احملاور األربعة. ويركز هذا التقرير على عرض وحتليل البيانات املرتبطة بحالة 

املرأة املصرية والقضايا التي تؤثر على حتسني جودة حياتها ورفاهيتها، وتشمل:

1- حجم السكان وتوزيعهم،

2- املرأة والتعليم،

3- املرأة والزواج،

4- املرأة والصحة، 

5- املرأة والتكنولوجيا،

6- املرأة وقوة العمل.

التقرير مبجموعة من الرسائل الهامة والتي تساعد في إعادة صياغة القضايا املتعلقة باملرأة، واإلسراع  وينتهي 

بوتيرة حتسني حالة املرأة املصرية.

1- حجم السكان وتوزيعهم
بلغ عدد السكان داخل مصر في أبريل 2017 حوالي 94.8 مليون نسمة، أي أن عدد السكان زاد حوالي 22 مليون 

نسمة في الفترة من 2006 إلى 2017 بينما كانت الزيادة حوالي 13.5 مليون في الفترة ما بني تعدادي 1996 و2006 في 

إشارة واضحة إلى استمرار الزيادة السكانية التي تلتهم كل جهود التنمية بل أنها قد تعيدنا خطوات للخلف لصعوبة 

وتعليم  للمواطنني من صحة  السكاني في تقدمي اخلدمات األساسية  النمو  العالية من  املعدالت  وتكلفة مجاراة هذه 

وغيرها. وقد بلغ عدد سكان مصر 96 مليون نسمة في نوفمبر 2017 وهو ما يساوي ضعف عدد سكان مصر في عام 1986 

أي أن عدد سكان مصر قد تضاعف في الثالثني سنة األخيرة.
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شكل )1( تطور أعداد السكان عبر السنوات 

املصدر: النتائج النهائية للتعدادات العامة للسكان.

قد  السكاني  الهرم  قاعدة  أن  جند   ،)1( شكل   2006 لعام  مبثيله  ومقارنته   2017 لعام  السكاني  الهرم  وبدراسة 

إجمالي  إلى  أقل من 10 سنوات  األطفال  زيادة نسبة  إلى  أقل من خمس سنوات. مما يشير  العمرية  الفئة  اتسعت في 

من   %10.6 بحوالي  مقارنة  السكان  إجمالي  من   %13.7 بنسبة  مليون   12.9 عددهم  بلغ  حيث  واإلناث  الذكور  السكان 

إجمالي السكان في 2006، وبالنسبة للفئة العمرية 5-9 سنوات فقد زادت نسبتهم من 10.5% في 2006 إلى 11.1% في 

2017. وليصل عددهم إلى حوالي 10.5 مليون نسمة في 2017. كما يبلغ عدد السكان في الفئة العمرية 10-14 سنة 

حوالي 9 مليون نسمة بنسبة 9.6% من إجمالي السكان. هذه النتائج توضح استمرار الزيادة في أعداد املواليد وبالتالي 

ازدياد حجم املوارد املطلوبة لهذه الفئات العمرية وخاصًة فيما يتعلق بفرص التعليم وصاخلدمات الصحية.

شكل )2( الهرم السكاني طبقاً لتعداد مصر 2017.

املصدر: نتائج تعدادي 2006 و2017.
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وبإلقاء الضوء على النتائج التي تخص املرأة من حيث العدد والتوزيع العمري )جدول 1(، جند أن إجمالي عدد اإلناث 

حوالي 45.9 مليون بنسبة 48.4%. أي أن نسبة النوع تساوي حوالي 106 ذكر لكل 100 أنثى وذلك بدون األخذ في االعتبار 

املصريني في اخلارج. نسبة النوع تعتبر أعلى من املعدالت العاملية حيث أن نسبة النوع لكل سكان العالم حوالي 102 ذكر 

لكل 100 أنثى بينما في الدول املتقدمة تقل عن هذا املعدل لتصل إلى 95 ذكر لكل 100 أنثى وفي الدول النامية حوالي 

103 ذكر لكل 100 أنثى.

وفي ظاهرة غريبة من نوعها، أوضحت أرقام التعداد أن 

عدد الذكور أعلى من عدد اإلناث أيضاً في األعمار الكبيرة أي 

في الفئة العمرية 60 سنة فأكثر، حيث أن نسبة النوع في 

مصر حوالي 144 ذكر لكل 100 سيدة. وتستمد هذه الظاهرة 

غرابتها من أكثر من سبب، أولها هو املعدالت العاملية لنسبة 

العاملي  املتوسط  بلغ  حيث  العمرية،  الفئة  هذه  في  النوع 

الرقم في  بينما وصل هذا  حوالي 86 رجل لكل 100 سيدة 

الدول املتقدمة إلى 77 وفي الدول النامية إلى 90 أي أن مصر 

تفوق هذا الرقم بحوالي 24 ذكر لنفس العدد من السيدات. 

كما أن السبب الثاني لغموض هذه الظاهرة هو أن توقع احلياة 

عند امليالد لإلناث أعلى من توقع احلياة عند امليالد للذكور في 

مصر وفقاً للتقديرات العاملية واحمللية، حيث وصل توقع احلياة عند امليالد لإلناث في عام 2015 حوالي 73.6 سنة مقابل 69.2 

سنة للذكور طبقاً لتفرير التنمية البشرية العاملي لعام 2016. 

رمبا تعكس األرقام السابقة احتمال وجود مشكالت صحية تؤثر على السيدات لم يتم مالحظتها ودراستها، أو 

وجود مشكالت في عدد السيدات في التعداد، وفي كل األحوال تستدعي هذه النتائج دراسة متعمقة لتفسيرها ووضع 

خطط ملواجهة التحديات التي تظهرها الدراسة. كما تدحض هذه األرقام بعض اإلدعاءات بأن عدد اإلناث في مصر أعلى 

الزوجات،  كتعدد  االجتماعية  واملشاكل  الظواهر  بعض  تفسير  في  البعض  استغله  الذي  األدعاء  هذا  الرجال.  عدد  من 

والعنوسة »التي أثبتت أرقام التعداد أن ليس لها أساس من الصحة كما سيتم أيضاحه الحقاً«.

9.5 مليون  القاهرة  في  السكان  يبلغ عدد  السكان حيث  األعلى من حيث عدد  واجليزة  القاهرة  وتعد محافظتي 

نسمة وفي اجليزة 8.6 مليون نسمة تليهم محافظة الشرقية بحوالي 7.2 مليون نسمة. وتشير النتائج إلى أن محاوالت 

جذب السكان حملافظات احلدود لم تأِت بثمار حيث لم يتخط عدد سكان محافظات احلدود اخلمس مجتمعة 1.6 مليون 

نسمة. وقد شهدت محافظة اجليزة أعلى زيادة في عدد السكان تليها الشرقية ثم القاهرة ثم البحيرة.

جدول )1( التوزيع العمري لإلناث وفقاً لتعداد مصر 2017

%عدد )مليون( 

< 1515.734.2

15-4923.851.8

49-644.710.3

+651.73.7

45.9إجمالي

املصدر: النتائج النهائية للتعداد العام للسكان واالسكان واملنشّات لعام 
2017- اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
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شكل )3( توزيع السكان طبقاً لتعدادي 2006 و2017 حسب احملافظة

املصدر: نتائج تعدادي 2006 و2017.

2- املرأة والتعليم

2-1 األمية يف مصر
بلغت نسبة األمية في مصر )10 سنوات فأكثر( عام 2017 حوالي 25.8% أي إنها انخفضت منذ عام 2006 حوالي 

3.8 نقطة مئوية مقابل حوالي 9.7 نقطة مئوية في الفترة بني تعدادي 1996 و2006، وهو ما يعكس من ناحية تباطؤ في 

جهود محو األُمية ومن ناحية أخرى استمرار وجود منابع لألُمية لم يتم القضاء عليها على رأسها التسرب من التعليم، 

فبالرغم من أن معدالت االلتحاق بالتعليم ارتفعت في العقدين املاضيني لتقترب من التغطية الشاملة إال أن التسرب 

من التعليم مازالت معدالته مرتفعة.

وبالنظر للنتائج بالنسبة لإلناث )10 سنوات فأكثر(، جند أن نسبة األمية بني اإلناث تبلغ 30.8% عام 2017، وترتفع 

نسبة األُمية بني اإلناث من 20.6% في احلضر إلى 38.8% في الريف. وقد انخفضت نسبة األُمية مقارنًة بتعداد 2006 حيث 

كانت 37.3%. أي أن االنخفاض بني التعدادين األخيرين حوالي 6.5 ينقطة مئوية مقابل 12.8 نقطة مئوية بني تعدادي 1996 

و2006. وهو ما يعني أن مصر ستحتاج إلى 50 سنة للقضاء على األُمية بني اإلناث إذا استمرت نفس معدالت االنخفاض 

في نسب األُمية املشاهدة بني تعدادي 2006 و2017. ويشير تعداد 2017 إلى أن عدد األُميات في مصر يبلغ 10.6 مليون 

منهن 3.1 مليون يعشن في احلضر و7.5 مليون في الريف. ويتركز ربع عدد األميات في مصر في 3 محافظات فقط وهي 

اجليزة واملنيا والبحيرة. كما أن هناك 10 محافظات حققت مستويات أمية بني السيدات أعلى من املتوسط كما هو مبني 

في جدول )2(.
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محافظة  في  لها  قيمة  أقل  إلى  األُمية  نسبة  وتصل 

بورسعيد )15.8%( بينما تبلغ أعلى قيمة لها )45.4%( في محافظة 

هم  فقط  محافظات   5 في   %20 عن  األُمية  نسبة  وتقل  املنيا. 

بورسعيد والقاهرة والسويس والبحر األحمر والوادي اجلديد، بينما 

تتراوح بني 20% وأقل من 30% في 11 محافظة وهي اإلسكندرية، 

أسوان،  اجليزة،  اإلسماعيلية،  املنوفية،  الغربية،  الدقهلية،  دمياط، 

وأقل   %30 بني  األُمية  نسبة  وتتراوح  شمال سيناء، جنوب سيناء. 

من 40% في 5 محافظات هي الشرقية، كفر الشيخ، البحيرة، قنا، 

األقصر، بينما ترتفع النسبة عن 40% في 6 محافظات هي الفيوم، 

بني سويف، املنيا، أسيوط، سوهاج، ومطروح.

يسكن  مصر  في  األُميات  ربع  أن  إلى  التعداد  نتائج  وتشير 

استهداف  وبالتالي  والبحيرة،  املنيا،  اجليزة،  هم  محافظات   3 في 

األُمية  محو  أولويات  رأس  على  ووضعهم  الثالثة  احملافظات  هذه 

سيساعد على خفض نسب األُمية بصورة كبيرة. وقد انخفضت 

واإلناث من 21.2% في تعداد  الذكور  األُمية بني  الفجوة في نسبة 

1996 إلى 15% في تعداد 2006، وواصلت االنخفاض لتصل إلى %9.6 

عام 2017.

في  فأكثر(  سنة   15( السيدات  بني  األمية  نسبة  ومبقارنة 

مختلف دول العالم جند أن النسبة تصل في مصر إلى 34.6% بينما 

في  و%8.8  أندونيسيا،  في  و%6.4   ،%6.6 حوالي  أفريقيا  جنوب  في 

تايالند، و7.2% في فيتنام، و3.2% في الفلبني. أي انه مازال هناك حتٍد 

كبير في السنوات القادمة للقضاء على األمية بشكٍل عام واإلناث 

في  أساسي  وشريك  مكون  تعتبر  األمية  أن  حيث  خاص.  بشكل 

والقدرة  السكانية،  كالزيادة  مصر  تواجه  التي  املشكالت  معظم 

على اإلنتاج، وانتشار األمراض واألوبئة وغيرها.

عدد  أن   2017 تعداد  يظهرها  التي  اإليجابية  الظواهر  ومن 

نقطة   2.8 زاد  األخير  العقد  احلاصلني على شهادة جامعية خالل 

مئوية حيث ارتفع من 9.6% عام 2006 إلى 12.4% عام 2017، بينما 

في الفترة من تعداد 1996 إلى 2006 قدرت الزيادة بحوالي 4 نقاط 

مئوية. وعلى مستوى اإلناث زادت نسبة احلاصالت على الشهادات 

اجلامعية قد تضاعفت نسبتهم 3 مرات لتصل إلى حوالي %11.2 

عام 2017 مقابل 3.8% عام 1996. ومن اجلوانب اإليجابية في هذا 

تعليم  على  احلاصلني  والذكور  اإلناث  بني  النوع  فجوة  أن  النحو 

جدول )2( نسبة األمية بني اإلناث في احملافظات

نسبة األمية بني اإلناثاحملافظة

18.7القاهرة
21.8االسكندرية

15.8بورسعيد
18.1السويس

20.2دمياط
26.6الدقهلية
30.4الشرقية
28.1القليوبية

33.5كفر الشيخ
25.9الغربية
27.6المنوفية
39.4البحيرة

25.3االسماعيلية
29.6الجيزة

43.7بني سويف
40.0الفيوم
45.4المنيا 
41.3أسيوط
41.5سوهاج

37.7قنا
24.4أسوان

32.5األقصر
15.1البحر األحمر
19.4الوادي الجديد

42.1مطروح
25.5شمال سيناء

20.6جنوب سيناء
30.8اإلجمالي

واالسكان  للسكان  العام  للتعداد  النهائية  النتائج  املصدر: 
واملنشّات لعام 2017- اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
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جامعي تستمر في االنخفاض خالل العقدين األخيرين حيث انخفضت من 3.7% عام 1996 إلى 3.1% عام 2006 ثم إلى 

2.2% عام 2017. كما إن عدد اإلناث كطالبات في اجلامعة عام 2016 تخطى عدد الذكور حيث وصل إلى 1.2 مليون طالبة 

مقابل 1.1 مليون طالب.

2-2 التسرب من التعليم
وصل عدد املتسربني من التعليم في الفئة العمرية )6-20( سنة في مصر عام 2017 حوالي 1.1 مليون متسرب. 

حوالي 31% من املتسربني تسربوا خالل املرحلة الثانوية بينما تسرب 40% خالل املرحلة اإلعدادية و29% تسربوا من املرحلة 

االبتدائية عام 2017. حوالي 37% من املتسربني ذكروا أن السبب في تركهم التعليم هو عدم رغبتهم في استكماله، بينما 

19% ذكروا أن السبب هو عدم رغبة األسرة بينما 18% ذكروا أن السبب هو الظروف املادية.

وعلى مستوى املرأة، وصل إجمالي عدد املتسربات من التعليم وفقاً لتعداد 2017 حوالي 600 ألف متسربة. %37 

نسبة  أن  أي  االبتدائية.  املرحلة  من  تسربن   %22 بينما  اإلعدادية،  املرحلة  و40% خالل  الثانوية  املرحلة  من  تسربن  منهن 

املتسربات من التعليم في املرحلة الثانوية أعلى من اإلجمالي بحوالي 6 نقاط مئوية بينما في املرحلة االبتدائية نسبة 

املتسربات أقل من اإلجمالي بـ 7 نقاط مئوية.

استكمال  في  الشخصية  رغبتهن  عدم  هو  الرئيسي  التسرب  سبب  أن  ذكرن  املتسربات  اإلناث  من   %29 حوالي 

الرئيسي للتسرب، 17% بسبب الظروف املادية، 7% بسبب تكرار  التعليم، و27% ذكرون أن عدم رغبة األسرة هو السبب 

الرسوب، و 5% بسبب صعوبة الوصول إلى املدرسة. وبالتالي فوضع حوافز لألسرة والطالبات الستمرار الفتيات في التعليم 

سيساعد بصورة كبيرة في القضاء على التسرب من التعليم.

3- املرأة والزواج
عدد اإلناث في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر حوالي 27.7 مليون نسمة. 19.5 منهن متزوجات، و 3 مليون أرامل، 

و461 ألف مطلقة، و4.7 مليون لم يسبق لهن الزواج. يتضح من هذه األرقام أن عدد املطلقات في مصر ليس باملاليني كما 

يُروج. وفي السطور القليلة القادمة سيتم مناقشة بعض املشاكل التي تخص احلالة الزواجية للمرأة كالعنوسة والزواج 

املبكر والعنف األسري واملرأة املعيلة.

 3-1 ارتفاع سن الزواج
يطلق لفظ العنوسة على الفتاة التي تعدت عمر املرحلة العمرية للزواج ولم تتزوج، في بعض التعريفات يعرف هذا 

السن على أنه 30 سنة في البعض اآلخر مت حتديد العمر على أنه 35 سنة فأكثر. وهناك خطأ شائع في اطالق هذا اللفظ 

على النساء فقط بل إنه يطلق على كالً من الرجل واملرأة. 

وبالنظر إلى عدد السيدات في الفئة العمرية من 35 إلى أقل من 40 سنة الالتي لم يسبق لهن الزواج يتضح أن 

العدد حوالي 151 ألف سيدة، وحتى إذا مت تضمني اإلناث الالتي تخطني سن الثالثني عاماً جند أن إجمالي عدد السيدات 

في الفئة العمرية )30-40( الالتي لم يسبق لهن الزواج حوالي 450 ألف سيدة. بل واألكثر من ذلك أنه إذا مت دراسة كل 

اإلناث الالتي تخطوا سن الثالثني سنة ولم يسبق لهم الزواج لن يتعدى عددهم 781 ألف سيدة. أي أن كل اإلدعاءات في 

هذا النحو التي كانت تقدر عدد اإلناث الالتي تعدين سن الثالثني ولم يتزوجوا باملاليني، بل واعتبارها مشكلة من املشاكل 
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االجتماعية التي حتتاج إلى عالج سريع للحد الذي وصل فيه األمر إلى الدعوة إلى تعدد الزوجات للقضاء على تلك الظاهرة. 

ومبقارنة األرقام السابقة مبثيالتها للذكور، يتضح أن املشكلة عكسية. أي أن هذه املشكلة أكثر انتشاراً بني الذكور أكثر 

من اإلناث. حيث أن عدد الذكور الذين جتاوزوا سن الثالثني ولم يسبق لهم الزواج حوالي 1.5 مليون بنسبة 4.5% من إجمالي 

الذكور في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر مقارنًة بحوالي 2.5% فقط لإلناث.

3-2 الزواج املبكر
يعتبر الزواج املبكر وزواج القاصرات من املشاكل االجتماعية التي تواجه مصر في السنوات االخيرة، حيث أن هناك 

الكثير من املناطق وخاصًة في أرياف مصر ال تلتزم بالسن األدنى للزواج طبقاً للقانون وهو 18 سنة.

عند دراسة زواج القاصرات في مصر، تشير نتائج تعداد مصر 2017 إلى أن هناك حوالي 111 ألف أنثي تزوجت قبل 

السن القانوني و84% من هذا العدد يعيشون في الريف. وبذلك فإن حوالي 11% من اإلناث في العمر 15-19 سنة متزوجات.

باإلضافة إلى حوالي 5472 فتاة أقل من 18 سنة مت عقد قرانهن.

ألف منهن %82  إلى حوالي 470  يرتفع  العدد  أن  الـ20 عاماً جند  املتزوجات حتت سن  االعتبار كل  األخذ في  وعند 

يعيشون في الريف. متثل شريحة اإلناث املتزوجات حتت العشرين سنة حوالي 2.4% من إجمالي املتزوجات و2.3% من إجمالي 

اإلناث أقل من 20 سنة. ومبقارنة هذه األعداد بأعداد الذكور املتزوجني أقل من 18 سنة يتبني أن العدد حوالي 11 ألف وعدد 

املتزوجني أقل من 20 سنة يرتفع إلى حوالي 31 ألف.

3-3 العنف األسري
وطبقاً ملؤشرات مسح »التكلفة االقتصادية للعنف القائم على النوع االجتماعي 2015« الذي مت تنفيذه بواسطة 

اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، جند أن حوالي 42.5% من النساء في الفئة العمرية )18-64( سنة السابق لهن 

الزواج والالتي يعانني من العنف النفسي على يد الزوج في أي وقٍت مضى حوالي 42.5% بينما 31.8% يعانني من عنف بدني 

و12.3% يعانني من العنف اجلنسي. وبلغت التكلفة االقتصادية للعنف ضد املرأة من قبل الزواج أو اخلطيب حوالي 1.5 

مليار جنيه عام 2015.

كما أوضحت نتائج هذا املسح أن حوالي 89.5% من النساء في الفئة العمرية )18-64( سنة تعرضن للختان كما إن 

حوالي 11% من النساء في هذه الفئة العمرية أُجبرن على الزواج.

3-4 املرأة املعيلة
أوضحت نتائج تعداد مصر 2017 أن حوالي 3.3 مليون أسرة ترأسها نساء مبا يعادل حوالي 14% من األسر في اجملتمع 

املصري.

وعند دراسة التوزيع النسبي للنساء رؤساء األسر وفقاً للحالة التعليمية جند أن 59% من هؤالء السيدات أُميات و%5 

منهن يقرأوا ويكتبوا ولكن لم يحصلن على أيًة مؤهالت. كما إن 14% منهن حصلن على مؤهل متوسط فني، وحوالي %9 

منهن حصلن على مؤهل جامعي أو أكثر. كما إن حوالي 70% من النساء رؤساء األسر أرامل واألكثر غرابًة أن 17% منهن 

متزوجات و7% ُمطلقات و 6% منهن لم يسبق لهن الزواج.
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4- املرأة والصحة
في هذا الفصل يتم عرض بعض نتائج تعداد 2017 التي لها عالقة مباشرة وغير مباشرة بالصحة بشكل عام وبصحة 

املرأة بشكل خاص كالصعوبات الوظيفية، االشتراك في التأمني الصحي، واملساكن املتصلة بشبكة الصرف الصحي.

4-1 الصعوبات الوظيفية
يعانون من  املصريني  السكان  بالقليلة من  أن هناك نسبة ليست  أتضح  تعداد 2017،  املعلنة في  للنتائج  طبقاً 

صعوبات جسدية تعيقهم عن ممارسة أعمالهم بصورة طبيعية. 

حوالي 11% من املصريني في الفئة العمرية )5 سنوات فأكثر( لديهم صعوبات وظيفية من الدرجة البسيطة إلى 

الدرجة املطلقة، هذه النسبة ال تختلف كثيراً بالنسبة للذكور عن اإلناث حيث تصل بني الذكور إلى حوالي 11% وتنخفض 

بني اإلناث إلى 10% تقريباً. ومن امللفت لالنتباه أن انتشار هذه الصعوبات ظهر بشكل أكبر بني سكان احلضر عن الريف 

حيث وصلت النسبة بني سكان احلضر إلى حوالي 12% بينما تنخفض بني سكان الريف لتصل إلى 10% تقريباً. الفئة األكثر 

معاناًة من هذه الصعوبات هم الذكور في احلضر بنسبة 13% بينما األقل على اإلطالق هن السيدات في الريف بنسبة %9.

الصعوبات األكثر انتشاراً بني السيدات )5 سنوات فأكثر( بشكل عام هي صعوبة املشي وصعود الدرج بنسبة %6، 

وهذه النسبة ترتفع للساكنات في احلضر عن الريف نسبة 7% و6% على الترتيب. تليها الصعوبات التي تواجههن في 

الرؤية بنسبة 5%، وهذه النسبة ترتفع من 4% للساكنات في الريف إلى 6% للساكنات في احلضر.

جدول )3( التوزيع النسبي النتشار الصعوبات الوظيفية بني املصريني )5 سنوات فأكثر( حسب النوع ودرجة الصعوبة ونوعها

املصدر: النتائج النهائية للتعداد العام للسكان واإلسكان واملنشّات لعام 2017- اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

وعند تضييق درجة الصعوبة للمدى من الصعوبات ذات الدرجة الكبيرة إلى الدرجة املطلقة، يتبني أن هناك حوالي 

3% من السكان )5 سنوات فأكثر( يعانون من صعوبات وظيفية وهذه النسبة ال تختلف بالنسبة لإلناث عن الذكور.

 

درجة اإلعاقة
درجة اإلعاقة

من الدرجة الكبيرة إلى البسيطةمن الدرجة البسيطة إلى املطلقة

إجماليإناثذكورإجماليإناثذكورالنوع

0.57%0.55%0.59%4.73%4.66%4.80%الرؤية

0.61%0.60%0.61%3.59%3.60%3.58%السمع

0.56%0.53%0.59%3.65%3.67%3.62%التذكير أو التركيز

1.43%1.42%1.43%6.32%6.49%6.17%املشي أو صعود الساللم

0.71%0.68%0.75%2.64%2.93%2.95%رعاية نفسه

0.65%0.60%0.70%2.78%2.67%2.88%الفهم والتواصل مع االّخرين

2.61%2.49%2.73%10.67%10.34%10.99%اإلجمالي
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4-2 التأمني الصحي
عند دراسة عدد املصريني امللتحقني ببرنامج التأمني الصحي، جند أن تقريباً نصف املصريني )49%( غير مشتركني أو 

مستفيدين من نظام التأمني الصحي. وترتفع هذه النسبة من 45% للذكور إلى 53% لإلناث. يعتبر القطاع احلكومي أكثر 

القطاعات امللتزمة للتأمني الصحي على العاملني بنسبة 47% وتنخفض هذه النسبة من 50% للذكور إلى 44% لإلناث. 

كما أن نسبة املشتركني أو املستفيدين من التأمني الصحي تنخفض في الريف مقارنًة باحلضر، حيث تنخفض من %52 

في الريف إلى 48% في احلضر. وال توجد فروق واضحة بني احملافظات فيما يتعلق بالتأمني الصحي على املرأة.

 

جدول )4( التوزيع النسبي للسيدات حسب احملافظات والتغطية بالتأمني الصحي

اإلجماليأخرى%تأمني خاص%تأمني حكومي%غير مشتركة%احملافظة

100.0 0.5 4.3 39.3 55.9 القاهرة
100.0 0.3 3.0 41.8 54.9 اإلسكندرية

100.0 0.1 2.0 44.3 53.6 بورسعيد
100.0 0.5 2.7 45.9 50.9 السويس

100.0 0.2 1.0 46.4 52.3 دمياط
100.0 0.4 1.2 45.8 52.7 الدقهلية
100.0 0.6 1.6 46.1 51.7 الشرقية
100.0 0.7 2.6 45.0 51.8 القليوبية

100.0 0.4 1.3 44.1 54.2 كفر الشيخ
100.0 0.4 1.3 45.7 52.6 الغربية
100.0 0.3 1.5 48.0 50.2 المنوفية
100.0 0.4 1.4 42.7 55.5 البحيرة

100.0 0.4 2.7 45.8 51.1 اإلسماعيلية
100.0 0.6 3.2 43.2 53.0 الجيزة

100.0 0.4 1.3 47.6 50.7 بني سويف
100.0 0.2 1.1 49.0 49.7 الفيوم
100.0 0.4 1.1 44.7 53.8 المنيا

100.0 0.2 1.2 45.0 53.6 أسيوط
100.0 0.4 1.4 44.9 53.3 سوهاج

100.0 0.4 1.4 43.6 54.6 قنا
100.0 1.0 1.5 42.9 54.6 أسوان

100.0 0.4 1.2 41.9 56.4 األقصر
100.0 1.1 2.4 46.9 49.6 البحر األحمر
100.0 0.4 0.6 49.2 49.8 الوادي الجديد

100.0 0.3 2.1 41.8 55.9 مطروح
100.0 0.4 0.6 48.4 50.5 شمال سيناء

100.0 0.0 1.3 45.1 53.5 جنوب سيناء
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5- املرأة والتكنولوجيا
يعتبر استخدام املرأة ألساليب التكنولوجيا اخملتلفة واإلنترنت من أهم العوامل التي حتدد أبعاد الوضع احلالي للمرأة 

في مصر وقياس فجوة النوع في استخدام وسائل االتصال املتعددة واحلواسب وشبكة اإلنترنت. حوالي 65% من السكان 

في الفئة العمرية )4 سنوات فأكثر(، يستخدموا املوبايل، تنخفض هذه النسبة من 70% لإلناث إلى 60% للذكور. بالنسبة 

للمناطق احلضرية تبلغ نسبة الذكور التي تستخدم املوبايل 78% بينما 72% من اإلناث تستخدمن املوبايل. وفي املناطق 

الريفية، 66% من الذكور يستخدمون املوبايل في مقابل 52% لإلناث. 

فأكثر(  سنوات   4( العمرية  الفئة  في  السكان  من  فقط   %29 أن  جند  اآللي،  احلاسب  استخدام  دراسة  عند  لكن 

يستخدمون احلاسب اآللي. هذه النسبة تنخفض من 32% بالنسبة للذكور إلى 26% لإلناث. هذه النسبة تنخفض من 

43% في احلضر إلى 42% في الريف. أي أن نسبة السكان الذين يستخدموا احلاسب اآللي في احلضر ضعف نسبة السكان 

الذين يستخدموا احلاسب اآللي في الريف. بالنسبة لسكان احلضر تنخفض نسبة من 45% للذكور إلى 40% لإلناث. أما 

بالنسبة لسكان الريف، تنخفض النسبة من 24% إلى %18. 

أما بالنسبة لشبكة اإلنترنت، بلغت نسبة مستخدمي اإلنترنت في الفئة العمرية )4 سنوات فأكثر( حوالي %29. 

تنخفض هذه النسبة من 32% للذكور إلى 25% لإلناث. ويعتبر نسبة املستخدمني في احلضر ضعف نسبة املستخدمني 

في الريف بنسبة 43% و20% على الترتيب. في احلضر تختلف نسبة املستخدمني حسب النوع حيث تنخفض من %45 

للذكور إلى 40% لإلناث. نفس الوضع ينطبق على سكان الريف حيث تنخفض من 24% بني الذكور إلى 16% بني اإلناث.

ويتضح من النتائج السابقة أن املرأة الريفية هي األقل استخداماً للوسائل التكنولوجية مقارنة بالذكور في الريف 

ومقارنًة بسكان احلضر حيث بلغت نسب استخدامهن للموبايل واحلاسب واإلنترنت إلى 52%، 18%، و25%. مما يوضح أهمية 

هذه  في  تعشن  الالتي  السيدات  مع  للتواصل  وقنوات  فرص  إلتاحة  الريفية  للمرأة  والثقافية  اإلعالنية  احلمالت  توجيه 

املناطق حملو األمية اإللكترونية مما يسهل عملية التوعية باملشاكل الصحية واملعتقدات الثقافية واالجتماعية اخلاطئة 

لهذه الفئة في اجملتمع.
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شكل )4( استخدام التكنولوجيا للسكان في الفئة العمرية )4 سنوات فأكثر(، 2017

املصدر: النتائج النهائية للتعداد العام للسكان واالسكان واملنشّات لعام 2017- اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

6- املرأة وقوة العمل
في عام 2016، وصل إجمالي السيدات داخل قوة العمل حوالي 7 مليون مقابل حوالي 22 مليون من الذكور. أي أن 

اإلناث متثل حوالي 24% من إجمالي قوة العمل. من إجمالي عدد اإلناث داخل قوة العمل، 5.3 مليون مشتغلة و1.6 مليون 

متعطلة، بينما بلغ عدد الذكور املتعطلني حوالي 1.9 مليون متعطل. ولكن عند مقارنة نسبة البطالة بني اإلناث والذكور، 

يتضح أن نسبة البطالة بني اإلناث أكثر من ضعف النسبة بني الذكور، حيث بلغت نسبة البطالة بني اإلناث 23.6% في 

مقابل 8.9% بني الذكور وفقاً لبيانات 2016. النسبة األعلى من املتعطالت من حامالت املؤهالت املتوسطة )45.8%( يليها 

حامالت املؤهالت العليا بنسبة %37.2.

ووفقاً لبيانات مسح القوى العاملة 2015، يتضح أن نسبة البطالة بني اإلناث في تزايد مستمر منذ عام 2010. 

حيث كانت تبلغ عام 2010 حوالي 22.6% إلى أن بلغت 24.2% عام 2015 إال إنها انخفضت في الفترة بني عامي 2015 و2016 

لتصل إلى 23.6% عام 2016. حوالي 31% من اإلناث املتعطالت يعشن في ريف الوجه البحري - وهي أعلى نسبة حسب 

النساء من حامالت مؤهل فني متوسط و32% حامالت مؤهالت عليا. بينما 21% من  التوزيع اجلغرافي- و56% من هؤالء 

املتعطالت يعشن في احملافظات احلضرية، أكثر من نصفهن بقليل من حامالت املؤهالت العليا )%52(. 

كما تشير النتائج أن هناك حوالي 864 ألف سيدة متعطلة منذ ثالث سنوات فأكثر قبل املسح مما يعطي مؤشر 

بالغ اخلطورة عن البطالة طويلة األمد بينما 333 ألف سيدة متعطلة في السنتني السابقتني للمسح و ألف 269 ملدة 

احملافظات  إناث  أن  يتضح  للمتعطل  العملي  التاريخ  دراسة  وعند  للمسح.  من سنة سابقة  أقل  ملدة  ألف  و154  سنة 

يأتي في أعقابهن اإلناث في ريف  اللذين سبق لهم العمل بنسبة %11.4،  احلضرية أعلى نسبة من اجمالي املتعطلني 

الوجه البحري والالتي سجلن نحو 5.2% من إجمالي املتعطلني.
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7- رسائل تؤكدها نتائج التعداد
عند تلخيص نتائج التعداد في ضوء بعض الرسائل السريعة لبعض املواضيع املهمة يتضح أن،

1- الزيادة السكانية:
االرض  كاستهالك  مصر  في  احلياة  مناحي  كل  على  بالسلب  سيؤثر  السكانية  الزيادة  مستويات  استمرار    •

والصحية  التعليمية  اخلدمات  وجودة  الغذائية  املواد  استيراد  وزيادة  صورها  مبختلف  والطاقة  واملياه  الزراعية 

واالسكان والبنية األساسية.

•  معدالت الزيادة السكانية تعكس طغيان الدور اإلجنابي للمرأة على دورها اإلنتاجي وهو ما يتطلب تدخل سريع 

إلعطاء دور أكبر للمرأة من خالل متكينها اقتصادياً واجتماعياً.

لدخول أعداد متزايدة من  الزيادة السكانية نظراً  إلى موجات متالحقة من  العمري الشاب سيؤدي  التركيب    •

السكان في عمر اإلجناب، وبالتالي سيضاعف من حجم الزيادة السكانية.

2- الرتكيبة السكانية:
• التركيب العمري الشاب يفرض حتدي كبير خللق فرص عمل كافية سينعكس بالسلب على متكني املرأة، حيث 

الدراسات إلى أن قيم املصريني متيل في حالة ندرة الفرص نحو إعطاء الفرص للرجال على  تشير العديد من 

حساب السيدات بغض النظر عن الكفاءة. هذا األمر يتطلب من ناحية رفع كفاءة املرأة وقدرتها على املشاركة 

واإلنتاج ومن ناحية أخرى تغيير قيم املصريني نحو املرأة وثقتهم في قدراتها.

• أعداد املسنات )4 مليون سيدة فوق الستني عاماً( يتزايد ويتطلب اهتمام خاص في ضوء االوضاع االقتصادية 

التي تواجه اجملتمع املصري مع وجود نقص في مؤسسات املساندة االجتماعية.

3- التعليم:
•  استمرار الوضع الراهن في مكافحة األمية يعني القضاء على أُمية اإلناث سنة 2067 )بعد 50 سنة(. ويتطلب 

هذا األمر تغيير كامل في االستراتيجيات وأدوات مكافحة الفساد.

•  طفرة في نسبة اإلناث احلاصالت على مؤهل جامعي أو أعلى، مما يوفر فرص حقيقية للتمكني االقتصادي يجب 

استغاللها.

4- االستفادة من بيانات التعداد:
•  تتيح بيانات التعداد الفرصة لرسم خريطة مكانية دقيقة النتشار بعض الظواهر االجتماعية كالزواج املبكر 

واألُمية والصعوبات الوظيفية مما يستوجب تصميم برامج ملواجهة هذه الظوار بشكل أكثر فاعلية وأكثر دقة.

احلوارات  في  أو  اإلعالم  وسائل  في  سواء  املتداولة  اخلاطئة  وتفسيراتها  االجتماعية  الظواهر  حجم  تصحيح   •

اجملتمعية اليومية.
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أهم البيانات التي تفيد في حتديد حجم الظواهر االجتماعية تتلخص في االتي:

• 471 ألف مطلقة.
• 3 مليون أرملة.

• 11 مليون أنثي 40 سنة فأكثر، 331 ألف منهن لم يسبق لهن الزواج )%3(.
• 111 ألف سيدة متزوجة عمرها أقل من 18 سنة.

• نسبة األسر التي ترأسها أمرأة %14.
• 3.9 مليون جامعية مبا يعادل 44% من إجمالي اجلامعيني.

• 2.8 مليون في احلضر و1.1 في الريف.
• 10.6 مليون أُمية، حوالي 7.5 مليون منهن يعشن في الريف.

• ربع األميات يتركزن في ثالث محافظات: اجليزة، املنيا، البحيرة.
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