
 
 

   

 نشرة صحفیة
 

والقیادیةالتقنیة لوظائف اجتذاب اھتمام الفتیات لیوم الفتاة في مصر:   
لكنھا التزال ، ۱على األوالد في المدارس والجامعاتشابات في مصر تتفوق البنات والغالباُ ما الیوم العالمي للطفلة: ھو  ۲۰۱۸أكتوبر  ۱۱یوم 

في المائة مقارنة  ۲٤،۷ تشكل المرأة الغیر عاملة نسبة الوظائف التقنیة والمراكز القیادیة.في سوق العمل، خاصة في غیر ممثلة بالقدر الكافي 
على الرغم من أن متوسط نسبة النساء  .۳من إجمالي المدیرین اإلناثفي المائة ھي نسبة  ۷،۱؛ وفقط ۲في المائة من نسبة جمیع الرجال ۸،۳بنسبة 

في المائة فقط من العاملین في  ۹، فإن ٤في المائة ٤۳المصریات المسجالت بالجامعات لدراسة العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات تبلغ 
 .٥الحقل الھندسي المصري من اإلناث

قضي یومھا توھبة من اإلسكندریة سوف  علم ما یجب تعلمھ لتكون مھندسة.مروة من القاھرة سوف تقضي یوم الفتاة في شركة سیمنس، حیث ستت
سوف تتعلم الطالبات المزید حول فرص العمل المختلفة في مجاالت اإلدارة وسارة من القاھرة ستقضیھ في شركة كوكا كوال.  ،بیریلليشركة في 

 .فقط الشركة للفتیاتوالعلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات. ھذا الیوم الخاص نظمتھ 

بدعم من یتم الحدث للتوجیھ المھني وندریة. 1تشترك في یوم الفتاة مائة فتاة في سن السادسة عشر من عشر مدارس باش في القاھرة واإلسك
 لیوم ھو جزء منتعمل في مجال العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات واإلدارة أو القیادة. ھذا اعشرین شركة مصریة من القطاع الخاص 

اإلقلیمي لتمكنین المرأة اقتصادیا في منطقة الشرق األوسط برنامج الوالذي تم تنفیذه باالشتراك مع  “ProGirls„التوجیھ المھني للفتیات مشروع 
تعاون االقتصادي األلمانیة للالوزارة االتحادیة بتكلیف من  “GIZ„المنفذ من قبل الھیئة األلمانیة للتعاون الدولي  “EcnoWin„وشمال أفریقیا 

 رةالقاھ من الطالبات تتلقىو، وتم تنسیقھ من قبل معھد جوتھ القاھرة واإلسكندریة. (PASCH)ومن مشروع المدراس: شركاء المستقبل  والتنمیة
 .والمناصب القیادیةوالریاضیات  والھندسة والتكنولوجیا العلوم مجال في الوظائف على التركیز مع المھني التوجیھ واإلسكندریة

 

 EconoWinعن الھیئة األلمانیة للتعاون الدولي والبرنامج اإلقلیمي لتكین المرأة اقتصادیا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا 

 والعمل المستدامة التنمیة أجل من الدولي التعاون خدمات وتقدم األلمانیة للحكومة تابعة فیدرالیة مؤسسة ھي ”GIZ“إن الھیئة األلمانیة للتعاون الدولي 
  وتدعم الھیئة األلمانیة للتعاون الدولي العاملین بالمجتمع المدني لولید أفكار للتغیر السیاسي واالجتماعي واالقتصادي. الدولي. التعلیمي

EconoWin  -  إلى تحسین ظروف التكامل االقتصاديیھدف  -البرنامج اإلقلیمي لتمكین المرأة اقتصادیا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
 من جزء ھوو الشریكة، الشركات في بین الجنسین في اإلدارة التنوعمفھوم  بدعم إدخال البرنامج ویقومللمرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. 

 .(BMZ)االتحادیة األلمانیة للتعاون االقتصادي والتنمیة  الوزارة تنفذھا التي األوسط والشرق أفریقیا شمال في والتنمیة االستقرار لتحقیق خاصة مبادرة
ً  تخلق المبادرة إطار في تحقیقھا تم التي المشاریع  ۲۰۲۲و ۲۰۱٤. خالل الفترة بین أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في واجتماعیة اقتصادیة آفاقا

مشروعاً تنمویاً إضافیاً یركز على دعم الشباب، وتعزیز التوظیف،  ۷۰المنظمات بتنفیذ أكثر من سوف تقوم الھیئة األلمانیة للتعاون الدولي وغیرھا من 
 واستقرار االقتصاد، وإرساء دعائم الدیمقراطیة، وتحقیق االستقرار للبلدان المجاورة في أوقات األزمات.

 krine.stahl@giz.de ،۰۱۲۱۱۸٦٤٤۷۸ ،www.econowin.orgلالتصال ولمزید من المعلومات عن المشروع: كرینا شتال، 
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 : المرأة في قطاع األعمال واإلدارة. اكتساب الزخم في منظقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، ۲۰۱٦منظمة العمل الدولیة  ۳
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 (PASCH) عن معھد جوتھ ومبادرة المدارس: شركاء المستقبل

الثقافي  ونرعى التعاون ندعم معرفة اللغة األلمانیة بالخارجنحن  .في لجمھوریة ألمانیا االتحادیة ومنتشر في كافة أنحاء العالممعھد جوتھ ھو المعھد الثقا
میة تشجع برامجنا الثقافیة والتعلیونقدم صورة متكاملة عن ألمانیا من خالل إعطاء معلومات عن الحیاة الثقافیة واالجتماعیة والسیاسیة في بلدنا. الدولي. 

 وتدعم الحراك العالمي.قوي تطویر ھیاكل المجتمع المدني الحوار بین الثقافات وتتیح المشاركة الثقافیة، كما أنھا ت

نفذت تلك تھتم باللغة األلمانیة.  مدرسة ۱۸۰۰ حوالي تضمھي شبكة عالمیة "، وھي اختصار لمبادرة "المدارس: شركاء المستقبل PASCHكلمة 
والھیئة األلمانیة للتبادل العلمي  GIومعھد جوتھ  ZfA اإلدارة المركزیة لشئون المدارس األلمانیة بالخارج بالتعاون معاأللمانیة وزارة الخارجیة المبادرة 
DAAD الھیئة األلمانیة للتبادل التربوي التابعة لمؤتمر وزارة الثقافة والتعلیم وPAD . 

 egypt-www.goethe.de/paschلالتصال ولمزید من المعلومات عن المشروع: 

 elisabeth.luy@goethe.deالقاھرة: الیزابیت لوي، باش معھد جوتھ القاھرة، 

 aty@goethe.de-nermin.abdelي، باش معھد جوتھ اإلسكندریة، اإلسكندریة: نرمین عبد العاط
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