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   %!24 مراتي مدير عام بمجموع 

 : القاهرة ـ من صفاء جمال الدين

فالمرأة تزحف بثقة وقوة الحتالل   .. انتبهوا أيها الرجال

المناصب القيادية التي كانت حكرا علي الرجال لفترة 

  . طويلة من الزمن

 

إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء تكشف عن 

  ,%24 ارتفاع نصيب السيدات في وظيفة مدير عام إلي

وفي تعيينات   ,%40 وعضو هيئة التدريس بالجامعة إلي

  .%28 وفي النقابات المهنية إلي  ,%32 السفراء إلي

 

إن نسبة تمثيل   : اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز قال

 في دورة  %5 النساء في المجالس المحلية ارتفعت إلي

وفي   ,%34 وفي هيئة النيابة اإلدارية إلي  ,2008

  ) رئيس شبكة فأعلي  ( وظائف اإلدارة العليا بقطاع اإلذاعة

  .%63 إلي

 

وأضاف أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشوري 

وسجلت نسبة المقيدات   ,2007 عام  %8 ارتفعت إلي

من إجمالي   %40 بالجداول االنتخابية ارتفاعا وصل إلي

  .2007 المقيدين في عام

 

كما ارتفعت نسبة النساء في وظيفة سكرتير أول 

  ,%19 والتمثيل التجاري بالخارج إلي  , بالسفارات

  ,%34 وسكرتير ثالث إلي  ,%22 وسكرتير ثان إلي

  .2008 وذلك في عام  ,%29 وملحق دبلوماسي

 

أكد رئيس جهاز اإلحصاء أنه تم   , ومن ناحية أخري

من خريجات كلية الحقوق في منصب معاون   103 تعيين

وأول امرأة تشغل منصب   ,2008 نيابة إدارية في عام

وأول   ,2008 مأذون في مصر والعالم اإلسالمي في عام

 

 

 موضوعات في نفس

الباب

 مبارك :  الدولة ملتزمة

 بأحكام القضاء الدستوري ولم

  ... تمتنع عن تنفيذ

 مصرع 4  جامعيين وانقالب

 جرار قطار بسبب سوء

 األحوال الجوية

 مبارك :  نزهو بما حققه

 قضاؤنا الدستوري لمصر

  ... والمصريين ونباهي

 مبارك يعقد اجتماعا مع

 أعضاء الجمعية العامة

 للمحكمة

 بعد طرد  13  من منظمات

 اإلغاثة الدولية :  واشنطن

  ... تدرس فرض منطقة

 أبومازن يطلب من فياض

 االستمرار في عمله حتي

  ... ظهور نتائج الحوار

 جمال مبارك في ختام

 زيارته ألمريكا :  أولوية إلعادة

  ... عملية السالم

 في جلسة مجلس اإلدارة

 أكبر حركة تسويات للعاملين

  ... بــ األهرام مهلة

 اتحاد الكرة يبحث أزمة

 البث الفضائي مع رؤساء

 األندية
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وتعيين سيدة لرئاسة هيئة   , امرأة تشغل منصب عمدة

  , المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في العام نفسه

وكلها مؤشرات تؤكد زيادة فعالية مشاركة المرأة في 

  . الحياة العامة والمناصب القيادية واإلدارية بالدولة

 بداية الصفحة

 تقارير

المراسلين
العالم

 الوطن

العربي
مصر

 الصفحة

األولي

 ثقافة و

فنون
الرياضة إقتصاد

 قضايا و

أراء
تحقيقات

 المرأة و

الطفل

 ملفات

األهرام
أعمدة الكتاب

 القنوات

الفضائية
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