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ورقة سيـاسات

العدالة والمساواة بين الجنسين فى
مصر
ب
الجامعى
التعليم
أ.د .نجوى مجاهد
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دستور  – 2014المادة 11
"تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة
والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية"

مقدمة
يعددد تحقيددا العدالددة والمسدداوا بددي الجنسددي ف د التعلددي هدددفا قوميددا
ودوليا ،وقد تبند مرد هداا الهدد مندا خمسدينا القد ن المايد ،
فأول مداد تددوو إلدى المسداوا بدي ال جد والمد ة كاند فد دسدتو
 1952والت نر ولى ةن "الدولة تكف التوفيا بي واجبا المد ة
نحو األس ووملها ف المجتمع ،ومساواتها بال ج ف ميادي الحيدا
السياسية واالجتماوية واالقترادية" ،ث ت تأكيد مسدوولية الدولدة تجدا
المساوا بي الجنسدي فد دسدتو ودا  2014ومادتد الحاديدة وشد
ويتسددا هدداا اإللتددما السياس د ولددى المسددتو المحل د مددع السياسددا
الدولية الداومة للعدالة والمساوا بي الم ة وال ج والتد تد التعبيد
ونها ف األهدا اإلنمائية لأللفيدة الاالادة الرداد ودا  2000والتد
كان م يمنها "تعميم المساوا بي الجنسدي وتمكدي المد ة بحلدول
وا  ،"2015وةيضا اإلوالن العالم لليونسكو لعا  1990الاي ةقد
حددا التعلددي للجميددع ،وجددا يددم ةهداف د "إزالددة ةوج د التفدداو بددي
الجنسددي ف د مجددال التعلددي االبتدددائ والاددانوي بحلددول وددا ،2005
وتحقيا المساوا بي الجنسي ف ميدان التعلي بحلدول ودا "2015
ومددع حلددول وددا  2015ظه د الحاجددة إلددى د اسددة الويددع ال د اه
للتعلددي الجددامع ف د مر د لتحديددد مددد التقددد الدداي ت د إنجدداز ف د
تحقيددا العدالددة والمسدداوا بددي الجنسددي مدد حيددف فدد ل اإللتحدداق
والتوزيددع الجا اف د والتوزيددع األكدداديم للدداكو واإلنددا مددع تحديددد
العوام االجتماوية واالقترادية الت تؤث سلبا ةو إيجابا ولدى تحقيدا
العدالة والف ل المتكافوة لاللتحاق بم حلدة التعلدي الجدامع للجنسدي
والت ت تبط بدو ها بم اح التعلدي السدابقة وبااةدة التعلدي الادانو
وكالك ف ل العم الالحقة
وجدددي بالدداك ةن هندداف فد ق فيددت بددي تع يددت المسدداوا وتع يددت
العدالدددة بدددي الجنسدددي  ،ويمكددد تفسدددي الدددك بدددالف ق بدددي السياسدددا
والمما سا تجا المد ة وال جد فد المجتمدع ،فكمدا و د فد تق يد
المسدداوا بددي الجنسددي بأنهددا "إتاحدددة
اليونسددكو لعددا  2000تعدد
الحقوق والمسووليا والف ل للم ة وال جد ولدى حدد سدوا وةن ال
تتوقددت ولددى كددونه ولدددوا اكددو ا ةو إناثدا" ةمددا العدالددة بددي الجنسددي
فتعن د "اإلنرددا ف د معاملددة الم د ة وال ج د وفقددا الحتياجددا ك د
منهما ،وهاا قد يتضم اختالفا ف المعاملة ولك بما يحقا العدل ف
الحقوق والمنافع واإللتماما والف ل لك منهما" وهاا يعنى ةن

المساوا
بتساو
وال جدددد
احتياجا
وادل

الوضع الراهن للمرأة في التعليم
الجامعي في مصر
تما م حلة التعلي الجامع قمة السل التعليم حيف تقب
ال الب م الاكو واإلنا مم ةنهوا الم حلة الاانوية
بنجاح ،وم المع و ةن سياسا القبول بالتعلي الجامع
ف مر تعتمد ولى إنجاز ال الب ف إمتحان الاانوية
العامة الاي تعقد وزا الت بية والتعلي كإمتحان موحد
ولى مستو الجمهو ية وند نهاية الم حلة الاانوية ،مع
تول مكتب تنسيا الجامعا المر ية وملية قبول ال الب
بالكليا والجامعا الحكومية الماتلفة وفقا لمجموع
الد جا الت حر وليها ال الب ف إمتحان الاانوية
العامة ،وت تيب غباته ف استما التقد  ،وقد
االستيعاب بالكليا الماتلفة وبنا ولى الك ،يتضح ةن
تحقيا المساوا والعدالة بي الجنسي ف االلتحاق بالتعلي
الجامع ي تبط ا تبا ا بنائيا بالم حلة الاانوية وف ل
االلتحاق بها ،مما يدوو إلى استع اض بيانا القيد
وااللتحاق بالتعلي الاانوي ووفقا للا ة اإلست اتيجية
القومية للتعلي قب الجامع  2030- 2014الراد و
وزا الت بية والتعلي  ،يتبي ةن حج المقيدي بالتعلي
الاانوي فى وا  2013 /2012بلا 3.077.121
الب و البة تق يبا بمعدل قيد إجمال  %66.5فقط م
إجمال المجمووة العم ية للسكان بس التعلي الاانوي ،مما
يشي إلى إن نسب االستيعاب الكام بم حلة التعلي الاانو

1أ.د .نجوى مجاهد ،أستاذ مساعد السياسات التربوية بالجامعة األمريكية بالقاهرة وجامعة عين شمس
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والعدالة بي الجنسدي تتضدم السياسدا الم تب دة
الحقوق والواجبا والف ل المتاحة لك م الم ة
وت بيددددا هددددا السياسددددا بمددددا ي اوددددى اخددددتال
ك منهما فى سياق اقتراد واجتمداوى و ثقدافى

فى مر ل تتحقا بعد ،وهاا بدو يؤث سلبا ولدى معددال
اإللتحاق اإلجمال بم حلة التعلي العدال بمؤسسدات الجامعيدة
وغي الجامعية ةيت إلى الدك ةن نسدبة اإلندا فد م حلدة
التعلي الاانوي إجماال تق و نسب الاكو لتبلغ  ،%45كمدا
ةن نسدددبة توزيدددع خدمدددة التعلدددي الادددانوي العدددا تبلدددغ %73
للحض د مقابدد  %27لل يددت ،ممددا يدددل ولددى التفدداو بددي
الاكو واإلندا فد اإللتحداق بدالتعلي الادانوي باإليدافة إلدى
زياد ف ل اإللتحاق المتاحة للتعلدي الادانوي العدا بالمندا ا
الحض ية مقاب المنا ا ال يفيدة ،والداي بددو يدنعكس سدلبا
ولدددى فددد ل االلتحددداق بدددالتعلي الجدددامع وبااةدددة للفتيدددا
بالمنا ا ال يفية
ةما م حيف ؤية التعلي الجامع و سالت  ،فإن ولى ال غ
م التأكيد ولى مبدة تحقيا المساوا بي الم ة وال ج ف
الدستو المر ي ،إال ةن هاا المبدة قد غاب و ؤية
التعلي الجامع و سالت  ،حيف نجد ةن وفقا للمجلس األولى
للجامعا تنص ال ؤية ولى "تعلي جامع يدفع بالتنمية
البش ية لالسها الفعال ف ت وي وتنفيا خ ط التنمية
االقترادية للدولة وت بيا التكنولوجيا الحدياة" ،ةما ال سالة
فتتضم "العم ولى استقالل الجامعا وإوداد خ يج
متميم للمنافسة ف سوق العم العالم بما يحقا ال بط بي
التعلي الجامع وحاجا المجتمع واإلنتاج وكالك ت وي
وتحديف آدا الجامعا م خالل ت بيا ةساليب تقيي اآلدا
ويمان الجود تحقيا مجتمع المع فة وتشجيع االبتكا
واإلبداع ف إ ا المنافسة العلمية القائمة ولى التميم"
[المجلس األولى للجامعا المر ية  ]2012ويالحظ ةن
ؤية التعلي الجامع و سالت تتبلو حول التنمية البش ية
واالقترادية والجود والتميم والقد ولى المنافسة ف سوق
العم العالم  ،ف حي يايب ونها مفاهي اإلتاحة والمساوا
بي الجنسي والح اف االجتماو والعدالة االجتماوية
وفدددد ا ددددا سياسددددا القبددددول بددددالتعلي الجددددامع وال ؤيددددة
وال سددالة الااةدددة بددد  ،فإنددد مددد المتوقدددع ةن نجدددد معددددال
اإللتحاق فد التعلدي الجدامع منافضدة مدع تفداو فد نسدب
اإللتحدداق بددي الدداكو واإلنددا ويظه د هدداا جليددا م د خددالل
اإلحرا ا ال سمية المتاحة ،حيف نجد ةن معددال إجمدال
الملتحقي بالتعلي العال  ،وولى ال غ م إ تفاوهدا المتدد ج
ولى مدا العقود السابقة ،إال ةنها تبلغ حوال  %28فقدط مد
إجمال الفوة العم ية للسدكان بسد التعلدي العدال  ،وفد حدي
ت تفع ها النسبة و متوسط نسبة الملتحقدي بدالتعلي العدال
فددد الددددول الع بيدددة ( )% 25.1إال ةنهدددا ةدندددى بكايددد مددد
مايالتها بدول منظمدة التعداون االقتردادي والتنميدة ()%71
كما هو مبي بالجدول ()1
وم حيف مشا كة اإلنا ف التعلي الجامع فد مرد فقدد
بلا نسبة  %48.6م مجمدوع الملتحقدي بعدا  2012ممدا
يشي إلى إقت اب تحقيا المساوا بدي الجنسدي  ،وهدا النسدبة
تددنافق قلدديال و د متوسددط إلتحدداق اإلنددا بددالتعلي الجددامعى
بالدددول الع بيددة ( )%51مددع األخددا ف د االوتبددا ةن النسددبة
بدول و بية ةخ ما دولدة ق د ودولدة اإلمدا ا الع بيدة
المتحد ت تفع لتر إلى  % 63و ،%60ةما دول منظمة
2
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جدول ( )1نسب الملتحقين بالتعليم العالي في مصر مقارنة
ببعض الدول لعام 2013-2012

(نسبة إلى فئة الشباب في المرحلة العمرية )22 - 18
مصر

الدول العربية

%28

%25.5

مرد :

دول منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية
%71

World Bank DataBank 2012,
Strategic Planning Unit 2014

التعاون االقترادي والتنمية فإن متوسط نسبة إلتحاق اإلنا
بالتعلي الجامع فتبلغ [ %53الجهاز الم كمي للتعبوة العامة
واإلحرا ]UNESCO 2012, Davis 2012 ،2013
والجدي بالاك ةن ولى ال غ م اقت اب تحقيا المساوا بي
الجنسي م حيف النسبة اإلجمالية لإلنا الملتحقا بالتعلي
الجامع ف مر  ،إال ةن هاا ال يعن بالض و تحقيا
العدالة بي الجنسي وخاةة وندما يت تحلي نسب إلتحاق
الاكو واإلنا بالتعلي الجامع وفقا للمنا ا الجا افية ( يت
 حض ) والتاررا األكاديمية باإليافة إلى المو والاقاف و الدو المتوقع للم ة ف المجتمع

الفجوة بين الجنسين من حيث المناطق
الجغرافية والخلفية االجتماعية
واالقتصادية
يحظى التعلي الجامع ف مر كاي ها م الدول بنظ
اجتماوية وثقافية ةفض م غي م ةنواع التعلي العال مما
ةد إلى التمايد المستم ف اإلقبال ولى اإللتحاق بالجامعا
م ةبنا األس الفقي واألس الانية ولى حد سوا  ،وبااةة
مع وجود مو و ثقاف نتج ون بط التعلي الجامع بالح اف
االجتماو وتحسي المستو االجتماو واالقترادي للف د
إال ةن نظ ا لسياسا القبول بالتعلي الجامع وتوزيع النسبة
الاالبة م خدما التعلي الاانوي العا بالمنا ا الحض ية
مقا نة المنا ا ال يفية ومع تجاه سياسا القبول بالجامعا
للالفية االجتماوية واالقترادية لل الب ،م حيف دخ األس
ومستواها التعليم والمن قة السكنية ،نجد ةن هناف فجو بي
نسب إلتحاق الاكو بالتعلي الجامع مقاب اإلنا بالمنا ا
ال يفية والمنا ا الحض ية ولى حد سوا  ،مع مالحظة ةن
نسبة اإلنا الملتحقا بالجامعا ف ال يت ،والسيما منا ا
يت الوج القبلى ،تمال ةق م معدال التحاق الاكو  ،كما
يتضح م الشك ق ([ )1الب ادو ]2012
وولى ال غ م ود وجود إختال م حيف التكلفدة بدي تعلدي
الدداكو والفتيددا حسددب مسددتو الادد و ومن قددة اإلقامددة فدد
م حلددة التعلددي اإلودددادي ةو م حلددة التعلددي الاددانوي الت د تددؤدي
للتعلدددي الجدددامع بقدددا لد اسدددا ةج يددد تشدددم مردددا يت
إلخ
الد وس الاروةية واإلنتقال وال سو ال سمية

شكل  :1نسب الملتحقين بالتعليم الجامعى وفقا ً للمنطقة والنوع 2009 - 2008
ريف الوجه القبلى
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المرد  :الب ادوى  2012م مسح الدخ واإلنفاق واالستهالف لألس المر ية 2009

[ ،]Shady 2013إال ةن ظه م مسح النش والشباب فد
مر [مجلس السكان الددول  ]2011ةن  %35مد الشدباب
و %14مددد الشدددابا سددد  29 – 15سدددنة يددد ون ةن تعلدددي
الاكو ةه م تعلي اإلنا ونجد النسدبة األكبد مد الشدباب
والشابا الاي يولون ةهمية لتعلدي الداكو ود تعلدي اإلندا
مقيمي ف يت الوج القبل وينتمون لامديس الاد و األفقد
مما قد يفس إنافاض معدل إلتحاق فتيا تلك الفوتدي بدالتعلي
كما نجد ةن كاي م األسد
الجامع مقا نة بالفوا األخ
وخاةدددة فددد المندددا ا ال يفيدددة تفضددد تدددمويج بناتهدددا ولددد
إ سددداله للجامعدددة فوفقدددا لد اسدددة ةج اهدددا م كدددم بردددي
[ ،]Baseera 2014وجدد ةن الدمواج يعدد مد يدم ةسدباب
ود قد الفتيا ولى إستكمال د استه بنسبة  %18وهداا
السبب يعد ثان ةكا األسباب شيووا بي الفتيا بعدد تكداليت
الد اسة ()%31
وباإليافة إلى ها الاقافة السائد ببعق منا ا الوجة القبلد
والتد قددد تفضد تعلددي الدداكو ود تعلددي اإلنددا نظد ا لدددو
الاك االجتماو المتوقع كعائ ألس ت مقاب الددو المتوقدع
للم ة كموجدة وة [ ،]Megahed 2010فقدد كشدف د اسدة
حدول اإلنردا فد الفد ل التعليميدة [ ]Assaad 2010ةن
ةغلددب النسددا المح ومددا م د التعلددي الجددامع ينتمددون إلددى
األس األمية واألكا فق ا ،مما يددو ةثد الالفيدة االقتردادية
واالجتماويددة والاقافيددة لألسد ولددى فد ل االلتحدداق بددالتعلي
الجامع  ،ويؤكد الك نتدائج مسدح الدنش والشدباب فد مرد
[مجلدس السدكان الدددول  ]2011والتد ةفدداد بوجدود والقددة
قوية بدي الاد و ووددد سدنوا التعلدي والفجدو بدي الجنسدي
حيددف تضدديا هددا الفجددو ويددمداد ودددد سددنوا تعلددي الفتيددا
كلما زاد الا و  -كما يتبي م شك ()2
ها الفجو بي الجنسي ت تبط ةيضا بالتكلفة االجتماوية التد
تتحملهددا ال البددة ونددد دخولهددا الجامعددة وتتعلددا بجوانددب ما د
األمان والمواج وف ةة دخول سوق العم وغي الك والتد
لها تأثي مباش ولى ف ل إلتحاق الفتيا بدالتعلي الجدامع
فعلى سبي الماال فإن بقا لد اسة ةج ي و التح ش
3
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] ،[UN Women 2014وجد ان ةكا األماك الت تتع ض
فيها الفتيا للتح ش تكون داخ الح الجامع  ،ويدل الك ولى
ف الجامعة مما قد
ةن ال البا قد يمداد تع يه للا
يجعله يحجم و اإللتحاق بها هاا باإليافة إلى الاقافة
المحافظة لد بعق األس وخاةة ف المنا ا ال يفية والت قد
ت فق إ سال الفتيا إلى الجامعة نظ ا للتعلي المشت ف بي
الاكو واإلنا ةو ود السماح له بالتنق لمسافا بعيد ف
مواةال وامة ةو اإلقامة بالمدينة الجامعية ،حيف ةن هاا قد
كما يبعهدن و الحماية المباش م قب
يع يه لماا
األس والمجتمع المحل
[مجلس السكان الدول ]2015 ، 2011
"بتكلفة الف ةة الضائعة" لل البا
ةيت إلى الك ما يع
بالجامعة فيما ياص المواج ،حيف تق ف ل المواج لإلنا و
الاكو كلما إ تفع مستواه التعليم  ،مما قد يسبب وب
إجتماو ولى الفتا وةس تها حيف تشي بيانا مر ف ة قا
 2013الت يرد ها الجهاز الم كمي للتعبوة واإلحرا ةن ودد
الميجا لسيدا لديه مؤه متوسط يساوي  163يعت ودد
الميجا لسيدا لديه مؤه فوق جامع [بري ]2013 ،
ةما فيما ياص ف ةة اإللتحاق بسوق العم  ،نجد ةن نسبة
الب الة وسط الفتيا الجامعيا ( )%46.9وتما يعت نسبة
الب الة وسط الشباب الجامعيي ( )%23مما يؤث سلبا ولى
ت لع الفتيا إلى إستكمال م حلة التعلي الجامع نظ ا ال تفاع
تكلفت االجتماوية واالقترادية مقاب العائد من
][Barsoum et al. 2014

الفجوة بين الجنسين من حيث
التخصصات األكاديمية
يمتدددد تدددأثي الالفيدددة االجتماويدددة واالقتردددادية والاقافيدددة للفتيدددا
وكددالك إ تفدداع التكلفددة االجتماويددة واالقترددادية للتعلددي الجددامعى
للفتيدددا ونهدددا للشدددباب ولدددى اختيدددا ته للتاردددص األكددداديمى
بالجامعة ،فقد ةظه بعق الد اسا ةن المستو المادي
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لألس د ومسددتواها التعليم د ومكددان اإلقامددة يوج د الفتيددا
الختيا كليا معينة ،وه التاررا التد تد تبط ب بيعدة
دو ها االجتماو المتوقدع كموجدة وة مقابد الددو المتوقدع
للاك كعائ لألس [ك اف  ،البددوي وةسدعد  ]2012فعلدى
سبي الماال نجد الفتيا م األس األكا ث ا تلتحا بكليا
الهندسة ةو غي ها م الكليا العملية ف حي ةن الفتيا مد
األسد الفقيد تاتددا الكليددا النظ يددة ،والددك نظد ا إل تفدداع
ةسددعا الكتددب والددد وس الاروةددية بالكليددا العمليددة ونهددا
بالنظ يدة ،فعلدى سدبي الماددال يتد اوح "سدع المداد " للددد س
الاروة بالكليا النظ يدة (كاالقترداد ةواإلحردا بكليدة
التجددا ) مددا بددي  200إلددى  700جنيددة ف د حددي يبلددغ سددع
الماد ما بي  1000إلدى  1500جنيدة لل سد الهندسد بكليدة
الهندسة [مجلس السكان الدول ]2015
كمددا ةن سياسددا القبددول بالجامعددا وب امجهددا يايددب ونهددا
إج ا ا مد شدأنها تحقيدا المسداوا بدي الجنسدي مد حيدف
التاررا األكاديمية بالكليدا الماتلفدة فعلدى سدبي المادال
ال توجدددد إجددد ا ا ت شدددد ةو تشدددجع اإلندددا ولدددى اإللتحددداق
بتاررا ما الهندسة والتكنولوجيا
[الب ادو  ،2012ك اف  ،البدوي وةسعد ]2012
بالدو الجامع داخ
فعلى ال غ م تقدي ما يع
الكليا إال ةن وفقا للد اسة الكيفية حول التكلفة الفعلية الت
يتحملها ال الب الجامع ف مر [مجلس السكان الدول
 ]2015وجد ةن العديد م ةوليا األمو وال الب بالتعلي
الجامع ي ون ةن الدو المقد م الجامعة همي ال يستحا
ونا التقد للحرول ولي خاةة ف ظ اإلج ا ا
المويووة وةحيانا المعاملة غي الالئقة الت تع ض
ال البا وال الب المحتاجي لمواقت مح جة ،مما ةد إلى
إحجا البعق و التقد للدو بكلياته ولى ال غ م
احتياجه ل  ،باإليافة إلى نقده لضعت دو الجمعيا
األهلية ف دو التعلي الجامعى وبااةة للفتيا
ويشي ما سبا إلى ةن اختيا الفتيا لكليا وتاررا
معينة ليس بالض و اختيا ا ح ا يعب و غبته ف
4
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د اسدددة تارردددا ةكاديميدددة بعينهدددا ،لنجدددد ةن المددد ة مازلددد
تشدددا التارردددا األكاديميدددة الم تب دددة بالوظدددائت الادميدددة
المتسددقة مددع النظ د االجتماويددة لدددو ها ال بيع د كموجددة وة ،
لتحت اإلنا النسبة األكب ف التاررا الت تد تبط بالعمد
فد ق دداع الت بيددة وال وايددة الردحية والادمددة االجتماويددة ماد
العلو واآلداب والت بية وال ب ،فد حدي يحتد الداكو النسدبة
األكب ف العلو الهندسية والتكنولوجيا ،كمدا يتضدح مد جددول
( )2وهدداا بالتبعيددة يددؤث ولددى قددد المد ة ولددى المنافسددة فد
سوق العم حيف تنافق ف ل العم المتاحة ومقابلها المادي
فد الق اودا الادميدة ونهدا فد الق اودا اإلنتاجيدة ممدا دودا
المنظمدددا الدوليدددة لالهتمدددا بدددالتعلي فددد تارردددا العلدددو
والهندسددددة والتكنولوجيددددا وال يايدددديا نظدددد ا لفدددد ل العمدددد
الم تب ة بها التاررا  ،هاا باإليدافة إلدى ةن التقدد لشدا
ةي وظيفددة اليددو يت لددب إتقددان المهددا ا الم تب ددة بتكنولوجيددا
المعلوما واالتراال والتد تمكد مد البحدف ود الوظدائت
المتاحة والتقد لها وب المواقع اإللكت ونية
] [UNESCO 2014وباإليافة لما سبا ومع ت كم الفتيا
فددد التارردددا النظ يدددة ،نجدددد إ تفاودددا ملحوظدددا فددد نسدددب
الب الة بدي اإلندا ممد هد فد سد العمد لترد إلدى %24
مقاب  %9للاكو  ،كما نجد ةن مشا كة الم ة ف سوق العم
مازل منافضة لتماد نسدبة اإلندا  %19.7فقدط مد إجمدال
القدددو العاملدددة ]الجهددداز الم كدددمي للتعبودددة العامدددة واإلحردددا
]Megahed 2013 ،2013
وولى يو ما سبا ،يتضح ةن الفجو بي الاكو واإلنا
مازال قائمة ف مر ولى مستو التوزيع الجا اف
والتاررا األكاديمية مما يشي إلى ةن سياسا التعلي
الجامع وإن اقت ب م تحقيا المساوا بي الجنسي إجماال
إال ةنها ال تحقا العدالة االجتماوية للجنسي  ،ب ولى العكس
تساه ف إواد انتاج الترنيت ال بق والمو و الاقاف
الم تبط باألدوا المتوقعة للم ة وال ج ف التنمية
المجتمعية ،مما يؤث سلبا ولى توفي الف ل المتكافوة للم ة
ف التعلي وسوق العم وتحقيا العدالة االجتماوية للجنسي

]
جدول ( )2نسب المشاركة بالتعليم الجامعي وفقا للتخصص والنوع
2012 - 2011

ذكور ()%

إناث ()%

التربية

33.57

66.43

العلوم األساسية

40.87

59.13

الطب

50.32

49.68

الهندسة

70.97

29.03

اآلداب والعلوم اإلنسانية

26.53

73.46

الزراعة والطب البيطري

56.18

43.82

الخدمة اإلجتماعية

26.55

73.45

فنون جميلة

23.45

76.46

التخصص األكاديمي

المصدر :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،الكتاب السنوي 2013

مقترحات لسياسات وممارسات أكثر
عدالة بين الجنسين في التعليم الجامعي
ولى يو التحلي السابا ،تتبلو المقت حا السياسية حدول
دو الدولة والمجتمدع المددن (بمدا يشدمل مد جدال ةومدال،
جمعيا ةهلية ،وسائ إوال  ،وغي ها) لتحقيا المسداوا بدي
الجنسددي وإتاحددة مميددد مدد الفدد ل للمدد ة لتحقيددا العدالددة
االجتماوية فعلى ال غ م ةن الا اب السياس واألكاديم
السائد حول التعلي الجامع ف الفتد ا األخيد ي كدم ولدى
جود التعلي ووالقتد بسدوق العمد  ،إال ةند ال ينباد التالد
و مبدة تكافؤ الفد ل التعليميدة بالم حلدة الجامعيدة وتحقيدا
العدالدددة االجتماويدددة خاةدددة وةن مجانيدددة التعلدددي وتوفي هدددا
لمستحقيها هو حا كفل الدستو للموا ني
لهدداا كددان التوسددع فد التعلددي العددال بعامددة والتعلددي الجددامع
بااةة ي و لتحقيا التنمية االقترادية الم جو والعدالدة
االجتماويددة بددي الجنسددي  ،فم د غي د المن ق د ةن تددتمك ةي
دولة م تحقيا نقلة حضا ية والتعلي العال بها ال يسدتووب
إال  %30فقط م الشباب بها الفوة العم ية مد هندا جدا
المقت حددا التاليددة مدد ةجدد تحقيددا المسدداوا والعدالددة بددي
الجنسي ف التعلي الجامع
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القضاء على جذور الفجوة بين الجنسين
في التعليم الجامعي
إن تحقيددا العدالددة واإلنرددا ف د التعلددي الجددامع يجددب ةن يبدددة
بمعالجددة الويددع الدد اه مدد حيددف التفدداو بددي الجنسددي فدد
الم حلدددة الاانويدددة وانافددداض معددددال القبدددول اإلجماليدددة بهدددا
الم حلددة والت د تبلددغ  %66فقددط ،تما د اإلنددا  %45منهددا ،هدداا
باإليافة لمعالجة القرو ف تقدي خددما التعلدي الادانوي العدا
بالمندا ا ال يفيدة التد تبلدغ  %27فقدط ،ممدا يددوو إلدى يد و
زيدداد خدددما التعلددي الاددانوي العددا بالمنددا ا ال يفيددة والمنددا ا
المح ومة مع تشجيع إلتحاق الفتيا بم حلة التعلدي الادانوي هداا
باإليددافة إلددى تشددجيع النمددااج المبتك د للمد سددة الاانويددة والت د
ت د تبط باحتياجددا المجتمعددا المحليددة وسددوق العم د ممددا يشددجع
األس ولى إلحاق فتيداته بدالتعلي الادانوي ثد االلتحداق بالجامعدة،
ويمك ةن يت الك ولى سبي الماال مد خدالل التوسدع فدى إنشدا
مددا س العلدو والتكنولوجيدا والهندسدة وال يايديا  ،المع وفدة
اخترا ا بــمدا س  STEMنسبة إلى
Sciences, Technology, Engineering, and Mathematics

وةال يقتر د وجودهددا ف د مر د ولددى مد سددة واحددد للفتيددا ت د
إنشائها ودا  2012مدع تقددي الددو المدادي والمسداند األكاديميدة
الالزمددة لل البددا حتددى يددتمك م د مواةددلة التعلددي واإللتحدداق
بالتاررددددا الم تب ددددة بسددددوق العمدددد وتنميددددة المجتمددددع
][Rissmann-Joyce and El Nagdi 2013
كما ةن هناف حاجة إلى م اجعة سياسا القبول بالتعلي العال
والجامعا الحكومية بحيف ال تتوقت فقط ولى مجموع ال الب
ف إمتحان نهاية الم حلة الاانوية العامة وإنما يت ويع يوابط
ت او الالفية االجتماوية واالقترادية والمن قة الجا افية
للمتقدمي لضمان ف ل متكافوة للفتيا بالفوا المهمشة
بالمنا ا ال يفية والمنا ا النائية ،فعلى سبي الماال يت
تاريص نسبة إلتحاق بالتعلي الجامع للفتيا م المنا ا
ال يفية ،ةو تافيق مجموع القبول بالجامعا بنسبة يويلة
لهؤال الفتيا  ،باإليافة إلى التعاون مع المجتمع المدنى
والق اع الاال م ةج توفي سب انتقال لل البا تضم
سالمته وتوفي دو للتوسع ف المدن الجامعية مع إو ا
تمييما إيجابيا للفتيا ف اإللتحاق بها المدن

انشاء جامعات صغيرة وتحديث
المجتمعات المحلية وتغيير ثقافتها
تجاه تعليم المرأة
يعد التوج نحو إنشا الجامعا والكليا الراي وخاةة
ف المنا ا النائية والمنا ا ال يفية ةحد اإلج ا ا المتبعة
ببعق الدول ] [College Board 2014حيف ةنها تساه
ف تحديف المجتمع المحل وخدمت مع تايي ثقافت وإتاحة
ف ل للتعلي العال للفتيا وبااةة ف المنا ا الت
تسودها ثقافة محافظة تجا الم ة  ،وهاا التوجة يمك تبني
ف مر بعد إوداد د اسا م شأنها تحديد المنا ا
الجا افية المح ومة والمجاال األكاديمية الت تعان م
تفاوتا بي الجنسي وال تحظى فيها الم ة بف ل متساوية
للتعلي الجامع  ،مع تشجيع جال األومال بها المنا ا
وشيوخها ولى الدو المادي والمعنوي لها الجامعا و بط
ب امجها باحتياجا المجتمع المحل وف ل العم بالق اع
الاال والعا وهاا م شأن تحقيا العدالة بي الجنسي
والمساهمة ف إحدا تايي بالمو و الاقاف الاي مازال
يعوق الم ة و مواةلة تعليمها الجامع نظ ا لعد توف
بمنا ا ق يبة ةو لقر دو ها ولى كونها زوجة وة
وي تبط بهاا التوجة الحاجة إلى االهتما ب بط القبول
بالجامعا بالتوزيع الجا اف للمتقدمي (ودا التاررا
غي المتاحة بجميع الجامعا ) مما يساود ولى بط الجامعة
بالمحافظة الت تنتم إليها وم اوا احتياجاتها االقترادية
واالجتماوية ،األم الاي م شأن المساهمة ف الحد م
مشكلة االغت اب الت تعوق العديد م الفتيا و اإللتحاق
بالجامعة مع توفي المميد م الف ل لل البا م
المحافظا النائية والمنا ا ال يفية

تحديث البرامج والمناهج الجامعية بما
يحقق المساواة بين الجنسين
هناف حاجة ماسة إلى تايي الا اب السائد الاي يقر دو
التعلي الجامع ولى احتياجا سوق العم وإغفال دو
الجامعة ف الت بية اإلنسانية الحضا ية (بجانب المعا
والمها ا التاررية) ،وهاا يت لب م اجعة مناهج
الجامعا المر ية وبااةة الكليا العملية الت تالو م
المق ا اإلنسانية ،ويضعت بها المناظ ا األدبية
واألنش ة الاقافية الت تنم داخ ال الب مفاهي الموا نة
وبااةة المساوا بي الجنسي والعدل ف المسوولية
والحقوق والواجبا باإليافة إلى م اجعة يوابط الكتاب
الجامع والماك ا الجامعية بما يسمح بويعها ف ةو
نسخ إلكت ونية م خالل المكتبا الجامعية ةو الموقع
اإللكت ون للجامعة حتى تتمك ال البا م الحرول ولى
الكتب الجامعية واإل الع وليها دون ةن تتحم األس نفقا
ها الكتب وتميد م ةوبائه المادية مما قد يدفعه إلى منع
فتياته م استكمال د استه الجامعية
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وكالك التوسع ف ب امج التعل و بعد ،وترمي ب امج التعل
المدمج  Blended learningوالاي يتضم دمج تد يس
الماد إلكت ونيا (و بعد) باإليافة إلى بعق اللقا ا
الدو ية بقاوة الد س ،األم الاي يافت م ةوبا التكاليت
غي المباش للتعلي الجامع كمرا يت اإلنتقال واإلغت اب
لل البا كما يسمح بتلق المحاي ا دون الحاجة إلى السف
واإلنتقال اليوم مما يقل م الماا الت قد تتع ض لها
الفتيا وند الاهاب للجامعة وةيضا م اجعة ةساليب التد يس
ونظ االمتحانا التقليدية الت تشجع الحاجة إلى الد وس
تشجع ال لبة
الاروةية واستبدالها بأساليب مبتك
وال البا ولى البحف واإل الع والنقاش والمناظ مما يشجع
ولى تنمية مفاهي المساوا بي الم ة وال ج ف الحقوق
والواجبا واحت ا ال ج لحا الم ة ف المعاملة العادلة ف
التعلي والمجتمع

قصة كفاح
سااا ط لاة ااة باةص ا اةثاةاا بكليااة صاايةةة
جامعااة االسااكرة ة .حصاال سااا ط ىلاا
اةمجموع اةذي ؤهلها الةتحاا بكلياة اةطا
وةكرهااا فضاال دخااو كليااة اةصاايةةة بس ا
تكاةي كلية اةط اةممتةط ىلا ماةا سا
سروات م االخذ فا االىت اا ضاي اةوقا
ةلعمل بجان اةة اسة مما كان سيشكل ى ئًا
ماةيًا ىل أسرتها بسيطة اةحا  .وةاذا تجتهاة
سا ط ف كليتها ةلوصو ةتقة ر إمتياز كل ىام
واةحصو ىل مرحة اةتفو و اةتا تسااوي
 180جريهًا ف اةعام .سا ط ةة ها خمسة إخوط
فااا مراحااال تعليمياااة مختلفاااة وواةاااةاها
مرفصالن .عمل االب باالىما اةحرط فلاي
ةة ه دخل ثاب وتعمال االم فا اةتطر ا  .و
ةااذة تلجاا سااا ط ةرىا ااة اةشاا اب بكليتهااا
بعض اةكت وتلج أ ضًا
إلىفائها من مصا
ةمؤسسة خير ة خا ج اةجامعة تقاوم بتاوفير
مسااىةات ماةياة شاهر ًا ةلحااالت اةمتعساارط
ماد ًا بقيمة  25جريهاًا و كاذة توز ا بعاض
اةسل اةغذائية باةمجان ف االىياد .كما أنهاا
تعمل بصيةةية ف أجازط نص اةعام وأجازط
وةمساىةط واةةها ف تغطية
اةصي ةلتة
اةة اسة فتقو سا ط "اناا
ج ء من مصا
اتعودت أتحمل اةمسؤوةية حت ةو مش معا ا
فلوس أن أنا اساتغر ىان اةلا اناا ىاا ا
لااو إنااه مابيضاارس بة اساات  ".مجلاا
اةسكان اةةوة ]2015 ،
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الشراكة بين الجامعات والمجتمع المدني
والقطاع الخاص لدعم تعليم المرأة
تشجيع مساهمة المجتمع المدن ف دو ال البا م الفوا
المح ومة ومحدودي الدخ م خالل ةناديا التكاف
االجتماو بالجامعا الماتلفة مع ويع يوابط وإج ا ا
معلنة إلدا ها الرناديا والعائد منها ولى ال البا مع
م اجعة إج ا ا الدو الداخل بالكليا والجامعا لضمان
وةول إلى مستحقي دون التع ض لمضايقا ةو إهانا
االستعانة بالقنوا التعليمية التلفميونية وتحسي جود ب امجها
، بحيف تنتفع بها ال البا م الفوا المهمشة ومحدودي الدخ
وبااةة ف المواد الت تنتش بها الد وس الاروةية العلمية
 حتى، والهندسية نظ ا للتكلفة غي المباش للد اسة بها الكليا
، ال يت ح مانه م التعلي بم احل الماتلفة والتعلي الجامع
فع الوو المجتمعى
باإليافة إلى تشجيع دو اإلوال ف
بأهمية تعلي الم ة وتشجيع الق اع الاال ولى توفي ف ل وم
آدميتها وت او ظ وفها اإلجتماوية
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شكر وتقدير
تم اعداد هذه الورقة ضمن انشطة مشروع "العدالة واإلنصاف فى التعلييم الجيامعى" واليذى قيام
بتنفيذه مجلس السكان الدولى بدعم من مؤسسة فورد بهدف توصيل نتيائج البحيوث إليى صيانعى
القييرار والمسييئولين بالجهييات المختلفيية واقتييراح توصيييات ميين شييدنها تحقيييق المزيييد ميين العداليية
واإلنصاف فى منظومة التعليم الجامعى فى مصر.
ونتقييدم بخييالص الشييكر والتقييدير للسييتاةة الييدكتورة نجييوى مجاهييد أسييتاة مسيياعد السياسييات
التربوية بالجامعة األمريكيية بالقياهرة وجامعية عيين شيمسا إلعيدادها لهيذه الورقية القيمية .كميا
نتقييدم بخييالص الشييكر للخبييراء والط ي ب واولييياء األمييور الييذين اثييروا هييذه الورقيية بمقترحيياتهم
وتوصياتهم.
والشكر موصيول لفرييق العميل بمجليس السيكان اليدولى :األسيتاةة سيلمى أبيو حسيين واألسيتاة
طارق علم الدين على مساهمتهم فى جمع المادة العلمية واألستاةة جيهان حسنى عليى التصيميم
الفنى لهذه الورقة.
اخيييراً وليييس اخييراً نتقييدم بجزيييل الشييكر والعرفييان لمؤسسيية فييورد لييدعمها المييادى ألنشييطة هييذا
المشروع الذى ندمل أن يسهم فى تحسيين منظومية التعلييم العيالى بميا يحقيق العدالية االجتماعيية
وتكافؤ الفرص بين الشباب فى مصر.

يتصدى مجلس السكان الدولي ألهم قضايا التنمية والصحة ،كوقف انتشار فيروس نقص المناعة البشري ،وتحسين الصحة
اإلنجابية ،وضمان عيش الشباب حياة كاملة ومنتجة .ويقوم المجلس بإجراء أبحاث علمية في مجاالت الطب الحيوي والبحوث
اإلجتماعية والصحة العامة في خمسين دولة .ويتعاون المجلس مع مختلف الشركاء لتقديم حلول تؤدي إلى سياسات وبرامج
وتقنيات أكثر فاعلية لتحسين حياة األشخاص حول العالم .مجلس السكان الدولي منظمة غير حكومية ال تهدف للربح أنشىء عام
 1952ومقره الرئيسي في نيويورك وترأسه هيئة أمناء دولية.
Population Council
One Dag Hammarskjold Plaza
New York, NY 10017
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