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اإلخراج الفني

مصطفى علوان

اآلراء الواردة ىف هذا امللف تعرب عن آراء كتاهبا وال تعرب بالرضورة عن رأى 
مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية 



احملــــتويــــــــــــــــــــات:

تأثير برنامج اإلصالح االقتصادي على عمل املرأة املصرية                                                                                                                                  رضوى أبو شادي

انعكس برنامج اإلصالح االقتصادي )2016-2019( عىل الدخل احلقيقي لألفراد، وكانت النسبة األكثر تأثًرا النساء. ونتيجة إلعطاء 
االقتصاد املرصي قطاع التشييد اهتامًما كبرًيا، فقد تسبب يف تناقص حجم قوة العمل من اإلناث؛ نظًرا لندرة توظيف هذا القطاع للنساء. 
نتيجة  بالرجل،  مقارنة  العمل، وانخفاض دخلها  املرأة يف سوق  أثرت عىل حصة  والتي  السلبية  وتأثرياهتا  ثم جاءت جائحة كورونا، 
سياسات اإلغالق والتباعد االجتامعي، وعليه تدخلت احلكومة ببعض اإلجراءات االستثنائية خالل فرتة اجلائحة. كام تم اإلعالن عن 
»الربنامج الوطني لإلصالحات اهليكلية« يف 27 أبريل 2021، والذي يعد املرحلة الثانية، من برنامج »اإلصالح االقتصادي«، وهيدف 
إىل التعامل مع املستجدات املحلية والدولية، والرتكيز عىل مرحلة ما بعد اإلصالح االقتصادي، والتعامل مع تداعّيات جائحة كورونا، 
وما يرتتب عليها من آثار اقتصادية واجتامعية. ويف ظل التعايف احلايل من تداعيات أزمة كورونا، يمكن استخالص أفضل السياسات 
الالزمة لتمكني املرأة يف سوق العمل، خاصة مع ظهور حتديات مستجدة تواجه االقتصاد العاملي، ومن بينه االقتصاد املرصي، نتيجة 

تفاقم تداعيات احلرب الروسية األوكرانية.
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سياسات دعم دور املرأة املصرية في سوق العمل                                                                                                                                                                            د. مايا مرسي 

النساء وقانون العمل..  الفجوة بني النص والتطبيق                                                                                                                                                                       منى عزت

لتحقيق  العمل وأنه هدف أسايس ورضورة حتمية  للمرأة ومشاركتها يف سوق  التمكني االقتصادي  الدولة املرصية ألمهية  إدراًكا من 
هنضة املجتمع وأهداف التنمية املستدامة 2030، فقد أقرت العديد من السياسات املساندة ملشاركة املرأة يف سوق العمل، وعىل رأسها 
إطالق  تم   ،2021 عام  ويف   .2017 عام  السييس  عبدالفتاح  الرئيس  أقرها  التي   2030 املرصية  املرأة  لتمكني  الوطنية  االسرتاتيجية 
املرصية«. ومن  اجلنسني  املساواة بني  السياق املرصي، من خالل »شهادة ختم  الدويل وتوطينه يف  للبنك  اجلنسني  املساواة بني  نموذج 
وباعتباره  باملرأة،  املتعلقة  والقرارات  القوانني  مرشوعات  يف  الرأي  بإبداء  للمرأة  القومي  للمجلس  الدستوري  االختصاص  منطلق 
ُيعد اآللية الوطنية املعنية بتمكني املرأة املرصية، فقد تضطلع بمهام عدة يف إطار جهود متكني املرأة، من خالل مقرتحات ومرشوعات 
القوانني اخلاصة بدعم املرأة وتوفري البيئة اآلمنة، واملساندة هلا يف عامل العمل، وكذلك برامج ومبادرات املجلس اخلاصة بتنمية مهارات 
املرأة، ودعم قدراهتا عىل إدارة املشاريع وتنمية مهاراهتا الريادية. وذلك يف إطار خطة الدولة املرصية لتحقيق الشمول املايل، والتمكني 

االقتصادي واالجتامعي للمرأة.

تواجه النساء يف بيئة العمل عدًدا من أوجه التمييز، يأيت يف مقدمته: التمييز عىل أساس النوع عند التقدم إىل الوظائف املختلفة، وتواجد 
النساء بكثافة يف األنشطة االقتصادية التي تتشابه مهامها مع أدوار الرعاية التي تقوم هبا النساء داخل األرسة، فضاًل عن التمييز يف مهام 
اإلدارة وصنع القرار، وكذلك يف األجور. باإلضافة إىل حظر 30 مهنة ال جيوز تشغيل النساء فيها، وتعقيدات حصول النساء عىل إجازة 
2030، والتي تسعى من خالهلا حتقيق املساواة بني اجلنسني يف العمل.  2017 رؤية مرص  وضع. وقد أقرت احلكومة املرصية يف عام 
ويف هذا السياق، صدر قرار وزير القوى العاملة رقم 1 لسنة 2019 بشأن تأسيس »وحدة املساواة بني اجلنسني والتمكني االقتصادي«. 
وعىل الرغم من اجلهود املبذولة من جانب احلكومة، إال أن الرضورة تقتيض استناًدا ملعايري العمل الدولية، والدستور، العمل عىل تعديل 
بعض النصوص القائمة، أو العمل عىل إضافة نص جديد فيام خيص قانون العمل، عىل النحو الذي يساهم يف تعميق مبدأ تكافؤ الفرص 

والعدالة، وحتسني مؤرشات التنمية.                  
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حتديات عمل املرأة املصرية في االقتصاد غير الرسمي                                                                                                                                                       سنية الفقي 

مشاركة املرأة في أسواق العمل. .  قراءة تقييمية للتجارب الدولية                                                                                                                        بهاء محمود

تتسم العاملة املنتمية لالقتصاد غري الرسمي باهلشاشة؛ حيث ال تتمتع بمظلة التأمينات االجتامعية، وال التأمني الصحي، كام أهنا حتصل غالًبا 
عىل أجور غري عادلة، ونظًرا ألوضاع النساء اهلشة، يصبحن األكثر تأثًرا بأوضاع ذلك القطاع. فلم تشهد مشاركة النساء يف قوة العمل زيادًة 
عىل الرغم من التحسينات يف حتصيلها الدرايس والنسبة املرتفعة نسبيًا للنساء احلاصالت عىل شهادات عالية. وأسباب ذلك ليست هيكلية 
فحسب، وإنام تتصل أيًضا باألعراف والتقاليد التي تدفع املرأة لتفضيل الزواج وتربية األطفال عىل اخلروج لسوق العمل. وهناك إشكالية 
ارتفاع نسبة األمية يف املرأة املعيلة، وتوجهن للعمل يف القطاع غري الرسمي؛ حيث ال يتطلب مهارات عالية، رغم أن ظروف العمل صعبة 
واألجور متدنية، لذلك من املهم التأكيد عىل رضورة  قيام الدولة بإزالة كافة احلواجز التي حتول دون دمج املرأة يف سوف العمل، وتعزيز 
مشاركتها االقتصادية، للتعزيز من مقومات صمودها اجتامعًيا، وذلك يتطلب االستثامر يف رأس املال البرشي، من خالل إنشاء نظام تأمني 

اجتامعي وصحي موسع وقابل للتطبيق، يشمل العاملني باالقتصاد غري الرسمي ويف القلب منهم النساء. 

تتحدد طبيعة مشاركة املرأة يف أسواق العمل الدولية وفًقا لعدد من املؤرشات، تأيت يف مقدمتها: نسبة مشاركتها يف األسواق مقارنة بنسبة 
إليهن، والفجوة بني اجلنسني يف  املسندة  البطالة لدهين، وطبيعة األعامل  العمل، ونسبة  النساء املؤهالت لسوق  الرجال، وعدد  مشاركة 
معدالت األجور، وعدد ساعات العمل، ونوعية األعامل التي قد حيظر عىل املرأة العمل هبا يف بعض البلدان. وتواجه مشاركة املرأة عدة 
حتديات، تعود إىل الترشيعات التي متنع عملها يف بعض املجاالت، أو تضيق عىل مشاركة املرأة يف سوق العمل، خفض وتباطؤ الرتقي، 
وازدواجية املعايري. وال تعد مشاركة املرأة يف األسواق العاملية مرهونة بالوزن االقتصادي للدولة، فالواليات املتحدة لدهيا متييز عنرصي 
وفجوات كبرية يف األجور وترتيبها يف التقارير الدولية مرتاجع يف حني دول أخرى متقدمة عنها يف توفري بيئات عمل أفضل للمرأة. وعىل 
مستوى املنطقة العربية والرشق األوسط وشامل أفريقيا، فإما الدول تعاين من معدل مرتفع يف فجوة األجور بني اجلنسني، وإما لدهيا معدل 

منخفض جًدا ملسامهة املرأة يف سوق العمل، باإلضافة إىل تأخرها يف املؤرشات الدولية.
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سياسات دعم دور المرأة المصرية في سوق العمل

د. مايا  مرسي 

رئيسة المجلس القومي للمرأة

عليها  الضوء  تسليط  إىل  حتتاج  التي  املهمة  القضايا  من  العمل،  سوق  يف  ومشاركتها  للمرأة  االقتصادي  التمكني  قضية  ُتعد 
لفهم أمهيتها امُللحة ليس عىل مستوى حياة املرأة فقط، ولكن أيًضا عىل مستوى اقتصاديات الدول والعامل بشكل عام. وهناك 
تساؤالت دائاًم ُتطرح عند مناقشة تلك القضية، تأيت يف مقدمتها: هل ُيعد التمكني االقتصادى للمرأة رضورة حتمية أم رفاهية؟ 
العدالة  وحتقيق  العمل  سوق  ىف  املرأة  مشاركة  بني  عالقة  هناك  وهل  اقتصاديًا؟  املرأة  متكني  من  املجتمع  عىل  العائد  هو  وما 

واملساواة يف هذا املجال وبني النهضة االقتصادية للدولة؟ وهل متكني املرأة اقتصادًيا هو أحد احللول اجلذرية لقضايا عاملية؟ 
ومن أجل اإلجابة عىل تلك التساؤالت حتاول املقالة بداية إلقاء الضوء عىل أمهية مشاركة املرأة يف سوق العمل، وما يمكن أن 
يشكله ذلك من مردود إجيايب عىل املرأة واملجتمع بأكمله، والذي ُيعد حتقيقه مرشوًطا بمعاجلة أنامط التمييز القائمة عىل أساس 
اجلنس، والتي تتطلب األخذ يف االعتبار تأثري األعراف االجتامعية، والتي بإمكاهنا عرقلة أي سياسات وخطط جادة رامية إىل 
الدولة املرصية فيام خيص  الناجتة عن سياسات وجهود  أبرز املؤرشات اإلجيابية  املقالة  تناقش  ثم  العدالة بني اجلنسني.  تعزيز 
ملف التمكني االقتصادي للمرأة، ومشاركتها يف سوق العمل. ومن منطلق االختصاص الدستوري للمجلس القومي للمرأة 
بإبداء الرأي يف مرشوعات القوانني والقرارات املتعلقة باملرأة، وباعتبار املجلس ُيعد اآللية الوطنية املعنية بتمكني املرأة املرصية، 
فإن املقالة تتناول أبرز املقرتحات ومرشوعات القوانني اخلاصة بدعم املرأة وتوفري البيئة اآلمنة، واملساندة هلا يف عامل العمل، 
الريادية.  املشاريع وتنمية مهاراهتا  إدارة  املرأة، ودعم قدراهتا عىل  بتنمية مهارات  برامج ومبادرات املجلس اخلاصة  وكذلك 
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املرأة وسوق العمل يف مرص
املايل،  الشمول  لتحقيق  املرصية  الدولة  خطة  إطار  يف  وذلك 
تقدم  النهاية  للمرأة، ويف  االقتصادي واالجتامعي  والتمكني 
حتقيق  أجل  من  والتوصيات  واالستنتاجات  من  عدد  املقالة 
االقتصادي  التمكني  بخصوص  اإلجيابية  النتائج  من  املزيد 

للمرأة املرصية.

أواًل: أهمية مشاركة املرأة في النشاط االقتصادي وسوق العمل
أشار تقرير ملؤسسة »بوز آند كومباين« عن املرأة وعامل العمل 
املرأة يف  االقتصاد وسوق  زيادة مشاركة  أن  إىل   2012 عام 
إىل  لتصل  والفتاة  املرأة  عىل  العائدة  فائدته  تتجاوز  العمل 
العمل  قوة  يف  النساء  مشاركة  زيادة  وأن  بأكمله،  املجتمع 
إىل حد املساواة مع الرجال قد يؤدي  إىل زيادة إمجايل الناتج 
القومي إىل 34 %. كام أشارت دراسات صندوق النقد الدويل؛ 
أي أن الفجوة بني مشاركة الذكور، واإلناث ينتج عنها فاقد 

يصل إىل 29 % من الناتج املحيل اإلمجايل يف مرص.
وقد طرحت الدراسة التي أجراها املجلس القومي للمرأة يف 
عام 2018 بالتعاون مع البنك الدويل اثنى عرش جمااًل لتشغيل 
النساء بالقطاع اخلاص، تشمل)الرعاية االجتامعية، والتعليم، 
وخدمات  التجزئة،  وجتارة  املالبس،  وصناعة  والصحة، 
واإللكرتونيات،  الكمبيوتر  أجهزة  وتصنيع  األعامل، 
واالتصاالت،  املعلومات  وتكنولوجيا  البرصية  واملعدات 
السفر  ووكاالت  الدوائية،  والصناعات  املالية  واخلدمات 
من   %  78 هبا  يعمل  حيث  العقارية(؛  واألنشطة  والسياحة، 
وتشمل  اخلاصة،  املنشآت  يف   بأجر  العامالت  النساء  كل 
)مراكز رعاية الطفل، ودور رعاية املسنني ودور رعاية ذوي 

االحتياجات اخلاصة(.
وحددت الدراسة أيضًا أبرز القطاعات لتشغيل النساء؛ حيث 
يعترب قطاعي اإلعالم، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
صناعات حتقق نموًا مرتفعا، فضاًل عن أهنا توفر أدوات فعالة 
بالتنمية والعدالة االجتامعية، وقد أتضح ذلك من  للنهوض 

جتارب الدول األخرى.
وظائف  بني  من  األوىل  املرتبة  يف  الرعاية«  »اقتصاد  وجاء 
اإلناث بني مجيع القطاعات، ثم قطاعي »التعليم«، و»الصحة« 
)املالبس  مثل  التحويلية  الصناعات  تالهم  الثانية،  املرتبة  يف 

وأجهزة الكمبيوتر واإللكرتونيات والصناعات الدوائية(.
الرعاية  توفري  اقتصاد  يمثل  مرص  يف  اخلاص  القطاع  ويف 
ثالثة  يف   بأجر  العامالت  ثلث  أن  كام  النساء.  وظائف  ثلث 
الرعاية  وهي  الرعاية،  توفري  باقتصاد  ترتبط  قطاعات 

االجتامعية، والتعليم، والصحة، والثلث اآلخر من النساء يف 
املنشآت اخلاصة بتجارة التجزئة وصناعة املالبس، وتتضمن 
)اخلدمات  مثل  تطورًا،  األكثر  الصناعات  الباقية  القطاعات 
وخدمات  واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا  املالية 
األدوية،  )صناعة  مثل  الدقيقة  الصناعات  وكذلك  األعامل( 

وأجهزة الكمبيوتر وااللكرتونيات، واملعدات البرصية(.
الرعاية  اقتصاد  يف  الوظائف  من  ضئياًل  جزءًا  آلن  ونظرًا 
يف  العظمى  الغالبية  وأن  اخلاص،  القطاع  يف  بالفعل  موجود 
العامة  االستثامرات  أصبحت  لذلك  املدنية،  اخلدمة  قطاع 

واخلاصة يف اقتصاد الرعاية لتشغيل النساء أكثر إحلاحًا.
الرعاية  توفري  اقتصاد  أن  أيضًا  الدراسة  أكدت  وقد  هذا 
االستثامرات  أحد  هو  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  والتعليم 
عىل  االجتامعي  العائد  معدالت  أعىل  تسجل  التي   العامة 
للرعاية  بالغة  أمهية  االستثامرات  وهلذه  العاملي،   الصعيد 
البرشية.  التنمية  لنواتج  للطفل، ويف مرحلة الحقة   املبكرة  
وعالوة عىل ذلك فهي تتيح ألفراد أرسة الطفل خاصة األم 
بسوق  وتواجدها  واإلنتاجية  االقتصادية  أنشطتها  متابعة 
العمل. كام أظهرت الدراسة أيضًا أن القطاع الواعد لتشغيل 
احلصاد  بعد  ما  وعمليات  الزراعية  الصناعات  هو  النساء 
للسوق  أو  التصدير  أجل  من  سواء  الزراعية  للمحاصيل 

املحلية.
تواجد  تشجيع  أن  الدراسة  أكدت  فقد  سبق،  ما  إىل  أضف 
بمثابة  يكون  أن  يمكن  العمل  سوق  يف  واستمرارها  املرأة 
توضح  كام  االقتصادي،  للتمكني  مستدامة  اسرتاتيجية 
التجارب أن املرأة يمكن أن يكون هلا أدوار مهمة يف اإلدارة 
املستدامة للطاقة، وإنتاج أنامط الطاقة املتجددة الصديقة للبيئة 

مما يسهم يف  حتسني وترية النمو االقتصادي الكيل.
وعىل الرغم من املردود اإلجيايب، واملزايا امُلشار إليها بخصوص 
مشاركة املرأة يف سوق العمل، إال أن  الفجوة بني اجلنسني، 
ُتعد من أبرز التحديات التي تواجه عمل املرأة، ويعود ذلك 
وحمدودية  القانونية،  التنظيمية  األطر  بينها:  من  عوامل  لعدة 
وصول النساء إىل التدريبات املطلوبة يف سوق العمل، وأعامل 
املعرتف هبا )ارتفاع تكلفة  الرعاية غري مدفوعة األجر وغري 
ويف  املنخفضة،  واألجور  املنزلية(،  واألعامل  األطفال  رعاية 
كثري من األحيان العمل يف  القطاع غري الرسمي أو املنتظم، 
وغياب وجود ضامن اجتامعي، وحمدودية الوصول إىل املوارد 
امللكية - والتمويل( باإلضافة إىل  فيها )األرض-  والتحكم 

عدم قدرة أسواق العمل عىل توليد وظائف الئقة.
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أن  العاملية  التقارير  من  العديد  ذكرت  فقد  السياق  هذا  ويف 
معاجلة الفجوة بني اجلنسني يتطلب االهتامم بعالقة االرتباط 
التفاعلية بني األرس، واملؤسسات، واألسواق، وتأثريها عىل 
وضعية املرأة، ويتطلب أيضًا االهتامم باآلثار القوية لألعراف 
واألفراد؛  املحلية  واملجتمعات  املؤسسات  عىل  االجتامعية 
والفرص  واملهام  األدوار  حتديد  يف  مهاًم  دورًا  تلعب  حيث 

املتاحة لكل من املرأة والرجل. 
الدويل  والبنك  للمرأة  القومي  املجلس  دراسة  أشارت  كام 
)السابق اإلشارة إليها( إىل أنه إذا مل يتم إجراء استثامرات ملعاجلة 
الراسخة  واهلياكل  اجلنس،  أساس  عىل  القائمة  التمييز  أنامط 
اجلنسني  بني  املساواة  سياسة  بتمويل  املكلفة  للمؤسسات 
ومتكني املرأة، وحتويلها إىل واقع عميل يعود بالنفع عىل النساء 
والفتيات، فإن هذه األعراف االجتامعية »غري الرسمية« سوف 
تعزيز  إىل  الرامية  واخلطط  السياسات  أفضل  إفساد  إىل  تؤدي 
بني  املساواة  إطار  أيضًا  أكده  ما  وهو  اجلنسني،  بني  العدالة 
اجلنسني الذي طرحته »راوارونا« بشأن كيفية تعزيز املساواة بني 

اجلنسني، واحلفاظ عىل استمرار النجاحات عام 2014.
ونسبة  اجلامعات  يف  الفتيات  نسبة  وصول  من  الرغم  فعىل 
املرأة من حاميل املاجستري والدكتوراه إىل النصف تقريبًا، إال 
أن نسبة مشاركة املرأة يف قوة العمل وصلت إىل 15.2 % عام 
يف  تأيت  حيث  %؛   12.8 املرأة  توظيف  معدل  وبلغ   ،2021

مقدمة أسباب ذلك انتشار جائحة كورونا. 

ثانًيا: السياسات املساندة ملشاركة املرأة في سوق العمل ومتكينها 
اقتصادًيا 

 وإدراًكا من الدولة املرصية ألمهية ملف التمكني االقتصادي 
أسايس  هدف  وأنه  العمل  سوق  يف  ومشاركتها  للمرأة 
التنمية  وأهداف  املجتمع  هنضة  لتحقيق  حتمية  ورضورة 
امللف  هذا  وأن  الرفاهية,  قبيل  من  وليس   ،2030 املستدامة 
املؤرشات  من  العديد  حتققت  فقد  كربى،  وطنية  أولوية 
اإلجيابية يف هذا امللف، ومن بينها انخفاض معدل بطالة املرأة 
يف عام 2021 حتى بلغ  16 % ، وذلك بعد أن وصل يف عام 
العامالت  السيدات  نسبة  وصلت  كام   .%  24.8 إىل   2014
يف جمال تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات إىل 40 % خالل 
الفرتة )2019 - 2022(، بينام بلغت نسبة خرجيات التعليم 
العايل من النساء يف جمال االتصاالت واملعلومات 36 % عام 
العام  والقطاع  باحلكومة  العاملني  من  املرأة  ونسبة   ،2020
من  املرأة  نسبة  بلغت  كذلك   ،2020 عام   %  30.9 بلغت 
الوظائف اإلدارية 50.4 %، وذلك أعىل من املتوسط العاملي 

البالغ 32 % عام 2021.

املستثمرين  من  املرأة  نسبة  بلغت  فقد  سبق،  ما  إىل  أضف 
بالبورصة املرصية 29 % عام 2021، وبلغت نسبة املرأة من 
عام  )حتى   %  62 الصغر  متناهية  القروض  من  املستفيدين 
2020(، كام بلغت  نسبة املستفيدات من برامج جهاز تنمية 
املرشوعات الصغرية، املتوسطة واملتناهية الصغر 46 %  حتى 
يف  امرأة   30.400 عدد  تدريب  إىل  باإلضافة   ،2021 مايو 

جمال التسويق واألعامل يف مارس 2020.
إىل   2021 عام  منتصف  يف  املايل  الشمول  نسبة  ارتفعت  فيام 
أكثر من 50 % حيث زادت ملكية املرأة حلسابات املعامالت 
حتى وصلت إىل 47.5 % مقابل 27 % يف عام 2017 )وفًقا 
ملا هو منشور بمؤرش فينديكس التابع للبنك الدويل( وخالل 
املتعامالت من خالل  ارتفع عدد  املاضية،  السنوات اخلمس 
القطاع املايل من 5.9 مليون امرأة إىل 16 مليون امرأة بمعدل 

نمو 171 %.
مليون   16 بنكية  حسابات  يمتلكن  الاليت  النساء  عدد  وبلغ 
سواء  مالية  خدمة  مليون   45 من  أكثر  عىل  حصلن  سيدة 
كانت حمافظ إلكرتونية مرصفية أو خدمات أخرى مدفوعة، 
مليون   15 مرصفية  بطاقات  حيملن  الاليت  النساء  عدد  وبلغ 
إلكرتونية حتى شهر  امرأة حمافظ  امرأة، ومتتلك 5.7 مليون 

مارس2022. 
وتبلغ نسبة النساء الالئي يقمن بأعامل منزلية 91 %، ويصل 
املنزيل  العمل  يف  املرأة  متضيها  التي  الساعات  عدد  متوسط 
بأعامل  يقمن  املرصيات  من   % و27  يوميًا،  ساعات   5 إىل 
متوسط  ويصل  األرسة،  ألفراد  األرسية  بالرعاية  متصلة 
غري  األعامل  وهذه  يوميًا،  ساعة   23 إىل  الساعات  تلك 
املنزلية  مليار جنيه سنوًيا لألعامل   458 وتقدر ب  مدفوعة 
من  كثري  ويف   األرسية،  لألعامل  سنوًيا  جنيه  مليار   167 و 
كانت  إذا  حتى  األعامل  هذه  يف   الزوج  يشارك  ال  األحيان 

املرأة عاملة.
   ومل تكن هذه املؤرشات اإلجيابية لتتحقق دون إقرار الدولة 
املرصية العديد من السياسات املساندة ملشاركة املرأة يف سوق 
يف   جاء  والتي  الدستور  من   11 املادة  رأسها  وعىل  العمل، 
نصها » تكفل الدولة حتقيق املساواة بني املرأة والرجل يف مجيع 
احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية 
بني  التوفيق  من  املرأة  متكني  وتكفل  الدستور،  ألحكام  وفقًا 
الرعاية  بتوفري  تلتزم  كام  العمل،  ومتطلبات  واجبات األرسة 
والنساء  واملسنة  املعيلة  واملرأة  والطفولة  لألمومة  واحلامية 

األشد احتياًجا.«
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املرأة وسوق العمل يف مرص
 2030 املرأة املرصية  الوطنية لتمكني  كام جاءت االسرتاتيجية 
التي أقرها السيد الرئيس عبدالفتاح السييس رئيس اجلمهورية 
والذي   للمرأة،  االقتصادي  التمكني  بمحور   2017 عام 
يستهدف تنمية قدراهتا لتوسيع خيارات العمل أمامها، وحتقيق 
تكافؤ الفرص يف  توظيف النساء يف  كافة القطاعات بام يف  ذلك 
القطاع اخلاص، وزيادة مشاركتها يف  األعامل، ونرش ثقافة ريادة 
األعامل بني النساء، وتقليص نسبة املرأة املعيلة حتت خط الفقر 
إىل 9 %، وزيادة نسبة اإلقراض متناهي الصغر املوجه للمرأة إىل 
 .% 53 %، ونسبة املرشوعات الصغرية املوجهة للمرأة إىل 50 
كذلك تستهدف مرص بحلول عام 2030 إىل زيادة نسبة مشاركة 

املرأة يف قوة العمل إىل 35 %.
ومن بني السياسات املساندة أيًضا لدعم دور املرأة يف سوق 
سد  »حمفز  للمرأة  القومي  املجلس  إطالق  مرص  يف  العمل 
الدويل،  التعاون  وزارة  مع  بالتعاون  اجلنسني«  بني  الفجوة 
وهو مبني عىل نموذج املنتدى االقتصادي العاملي، ويعد أول 
يف  واخلاص  العام  القطاعني  بني  للتعاون  نوعه  من  نموذج 
أفريقيا ومنطقة الرشق األوسط، هبدف مساعدة احلكومات 
الفجوات  لسد  حاسمة  إجراءات  اختاذ  عىل  والرشكات 
القوى  يف  املرأة  مشاركة  وزيادة  اجلنسني،  بني  االقتصادية 
العاملة، وسد الفجوات بني اجلنسني يف األجور، ودفع املزيد 
بني  واملساواة  والقيادية،  اإلدارية  املناصب  إىل  النساء  من 

اجلنسني يف مستقبل العمل. 
الختاذ  اجلنسني«  بني  الفجوة  سد  »حمفز  إطالق  تم  وقد 
للمرأة،  االقتصادي  التمكني  لتعزيز  استباقية  إجراءات 
ولضامن نتائج أفضل، كام يسلط إطالق »املحفز« الضوء عىل 
املطلوبة  السياسات  بتطبيق  املستمر  املرصية  احلكومة  التزام 

واإلصالحات اهليكلية لدفع أجندة متكني املرأة املرصية.
كام يعد كذلك »اخلتم املرصي للمساواة بني اجلنسني«  أحد 
السياسات املساندة لدعم دور املرأة يف  سوق العمل يف مرص. 
اجلنسني  بني  املساواة  بنموذج  تسرتشد  اعتامد  عملية  وهو 
بني  املساواة  تعزيز  إىل  وهيدف  الدويل،  البنك  وضعه  الذي 
اجلنسني، والقضاء عىل التمييز عىل أساس النوع االجتامعي، 
وإهناء املامرسات التي تعيق ترّقي النساء إىل املناصب العليا يف 

الرشكات.
وقد ُطبِق نموذج املساواة بني اجلنسني يف العديد من البلدان؛ 
)التوظيف،  وهي  أساسية؛  نطاقات  أربعة  عىل  ُيركز  حيث 
والتطور الوظيفي، والتوازن بني األرسة والعمل، وسياسات 

مواجهة التحرش اجلنيس(.

املساواِة  جائزَة  حتصد  التي  عاملًيا  الثانيُة  الدولُة  مرص  وتعد 
بني اجلنسنِي للمؤسسات مع برنامج األمم املتحدة اإلنامئي، 
ومتناهيِة  واملتوسطِة  الصغريِة  املرشوعاِت  تنميِة  جهاُز  وكان 

الصغر أوَل جهٍة حتصل عليها يف مرَص واملنطقِة العربيِة. 
اجلنسني  بني  املساواة  نموذج  إطالق  تم   ،2021 عام  ويف 
للبنك الدويل وتوطينه يف السياق املرصي، من خالل »شهادة 
املساواة بني اجلنسني املرصية«؛ حيث يمكن للرشكات  ختم 
تم  وقد  الشهادة،  للحصول عىل  التقدم  التجارية  والكيانات 
اعتامد ثالث رشكات من القطاع اخلاص حتى أبريل 2022. 
لألمم  املرأة  متكني  بمبادئ  املالية  الرقابة  هيئة  وتلتزم  هذا 
املالية غري املرصفية عىل الرشوع  وتشجع الرشكات  املتحدة، 

يف نفس اخلطوة وااللتزام بمبادئ متكني املرأة.
مرص  فإن  أما يف إطار التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، 
ملشاركة  النسبي  االستقرار  عىل  احلفاظ  عىل  جاهدة  عملت 
متكني  ملف  يف  املحرز  التقدم  تأثر  وعدم  اقتصاديًا،  املرأة 
بالتدابري  العاملية  األزمة  تداعيات  ومواجهة  املرصية  املرأة 
األوىل  الدولة  هي  كانت  فمرص  الرسيعة.  واالستجابات 
رسيعة  استجابة  سياسة  أصدرت  التي  العامل  مستوى  عىل 
جتاه وضع املرأة يف ظل جائحة كورونا، وأصدرت آلية رصد 
لإلجراءات التي تتخذها الدولة مستجيبة الحتياجات املرأة. 
وتم اختاذ أكثر من 165 إجراًء احرتازًيا مستجيًبا الحتياجات 
املرأة منها ما يتعلق بشكل كبري باجلانب االقتصادي ملشاركة 
باإلمجاع  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  اعتمدت  وقد  املرأة. 
قرار مرصي مدعوم من اجلزائر والصني والسعودية وزامبيا 
لتأثري  الرسيعة  والدولية  الوطنية  االستجابة  تعزيز  بشأن 

جائحة كورونا عىل النساء والفتيات.
وإيامنًا بأن توفري البيئة والسياسات الداعمة للمرأة للمشاركة 
الفعالة يف سوق العمل واألنشطة االقتصادية ال تكتمل دون 
ختدم  التي  والقرارات  والقانوين  الدستوري  اإلطار  وجود 
املرأة يف االقتصاد وتعزيز مشاركتها االقتصادية، فقد  إدماج 
اعرتف قانون الرضائب رقم )91( لسنة 2005، وتعديالته 
بالقانون رقم )11( لسنة 2013، باملرأة كعائل لألرسة، وتم 
مزايا  يمنح  الذي   2016 لسنة  املدنية  اخلدمة  قانون  تعديل 
بًدال من  4 أشهر  العامالت مثل إجازة وضع ملدة  لألمهات 
 )17( رقم  اجلديد  االستثامر  قانون  خيصص  كام  أشهر.   3
لسنة 2017)املادة 2( لضامن تكافؤ فرص االستثامر لكل من 
املالية رقم )50/2020(  الرقابة  الرجل واملرأة، وقرار هيئة 
جمالس  يف  األقل  عىل  واحدة  امرأة  متثيل  برضورة  اخلاص 

إدارات الرشكات والكيانات املالية غري املرصفية.
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 )204/2020( رقم  املالية  الرقابة  هيئة  قرار  صدر  كام 
غري  املالية  اخلدمات  يف  اجلنسني  بني  باملساواة  للنهوض 
يوفر  الذي   )205/2020( رقم  القرار  كذلك  املرصفية، 
لدهيا  التي  املرصفية  غري  املالية  والكيانات  للرشكات  حوافز 
نسبة 25 % أو أكثر من املستفيدات من خدماهتا.  فضاًل عن 
 )2659/2020( رقم  الوزراء  جملس  رئيس  قرار  صدور  
تم  والذي  القومي لألجور،  املجلس  تشكيل  بإعادة  اخلاص 
إنشاؤه بموجب القرار رقم )983/2003(، لتحديد مهامه، 
القانون  وصدر  للمرأة،  القومي  املجلس  عضويته  وتضمني 
املرشوعات  بتنمية  اخلاصة  والئحته   )152/2020( رقم 

متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة. 
وقام البنك املركزي بتعديل قواعد احلوكمة لتشكيل جمالس 
إدارة البنوك والنص عىل وجود سيدتني عىل األقل يف جمالس 
إدارة البنوك ىف عام 2021. كام صدر منشور البنك املركزي 
تعزيز  عىل  يؤكد  والذي   ،2021 أبريل   22 بتاريخ  املرصي 
ذلك  بام يف  املرصفية  اخلدمات  مجيع  اجلنسني يف  بني  املساواة 
للشكاوي   آلية  وتوفري  واالئتامنات،  بالقروض  املتعلقة  تلك 
دون متييز يف هذا الصدد. كام صدر  قرار اهليئة العامة للرقابة 
يقل  ال  ما  متثيل  برضورة  القايض   )48/2022( رقم  املالية 
عن %25 أو امرأتني يف جمالس إدارات الرشكات والكيانات 

املالية غري املرصفية.
العاملة  القوى  وزير  قرارات  جاءت  تارخيية  خطوة  ويف 
عىل  املفروضة  القيود  لرفع   2021 لعام   )44 و   43( رقمي 
العمل  عىل  املفروضة  والقيود  لًيال  العمل  عىل  املرأة  قدرة 
احلامية  تدابري  توفري  ضامن  مع  معينة،  مهن   / صناعات  يف 
جلهود  استمراًرا  القرارات  هذه  وتعد  للمرأة.  والسالمة 
الدولة احلثيثة لتمكني املرأة اقتصادًيا؛ حيث تكفل حق العمل 
للمرأة يف املهن واألعامل واألوقات املختلفة ومراعاة مبادئ 
تكافؤ الفرص واملساواة بني اجلنسني وعدم التمييز يف العمل، 
كام تكفل حقها يف الرعاية واحلامية واختاذ كافة االشرتاطات 
واالحتياطات الالزمة لدرء املخاطر عنها وتأمني بيئة العمل، 
اآلمن،  االنتقال  مثل  لياًل  بالعمل  املرتبطة  اخلدمات  وتوفري 

والرعاية الصحية.

ثالًثا: دور املجلس القومي للمرأة في دعم املساواة في العمل
يف  املسامهة  عىل  إنشائه  منذ  للمرأة  القومي  املجلس  حرص 
العمل  ببيئة  املتعلقة  القوانني  ومرشوعات  املقرتحات  تقديم 
وذات الصلة والقوانني املنظمة له، وقد أبدى رأيه ومقرتحاته 
قانون  ومنها،  قبل  من  صدورها  تم  التي  العمل  قوانني  يف 

حقوق  ينظم  والذي   2016 لسنة   )81( رقم  املدنية  اخلدمة 
بإجازة  يتعلق  ما  ومنها  األم،  العاملة  واملرأة  العاملة  املرأة 
بمنح  الدولية  املعايري  مع  تتامشى  والتي  واألمومة،  الوضع 
األم العاملة 4 أشهر بداًل من 3 أشهر، وكذلك منحها احلق 
يف تقلد املناصب العامة والقيادية والرتقية واالختيار، وتقليل 
رعاية  إجازة  ومنحها  األحوال  بعض  يف  العمل  ساعات 

األرسة.
رقم  قانون  حمل  يأيت  جديد  قانون  عن  احلديث  خضم  ويف 
يف  يضع  املوحد  العمل  قانون  بإصدار   2003 لسنة   )12(
املختلفة  والعالقات  العمل  جمال  يف  املستجدات  اعتباره 
فإن  واملوظفني/ات،  والعامل/ات  األعامل  أصحاب  بني 
املجلس ومن منطلق اختصاصه الدستوري  بإبداء الرأي يف 
من  قام  فقد  باملرأة،  املتعلقة  والقرارات  القوانني  مرشوعات 
الدراسات  العديد من  الترشيعية - بعد إجراء  اللجنة  خالل 
واملقارنات- بتقديم رؤية شاملة تتضمن مقرتحات ترشيعية 
لدعم املرأة وتوفري البيئة اآلمنة، واملساندة هلا يف عامل العمل. 
يف  احلق  مبدأ  عىل  النص  املقرتحات:  تلك  مقدمة  يف  وتأيت 
األجر املتساوي عن العمل ذي القيمة املتساوية ومنع التمييز 
يكون  وأن  املتساوية،  القيمة  ذات  األعامل  عن  األجور  يف 
تطبيق هذا املبدأ من خالل تنظيم األعامل ذات القيمة املتساوية 
يف لوائح العمل، وذلك التزامًا بام نصت عليه اتفاقيات العمل 
الدولية حول األجور والتي صدقت عليها مرص باعتبار ذلك 
ضامنة إلزالة أي فجوات أو متييز يتعلق باألجور يف الوظائف 
تبذهلا  التي  باجلهود  واتصااًل  املتساوية  القيمة  ذات  املختلفة 

مرص لتحقيق املساواة يف األجور.
ومتاشًيا مع توجهات الدولة بالقضاء عىل كافة أشكال العنف 
ضد املرأة ومنها يف أماكن العمل، فإن املجلس قد تقدم أيًضا 
بحظر  تتعلق  العمل  قانون  مرشوع  يف  مادة  بإضافة  بمقرتح 
مجيع أشكال التحرش اجلنيس والعنف والتعدي واملضايقات 
واالعتداءات واالستغالل وإساءة استخدام السلطة يف أماكن 
العمل أو بمناسبة العمل، ويعاقب عليها باجلزاءات التأديبية 
الرئاسية  والتكليفات  الدولة  رؤية  مع  اتساًقا  هذا  ويأيت 
واملضايقات  والعنف  التحرش  أشكال  مجيع  مواجهة  بشأن 
العمل  أماكن  يف  السلطة  استخدام  وإساءة  واالستغالل 

ومستهدفات االسرتاتيجية الوطنية حلقوق االنسان.
العمل  مكان  يف  اجلنيس  التحرش  أن  إىل  اإلشارة  املهم  ومن 
مهمة  تعديالت  أجريت  وقد  العمل،  لقوانني  انتهاكًا  يعترب 
2014 وصواًل إىل  عىل مواد التحرش اجلنيس بداية من عام 
التعديالت األخرية يف عام 2021؛ حيث  صدر القانون رقم 
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املرأة وسوق العمل يف مرص
)141( لسنة 2021 والذي شدد فيه املرشع العقوبة يف حالة 
إىل  لتصل  وظيفية  سلطة  أي  له  كان  من  جانب  من  ارتكاهبا 
عقوبة السجن سبع سنوات،  وهو ما يشمل حاالت التحرش 
التحرش  تم  وإن  حتى  العمل  يف  الزمالء  أو  الرؤساء  من 
هيئة  أصدرت  أيضَا  الصدد  هذا  ويف  العمل.  مكان  خارج 
حلث   2021 لسنة   )7( رقم  الدوري  الكتاب  املالية  الرقابة 
األنشطة  يف  والعاملة  املرصية  بالبورصة  املقيدة  الرشكات 
املالية غري املرصفية عىل تبني االلتزام ببنود امليثاق األخالقي 
وصدر  العمل،  بيئة  يف  واملضايقات  والعنف  التحرش  ملنع 
قرار وزير النقل رقم )2021/237( بإصدار املدونة القومية 
لقواعد السلوك للمستخدمني واملشغلني والعاملني يف مرافق 
أشكال  كافة  مناهضة  عىل  حرصت  والتي  النقل  ووسائل 

التحرش والعنف واملضايقات يف مرافق ووسائل النقل.
     كام اقرتح املجلس ألول مرة وضع مادة تنظم احلق يف إجازة 
األجر  مدفوعة  خاصة  إجازة  وهي  /الوالدية(  )األبوة  أبوة 
حتديدها  ويتم  الطفل،  والدة  عند  تستحق  األيام  من  لعدد 
وقد  العمل.  ولوائح  القانون  ينظمها  التي  لألحوال  وفقًا 
أدرج هذا املبدأ يف العديد من قوانني العمل للدول منها دول 
عربية، وهي خطوة مهمة يف سبيل تشجيع املشاركة يف املهام، 
ومسئوليات رعاية األطفال بني الوالدين وتدابري التوفيق بني 

العمل واألرسة والتي هتم الرجل واملرأة عىل حد سواء.
بعد  ما  عامل  يشهدها  التي  والتغريات  املستجدات  ظل  ويف  
اجلوائح واألوبئة، والتي قد فرضت عىل مرص والعامل العمل 
عىل مواجهة تداعياته وخاصة االقتصادية منها، كان البد من 
اقرتاح نظم متطورة وإجراءات عمل وساعات مرنة حتى ال 
تتأثر املشاركة االقتصادية للمرأة والرجل، وهذا بالفعل كان 

من ضمن مقرتحات املجلس عىل مرشوع القانون.
-إما  خاصة  أحكام  عىل  النص  رضورة  املجلس  اقرتح  وقد 
بنشاط  تتعلق  مستقل-  قانون  أو يف  العمل  قانون  يف مرشوع 
يف  بالتشغيل  هلا  املرخص  بالرشكات  املنزلية  العاملة  تشغيل 
الداخل واخلارج مع السامح هلا بإصدار تراخيص للعاملة التابعة 
هلا وتوفري اخلدمات الصحية والـتأمينية ملن يعمل لدهيا، وذلك 
ملنح قطاع عريض من املجتمع ممثاًل يف عامل وعامالت املنازل، 
التغطية القانونية والتأمينية الواجبة، وذلك اتساقًا مع اجلهود 

املبذولة ملكافحة االجتار بالبرش وتنظيم العاملة.  
احلامية  أيضًا  للمرأة  القومي  املجلس  مقرتحات  ضمن  ومن 
العمل،  جوانب  مجيع  يف  والتفرقة  التمييز  أشكال  كافة  من 
ومنها إعالنات العمل والتعيني والرتقيات واألجور، والنص 

عىل ذلك رصاحة وتعريف التمييز واملساواة يف العمل؛ إما يف 
القانون أو يف لوائح العمل. ويف  جانب آخر، حرص املجلس 

أيضًا عىل تضمني ذلك يف مقرتحاته.
كام تضمنت املقرتحات ما يتعلق بحقوق »املرأة العاملة األم«، 
عىل  والتأكيد  اإلعاقة،  ذوي   من  أطفااًل  ترعي   التي  واملرأة 
حفظ حقوق املرأة العاملة بعد عودهتا من اإلجازات اخلاصة 

برعاية األطفال، وإجازة الوضع.
األطفال  رعاية  خدمات  توفري  يف  الدولة  جهود  مع  واتساًقا 
املواد  عىل  تعديل  إدخال  املجلس  اقرتح  احلضانة،  ودور 
لرعاية  الدعم  توفري  بشأن  األعامل  أصحاب  بالتزام  املتعلقة 
للمرأة  القومي  املجلس  أن  وباعتبار  العامالت.  أطفال 
أوىل  فقد  املرصية،  املرأة  بتمكني  املعنية  الوطنية  اآللية  هو 
التمكني االقتصادى  املجلس اهتامًما كبريًا منذ إنشائه بملف 
للمرأة؛ حيث هتتم برامج املجلس بتنمية مهارات املرأة وبناء 
القدرات البرشية كخطوة أوىل لتسهيل وضامن دخول املرأة يف 
سوق العمل وإجياد الفرص املالئمة هلا وتوفري الدخل، مثل 

التدريبات احلرفية.
   ويسعى املجلس إىل التطوير من قدرات السيدات يف كافة 
وتنمية  املشاريع  إدارة  عىل  قدرهتن  ذلك  يف  بام  املجاالت 
مساعدهتن  وحماولة  مالًيا،  وتثقيفهن  الريادية،  مهاراهتن 
التسويق  مثل  مشاريعهن  تواجه  التي  العقبات  ختطي  يف 
والتسعري، وذلك عرب تقديم العديد من الربامج والتدريبات 
والتسويق  املايل،  والتثقيف  األعامل،  )ريادة  تدريبات  مثل 

اإللكرتوين(
أمام  كبرية  عقبة  من  والرتويج  التسويق  يمثله  ملا  ونظًرا 
السيدات فقد حرص املجلس عىل إنشاء قاعدة بيانات واسعة 
اليدوية  واملنتجات  املرشوعات  صاحبات  السيدات  تضم 
وغري اليدوية، وتسعى لدعمهن بالتسويق وترويج عالماهتن 

التجارية كخدمة تسويقية يقدمها املجلس لرائدات األعامل.
 ،2018 عام  املرصية«  »كتالوج  مبادرة  املجلس  أطلق  كام 
املرشوعات  صاحبات  للسيدات  التسويقية  اخلدمات  لتعزيز 
بنك  من  كل  مع  بالتعاون  اليدوية،  واحلرف  الصغرية 
هبدف  املجتمعية؛  للتنمية  ساويرس  ومؤسسة  اإلسكندرية، 
مساعدهتن عىل فتح قنوات تسويق هلن، واالحتكاك بجمهور 
املستهلكني، كام يتضمن قصص نجاح لبعضهن ممن واجهن 
ألخريات  ملهمة  قصص  وهي  الطريق،  بداية  يف  صعوبات 
إطالق  تم  وقد  النجاح،  طريق  أول  عىل  قدمهن  يضعن  كي 

أربعة إصدارات من الكتالوج.
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امللف املرصي - العدد  98 - أكتوبر 2022
للمرأة،  املتحدة  األمم  هيئة  بني  املشرتك  الربنامج  إطار  ويف 
ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( »التمكني 
الذي  واملستدام«  الشامل  النمو  أجل  من  للمرأة  االقتصادي 
ووزارة  للمرأة  القومي  املجلس  مع  بالرشاكة  تنفيذه  يتم 
برنامج  قدم  كندا،  حكومة  من  وبدعم  والصناعة  التجارة 
لسوق  والتأهيل  املالية  غري  التدريبات  من  حزمة  »رابحة« 
التفكري  عمل  وورش  األعامل،  حلاضنات  وبرنامج  العمل 
األساسية  املهارات  كسب  عىل  تساعد  التي  التصميمي 
وقابل  مستدام  ملرشوع  وحتويلها  مرشوع  بفكرة  لالنطالق 

للتنفيذ.
وهناك أيضًا مبادرة مرشوع » تعزيز املرأة يف التجارة الدولية«، 
من  بتمويل  الدولية  التجارة  مركز  وينفذها  يقدمها  والتي 
للتنمية ورشيك  الدولية والبنك اإلسالمي  التمويل  مؤسسة 
التجارة  وزارة  مظلة  حتت  الصادرات  تنمية  هيئة  أسايس 
واملجلس  للمرأة  القومي  املجلس  مع  بالتعاون  والصناعة 
رشكة   50 إمداد  تم  املبادرة،  هذه  خالل  ومن  التصديري، 
لزيادة  املطلوبة  باملهارات  للنساء  مملوكة  ومتوسطة  صغرية 

حجم مبيعاهتن  وصادراهتن.
بدأت  والتى  اإلنتاجي«،  مبادرة »املشغل  املجلس  أطلق  كام 
األمم  هيئة  من  بتمويل  اجليزة  حمافظة  يف  تنفيذه  تم  بمرشوع 
والوافدات  املرصيات  السيدات  لتدريب  للمرأة  املتحدة 
جتهيز  تم  وبالفعل  اخلياطة،  حرفة  عىل  خمتلفة  جنسيات  من 
الالزمة  واملاكينات  باملعدات،  اجليزة  بمحافظة  املجلس  فرع 
بمحافظات  مشاغل   4 جتهيز  عىل  العمل  وتم  للتدريب، 
املنيا والغريبة وقنا، ويضم كافة املستلزمات واملعدات.  وتم 
تنفيذ عدد من الدورات التدريبية، وإنتاج املستلزمات الطبية 
19؛  كوفيد  جائحة  لتداعيات  استجابة  الواقية؛  واملاسكات 

حيث استهدفت املبادرة 1000 سيدة.
املرصية  األرسة  لتنمية  القومي  املرشوع  يأيت  سبق  عام  فضاًل 
رئيس  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  السيد  أطلقه  الذي 
اجلمهورية، والذي  يسعى من خالله إىل االرتقاء بجودة حياة 
املواطن املرصي، من خالل ضبط النمو السكاين، واالرتقاء 
حماور،  مخسة  عىل  العمل  ويشمل  السكانية،  باخلصائص 
السياق  التمكني االقتصادي. ويف هذا  يأيت يف مقدمتها حمور 
يعمل املجلس عىل توفري مشاغل تدريب إنتاجية عىل مستوى 
التكاملية  املستشفيات  داخل  والنجوع  والقرى،  املراكز، 
الكائنة بمراكز صحة وتنمية األرسة من خالل جتهيزها بكافة 
وحرف  اخلياطة  حرفة  عىل  للتدريب  واملاكينات،  املعدات، 

متنوعة كنواة ملرشوعات تدر دخاًل للسيدات. 

يف  مركز   52 وعددها  األرسة  وتنمية  صحة  مراكز  وترتكز 
املرحلة األوىل للربنامج عىل نطاق 20 حمافظة، كام يتوافر لدى 
وقنا،  واجليزة،  الغربية،  بمحافظات  فروعه  داخل  املجلس 
مراحل  عىل  إنتاجية  تدريبات  هبا  ينفذ  خياطة  مشاغل  واملنيا 

خمتلفة.

إىل تشجيع  الذي  هيدف  األعامل  ريادة  برنامج  أيضًا  وهناك 
السيدات عىل البدء بمرشوعاهتن املتناهية الصغر، ووضعهن 
عىل الطريق الصحيح لإلعداد للمرشوع، ويتم تنفيذ الربنامج 

عىل مستوى 20 حمافظة.

»التعامل  عنوان  حتت  يأيت  الذي  املايل  التثقيف  وبرنامج 
من  املعتمدة  الدولية  الربامج  أحد  وهو  أموايل«،  مع  الرشيد 

منظمة العمل الدولية. 

للمرأة  املايل  الشمول  بملف  كبريًا  اهتاممًا  املجلس  يويل  كام 
املرصية؛ حيث وقع  أولويات احلكومة  قائمة  يقع عىل  الذي 
بني  العامل  يف  نوعه  من  األول  هو  تعاون  بروتوكول  املجلس 
البنك املركزي املرصي، وآلية وطنية معنية بشئون املرأة لزيادة 

نسبة الشمول املايل للنساء.

أجريت  التي  لألبحاث  طبًقا  املايل،  الشمول  حتديد  تم  وقد 
هبذا الشأن، كأداة مهمة  لتعزيز التمكني االقتصادي للمرأة، 
املتوقعة،  والنفقات غري  املخاطر  مواجهة  قدرهتا عىل  وزيادة 
يتعلق  حيث  املستدام؛  االقتصادي  النمو  يف  واملشاركة 
إىل  احتياجًا  األكثر  وخاصة  األفراد،  بوصول  املايل  اإلدماج 
جمموعة كاملة من املنتجات، واخلدمات املالية املفيدة، وذات 
)احلسابات،  مثل  احتياجاهتم  تلبي  التي  املعقولة  التكلفة 
واملدخرات، واملدفوعات، والتحويالت، واالئتامن والتأمني( 
بطريقة مسئولة ومستدامة، ضمن بيئة قانونية وتنظيمية مواتية 

لتنميتها، من خالل مقدمي اخلدمات الرسميني.

عوائق  الريفية  املرأة  خاصة  وبصفة  النساء  تواجه  وبينام 
للضامنات  الفتقارهن  الرسمي  املايل  القطاع  إىل  للدخول 
للنساء  خاص  بشكل  مهاًم  يظل  املايل  اإلدماج  فإن  املطلوبة، 
ويعزز  متكينهن  من  يزيد  أن  يمكن  أنه  بمعنى  والفتيات، 
املساواة من خالل الوصول إىل املوارد واألدوات، كام يساعد 
املرأة يف احلصول عىل دخلها اخلاص، والتحكم يف األصول 
إىل  باإلضافة  اإلنتاجية،  األنشطة  يف  واملسامهة  املنزل  خارج 

تسهيل االستهالك وتغطية النفقات غري املتوقعة 

تكوين  نشاط  للمرأة،  املايل  الشمول  مظلة  حتت  ويندرج 
يستهدف  والذي   الرقمي  واإلقراض  االدخار،  جمموعات 
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وماليًا،  اقتصاديًا  الريفية  بالقرى  املرصية  املرأة  شمول 
الوعي  رفع  وكذلك  الرسمية  املرصفية  باملنظومة  وإدماجها 
ونرش الثقافة املالية للسيدات املستهدفات وحمو األمية الرقمية، 
خالل  من  وذلك  عالية.  بجودة  هلا  املالية  اخلدمات  وتوفري 
آلية عمل جمموعات االدخار  التكنولوجيا ورقمنة  استخدام 
ادخارية  جمموعات  تكوين  عىل  ترتكز  والتي  واإلقراض، 
بداخل القرى املستهدفة وإصدار كروت »ميزة« هلن من أجل 
شموهلن ماليًا، ودجمهن بالنظام املرصيف الرسمي، وتدريبهن 
أسبوعيًا يف شكل جلسات ادخارية وتدريبية عىل مدار دورة 
كاملة ملدة 52 أسبوع لبناء قدراهتن وحتسني مستوى املعيشة 
لدهين وجتهيز عدد منهن إلقامة أنشطة مدرة للدخل، وتقديم 
حسب  وجتهيزات  متخصصة  تدريبات  من  الالزم  الدعم 
النسبية لكل  امليزة  متطلبات كل مرشوع أو نشاط أو حسب 
قرية. ويستهدف النشاط 1.2 مليون سيدة لتكوين حوايل 60 
 20 3000 فرصة عمل يف   ادخارية، وتوفري  آالف جمموعة 

حمافظة  خالل 3 سنوات.

ويقوم املجلس القومي للمرأة بتنفيذ النشاط من خالل آليات 
باملحافظات،  العامة، وفروعه  عمله، والتي تتمثل يف األمانة 
وميرساته وغريهم. ويعمل املجلس القومي للمرأة عىل تنفيذ 
لتحقيق  املرصية  الدولة  وخطة  أهداف  خلدمة  النشاط  هذا 

الشمول املايل والتمكني االقتصادي واالجتامعي للمرأة.

تطبيق  عن  اإلعالن  تم   )2022( اجلاري  العام  وخالل 
االدخار  ملنظومة  مرص  يف   رقمي  تطبيق  كأول  »حتويشة«، 
املركزي،  البنك  مع  للتعاون  ثمرًة  جاء  والذي  واإلقراض، 
احلديدي  االدخار  لصندوق  اجلديد  الرقمي   البديل  وهو 
نقلة  التطبيق  املنترش بقرى ونجوِع مرص. ويمثل هذا  القديم 
غري  رقمية  بنكية  جمتمعات  لتصبح  املرصية  للقرى  نوعية 
حيث  باملجلس؛  املاليات  لـلميرِسات  نوعية  ونقلة  نقدية، 
ما  وهو  مرصفيات،  وكيالت  مرص  يف   مرة  ألوِل  َأصبحن 

يعني بنك بكل الصالحيات .

وتتم أيًضا مجيع األنشطة السابق ذكرها يف إطار الشمول املايل 
حتت مظلة املرشوع القومي لتنمية األرسة املرصية بمحافظات 

املبادرة الرئاسية »حياه كريمة«.

رابًعا: استنتاجات وتوصيات
امللفات  أهم  من  واحد  جلوانب  املخترص  العرض  هذا  بعد   
االستنتاجات  من  العدد  إىل  نخلص  املرأة،  متكني  قضايا  يف 
النمو  استدامة  يمكن  ال  مقدمتها:  يف  تأيت  املهمة،  والنقاط 

املرأة  وأن  املجتمع،  فئات  مجيع  بمشاركة  سوى  االقتصادي 
اقتصادية واجتامعية كبرية.  متثل موردًا غري مستغل وخسارة 
كام أن املعاملة داخل القطاع اخلاص تشكل عقبة كبرية للمرأة 
يف طريق مشاركتها، ومسامهتها يف  النمو االقتصادي، عالوة 
عىل أن تعزيز مشاركة املرأة يف النشاط االقتصادي سوف يؤيت 
ثامره يف حالة تنمية القدرات البرشية، والفرص االقتصادية، 
واالهتامم بعالقة الرتابط التفاعلية بني األرسة، واملؤسسات، 

واألسواق وكيفية تأثريها عىل وضع املرأة يف سوق العمل.
كام أنه من الرضوري االهتامم بتوفري فرص عمل الئقة للنساء 
الغتنام  األعامل  ريادة  عىل  والتشجيع  اخلاص،  القطاع  يف 
لتمكينها  رئيسًيا  عاماًل  للمرأة  املايل  الشمول  ويعد  الفرص. 

اقتصاديًا وإلكساهبا مهارات ريادة األعامل، والتثقيف املايل.
كذلك، يعد تيسري مشاركة النساء الفعالة يف األنشطة االقتصادية 
يتطلب  ما  وهو  الوطنية،  األجندة  قائمة  عىل  ملحة  أولوية 
مبتكرة  وحلواًل  صياغتها  أحسنت  وسياسات  ترشيعات، 
الثقافة  يف  حتواًل  أيضًا  ويتطلب  لالستمرار،  قابلة  ورشاكات 

العامة للمؤسسات، ويف عقلية الرجال والنساء عىل السواء.
أرباب  من  كل  عقلية  يف  حتول  إحداث  رضورة  واألهم 
التصور  تغيري  وكذلك  وظائف،  عن  والباحثني  األعامل، 
لإلناث،  مالئمة  قطاعات  بوجود  الطرفني  لدى  اخلاطئ 

وقطاعات أخرى مالئمة للذكور. 
أنه  إال  امللموسة،  اإلنجازات  تلك  أمهية  من  الرغم  وعىل 
أوهلا،  مقرتحات:  مخسة  تبني  عرب  املزيد  نحو  التطلع  يمكن 
تطوير سياسات لضامن التزام القطاع اخلاص بتمثيل مناسب 
للمرأة يف جمالس إدارة الرشكات، واالهتامم بتنوع القطاعات 
االقتصادية املتوطنة باملحافظات، وجذب صناعات تستطيع 
خلق فرص مبارشة وغري مبارشة عرب سالسل القيمة لتشغيل 
النساء، وتفعيل السياسات واإلجراءات التي  تشجع النساء 
عىل إقامة مرشوعاهتن اخلاصة. فضاًل عن التوسع يف  خدمات 
الواحد  الشباك  نظم  وتطبيق  للمرأة،  املوجهه  األعامل  تنمية 
للمرأة املستثمرة، والتوسع يف تطبيق جتارب إنشاء تعاونيات 
املالية  اخلدمات  وتوفري  للمرأة،  املوجهة  االقتصادي  النشاط 

ملبادرات تشجيع االدخار، واإلقراض اجلامعي للنساء.
آمنه،  عامة  وأماكن  والئقة،  آمنه  عمل  بيئة  توفري  ثانيها، 
الواعي  الواعي، وغري  آمنه، ومعاجلة االنحياز  نقل  ووسائل 
اإلدارة  ونظم  االستثامر  سياسات  وتطوير  اخلاص،  بالقطاع 
بتمثيل  اخلاص  القطاع  التزام  لضامن  وسياسات  والتمويل، 
جانب  إىل  الرشكات،  إدارة  جمالس  يف  للمرأة  مناسب 
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باملحافظات،  املتوطنة  االقتصادية  القطاعات  بتنوع  االهتامم 
وجذب صناعات تستطيع خلق فرص مبارشة، وغري مبارشة 
السياسات  وتفعيل  النساء،  لتشغيل  القيمة  سالسل  عرب 
مرشوعاهتن  إقامة  عىل  النساء  تشجع  التي  واإلجراءات 

اخلاصة والتوسع ىف خدمات تنمية األعامل املوجهه للمرأة.
ثالثها، حتقيق املزيد من احلامية حلقوق املرأة العاملة، وتقديم 
حتمي  التي   القوانني  تفعيل  خالل  من  املساندة  اخلدمات 
العمل  بساعات  يتعلق  فيام  حقوقها  وتضمن  العاملة  املرأة 
يف   السيام  األجر  يف   الذكور   مع  واملساواة  واإلجازات، 
التزام  لضامن  التدابري  اختاذ  عىل  عالوة  اخلاص.  القطاع 
لتحقيق  السعي  بإدراج  البرشية  املوارد  وأنظمة  سياسات 
ذلك  يف  بام  العمل،  عالقات  كافة  يف  اجلنسني  بني  املساواه 
)التوظيف والتدريب والرتقية واألجور واحلصول عىل املنافع 
وإهناء اخلدمة(. كام ينبغي أيًضا أن تأخذ هذه السياسات بعني 
واإلجراءات  التظلم  وآليات  األمومة،  استحقاقات  االعتبار 
اخلدمات  وتوفري  العمل،  بأماكن  التحرش  ملكافحة  الالزمة 
مثل  الدستور  من   11 للامدة  وفقًا  العاملة  للمرأة  املساعدة 
األطفال  لرضاعة  )وقت  األطفال  رعاية  خدمات  توفري 

واحلضانات( وحتقيق احلامية هلا داخل وخارج بيئة العمل.
يف  والتوسع  الزراعي  القطاع  يف  املرأة  عمل  تعزيز  رابعها، 
مرشوعات تسهل تشغيل النساء يف مواقع خمتلفة من سالسل 
القيمة لإلنتاج الزراعي بام يف ذلك التصنيع الزراعي، وإتاحة 
بكل  الزراعي  القطاع  يف  العاملة  للمرأة  للتمويل  مصادر 

أنشطته لتوسيع دورها فيه.

ويف  املنزل،  داخل  العاملة  املرأة  دور  إغفال  عدم  خامسها، 
التي  القوانني واإلجراءات  الرسمي، عرب وضع  القطاع غري 
غري  القطاع  يف  العاملة  املرأة  حقوق  عىل  احلفاظ  عىل  تساعد 
املسامهة االقتصادية لعمل  الرسمي، وإجراء دراسات حول 
ثقافة  لنرش  كأساس  املنزل،  داخل  األجر  مدفوعة  غري  املرأة 
من  والعمل  املرن  التشغيل  نظم  وتطبيق  العمل،  هذا  تقدر 
عملها،  بني  املوازنة   مع  اجلمع  خيار  املرأة  إلعطاء  املنزل 
وتقنني  املنازل،  يف  العامالت  ومحاية  األرسي،  ودورها 

أوضاعهن بام يكفل حقوقهن.

    ختاًما، يمكن التأكيد عىل أن متكني املرأة املرصية عىل خمتلف 
يف  يساهم  وثقافيًا  واجتامعيًا  واقتصاديًا  سياسيًا  األصعدة 
حترير طاقاهتا للبذل والعطاء، ويدعم مشاركتها الفعالة يف بناء 
وطن قوي متامسك يتطلع إليه اجلميع، مع االنتباه إىل حقيقة 
مهمة مفادها أنه مهام ُوضعت سياسات جيدة، ومهام ُأجريت 
العمل،  جمال  يف  اجلنسني  بني  العدالة  لتعزيز  قيمة  دراسات 
باعتبار ذلك رضورة حتمية لنهوض املجتمعات، فلن يؤتى 
ذلك بثامره، ولن يتحقق أي تقدم منشود يف هذا املجال دون 
تغيري حقيقي يف األعراف والقيم املجتمعية السائدة »صاحبة 
رضورة  ُتعد  املجتمعية  التوعية  فإن  لذلك  العليا«.  الكلمة 
وإجراء  السياسات  وضع  مع   - جنب  إىل  جنبًا   - ملحة 
التي  األعامل  كافة  واحرتام  تقدير  رضورة  مع  الدراسات. 
تقوم هبا املرأة العاملة داخل منزهلا ورعاية أرسهتا، وخارجه 
يف سوق العمل، باعتبار أن كال الدورين غاية يف األمهية وحمل 

احرتام وتقدير.   
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 النساء وقانون العمل.. الفجوة بين النص والتطبيق

منى عزت

خبيرة التمكين االقتصادي وقضايا النوع االجتماعي

نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عىل عدد من املواد منها حظر التمييز يف األجر ومحاية الدور اإلنجايب واملسئولية العائلية 
التابعة لوزارة القوى العاملة للتأكد من تطبيق مواد القانون وتلقي  التفتيش  للنساء. كام أعطى قانون العمل السلطة ملكاتب 
الشكاوى من العامل والعامالت، وتنظيم ندوات التوعية بالقانون، واقرتاح اإلجراءات الالزمة من أجل حتسني بيئة العمل. 
ومع ذلك، فقد تبني من تطبيق القانون خالل 19 عاًما املاضية اتساع الفجوة بني النص والتطبيق؛ حيث ال تزال النساء يتعرضن 
ألشكال متعددة من العنف والتمييز يف العمل، ومل توفر النصوص القانونية احلامية الالزمة للنساء أثناء قيامهن بالدور اإلنجايب 

واملسئولية العائلية. 
يعود ذلك إىل أسباب اقتصادية واجتامعية وثقافية تكرس لعدم املساواة بني الرجال والنساء يف املنزل والعمل؛ حيث خيتزل 
املجتمع الدور األسايس للنساء يف رعاية األرسة واألعامل املنزلية، ويظهر الرجل بأنه املعيل األسايس لألرسة وهو صاحب 
السلطة ولديه صالحيات اختاذ القرار داخل األرسة. ويرتتب عىل هذا التقسيم يف املهام تنميط ألدوار الرجال والنساء داخل 
األرسة والعمل؛ حيث تصبح أدوار الرعاية التي تقوم هبا النساء هي أدوارها األساسية يف احلياة  يف املنزل أو العمل. وهذه 
النظرة ألدوار النساء هي التي حكمت  فرص عمل النساء وتقييم قيمة األعامل التي يقمن هبا. وبام أن املرشع والقائمني عىل 
تنفيذ القانون هم جزء من هذا املجتمع ويتأثرون بثقافته، فتأثرت بالتايل قوانني العمل هبذه النظرة التقليدية والنمطية للنساء، ومل 
تقدم مواد القانون احلامية الالزمة للنساء، واستمرت املامرسات التمييزية والعنف داخل أماكن العمل، وأصبح الدور اإلنجايب 

واملسئولية العائلية للنساء عائًقا أمام دخوهلا لسوق العمل. 
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قانون  فعالية  حلدود  نقدية  قراءة  تقديم  املقالة  هذه  حتاول 
سوف  ذلك  أجل  ومن  النساء.  حقوق  خيص  فيام  العمل 
فرص  تتناول  ثم  العمل،  يف  التمييز  أوجه  املقالة  تناقش 
لرؤية  وفًقا  العمل  يف  والرجال  النساء  بني  املساواة  حتقيق 
اخلاصة  املقرتحات  بعض  تقديم  وأخرًيا   ،2030 مرص 
بيئة  توفري  يساهم يف  الذي  النحو  العمل عىل  قانون  بتعديل 
عمل مستجيبة للنوع االجتامعي، وتعزز من مشاركة النساء 

يف سوق العمل.

أواًل: أوضاع النساء في العمل 
ُفرض عىل النساء حتديات اقتصادية واجتامعية وثقافية جعلتها 
يؤدي  حيث  للعمل؛  حمفزة  وغري  متييزية  عمل  بيئة  يف  تعمل 
والتمييز  العنف  أشكال  استمرار  الوضع  هذا  عىل  اإلبقاء 
النساء  بني  عادلة  غري  لعالقة  والتكريس  النوع  أساس  عىل 
والرجال. ويمكن استخالص أوجه التمييز الذي تتعرض له 

النساء يف العمل، عىل النحو التايل:
1 - التمييز عىل أساس النوع عند التقدم إىل الوظائف املختلفة
إىل  التقدم  عند  النوع  أساس  عىل  للتمييز  النساء  تتعرض   
الوظائف املختلفة، ويتم استبعاد بعض جهات العمل للنساء 
للوظيفة  تصلح  ال  النساء  بأن  قناعتهم  منها  عدة  ألسباب 
الالزمة،  واخلربات  الشهادات  للوظيفة  املتقدمة  تقديم  رغم 
القانون يف توفري دور  التعيني بنصوص  بعد  أو عدم االلتزام 
الرضاعة  وفرتات  الطفل  ورعاية  الوضع  وإجازة  احلضانة 
النساء  مسئولية  باعتبارها   احلقوق  هذه  مع  التعامل  ويتم 
الشأن  هذا  يف  أعباء  أي  العمل  جهة  تتحمل  أن  جيب  وال 
البطالة  معدالت  ارتفاع  املحصلة  تصبح  وبالتايل  األرسي، 
إىل   2021 لعام  الرسمية  اإلحصاءات  تشري  حيث  للنساء؛ 
بالنسبة   %  16 بلغت  النوع  أساس  عىل  البطالة  معدالت  أن 
للنساء، و5.6 % للرجال، وفًقا للجهاز املركزي للتعبئة العامة 

واإلحصاء.        
2 - تواجد النساء بكثافة يف األنشطة االقتصادية التي تتشابه 

مهامها مع أدوار الرعاية التي تقوم هبا النساء داخل األرسة
للجهاز  وفًقا   ،2019 لعام  الرسمية  اإلحصاءات   تشري 
النساء  عدد  ارتفاع  إىل  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  املركزي 
العامالت يف مهنة التمريض، والتي بلغت )225051 (، بينام 
بلغ عدد الرجال يف نفس املهنة )33628 (، وكذلك بالنسبة 
للمهن التعليمية؛ حيث بلغ عدد النساء ) 580716( بينام بلغ 

عدد الرجال )507430( .

3 - التمييز يف مهام اإلدارة وصنع القرار
 أجرت منظمة العمل الدولية استطالع للرأي صدر يف مايو 
2019 حتت عنوان "دراسة اجلدوى للتغيري"؛ حيث تبني أن 
12.6 % فقط من الرشكات لدهيا رئيسة تنفيذية يف مرص، بينام 
امرأة يف جملس اإلدارة.  17.1 % من الرشكات لدهيا رئيسة 
يف  النساء  لصورة  واضًحا  انعكاًسا  االستطالع  هذا  ُيعد 
املجتمع بأهنا معنية باملهام التنفيذية أما اإلدارة وصنع القرار 
والقيادية  اإلرشافية  املناصب  أن  عن  فضاًل  للرجال.   فهي 
تتطلب البقاء بعد ساعات العمل، وهذا أمر يمكن أن يكون 
"رجل  من  مسبق  إذن  أخذ  إىل  حتتاج  ألهنا  النساء  عىل  عبًئا 
لديه  الرجل  أن  إىل  باإلضافة  الزوج-  أو  -األب  البيت" 
مساحة للوقت للبقاء يف العمل، بينام هناك مهام أخرى تنتظر 
حيث  الرسمية؛  العمل  ساعات  انتهاء  بعد  املنزل  يف  النساء 
ختصص حوايل ستة ساعات يومًيا للقيام بالعمل املنزيل مقابل 
الوقت  استخدام  ملسح  )وفًقا  للرجال  دقيقة  وأربعني  ساعة 
الصادر عن اجلهاز   ،2015 لعام   العربية،  يف مجهورية مرص 

املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عام 2016(.
4 - التمييز يف األجور 

نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يف املادة 35 عىل حظر 
التمييز يف األجور عىل أساس اجلنس، ومع ذلك تصل نسبة 
الفجوة النوعية يف األجور يف القطاع اخلاص 17.7 % لصالح 
واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  املركزي  للجهاز  )وفًقا  الرجال 
املصانع  أصحاب  يستغل  حيث  2017(؛  فرباير  يف  الصادر 
ويمنحهن  عليه،  حصوهلا  وصعوبة  للعمل  النساء  حاجة 
بأن  السائدة  الثقافة  تأثري  الرجال، فضاًل عن  أقل من  أجوًرا 
هو  وبالتايل  الرجل،  هو  األرسة  عىل  اإلنفاق  عن  املسئول 

األحق يف احلصول عىل أجر أعىل.
5 - عدم التزام صاحب العمل بتوفري دور حضانة

اشرتط  قانون العمل رقم 12 لسنة 2003  يف املادة رقم 96 
رشًطا عدديا يتعلق بأن يوجد يف املنشأة 100 عاملة من أجل 
إلزام صاحب العمل بتوفري دور حضانة، ويف حالة عدم توافر 
مساحة  يف  أخرى  منشآت  مع  يشرتك  العددي  الرشط  هذا 
أطفال  إليواء  للحضانة  دار  إنشاء  يف  مرت   )500( قطرها 
دار  إىل  بذلك  يتعهد  أن  أو  املنشآت  هبذه  العامالت  النساء 
تلتزم  العمل ال  حضانة قائمة. ومع ذلك فإن أغلب جهات 
الدور ألنه  بأهنم مسئولني عن هذا  قناعتهم  املادة لعدم  هبذه 
من  اخلوف  عن  فضاًل  تتحمله،  أن  وعليها  النساء  مسئولية 
حتمل مسئولية هؤالء األطفال أو تنشغل األم بطفلها. وتشري 
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من   %  33 نسبة  أن  إىل   2008 لعام  الرسمية  اإلحصاءات 
القطاعني العام واألعامل توفر دور حضانة، وانخفضت هذه 
النسبة يف عام 2020 إىل 20 % يف القطاعني العام واألعامل، 

وفًقا للجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
6 - السلطة األبوية عىل النساء

 كرست مواد يف قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للسلطة 
إعطاء  يف  متثلت  و90،   89 املادتني  يف  النساء  عىل  األبوية 
األحوال  حتديد  يف  العاملة   القوى  لوزير  وسلطة  صالحية 
واألعامل واملناسبات التي ال جيوز فيها تشغيل النساء يف الفرتة 
ما بني الساعة السابعة مساًء والسابعة صباًحا. وقد صدر قرار 
وزاري ينظم عمل هذه املادة واستمر تطبيقه 18 عاًما، حتى  قام  
وزير القوى العاملة حممد سعفان عام 2021 بإلغائه  وأصدر 
القرار الوزاري رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢١ بشأن تنظيم تشغيل النساء 
لياًل؛ حيث أتاح للنساء العمل لياًل بناًء عىل طلبها يف أي منشأة 
أًيا كان نوعها، عىل أن تتخذ التدابري الالزمة حلامية صحتهن، 
ومساعدهتن عىل أداء مسئوليتهن العائلية، كام نص القرار عىل 

مواد تنظم عملها لياًل أثناء فرتات احلمل.  
7 - حظر 30 مهنة لعمل النساء

نصت املادة رقم 90 من القانون رقم 12 لسنة 2003 عىل أن 
الوزير املختص يصدر قرارًا بتحديد األعامل الضارة بالنساء 
تشغيل  جيوز  ال  التي  األعامل  وكذلك  أخالقيًا،  أو  صحيًا 
املادة  هبذه  اخلاص  الوزاري  القرار  تضمن  وقد  فيها.  النساء 
30 مهنة ال تعمل هبا النساء، ومل يوضح القرار  حظر حوايل 
حتدد  أن  التنفيذية  للسلطة  بمقتضاها  ُيسمح  التي  األسباب 
األطر األخالقية للنساء يف العمل، أو األرضار الصحية التي 
تستوجب حرمان النساء من 30 مهمة عمل، خاصة وأنه بعد 
مرور 18 عاًما تم إلغاء هذا القرار الوزاري، وأصدر الوزير 
حممد سعفان عام 2021 القرار الوزاري رقم 43 بشأن حتديد 
فيها، والتي تم حرصها  النساء  التي ال جيوز تشغيل  األعامل 
من  واألحجار  املعادن  باستخراج  املتعلقة  األعامل  مجيع  يف 
باطن األرض، بينام أتاح العمل فقط يف املحاجر للنساء التي 
الصحية،  العامالت يف اخلدمات  إدارية والنساء  بمهام  تقوم 
أو خدمات الرعاية، وحظر بعض املهن أن تعمل فيها النساء 

خالل فرتة احلمل، وذلك حفاًظا عىل صحة األم والطفل. 

8 - تعقيدات حصول النساء عىل إجازة وضع

 وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 رشًطا يف املادة رقم 
91 من أجل حصول النساء عىل إجازة وضع، وهو أن متيض 
عرشة شهور يف العمل، هذه اإلجازة باألساس هي للمحافظة 
عىل صحة األم ورعاية الطفل. ووضع هذا الرشط حيرم نساء 
من احلصول عليها طاملا مل متض هذه املدة. كام تم وضع رشط 
عددي يف املادة رقم 94 يتعلق برضورة وجود مخسني عاملة 
يف املنشأة لكي حتصل العاملة عىل إجازة رعاية طفل. كذلك 
ملرتني  الطفل  ورعاية  الوضع  إجازة  أن  عىل  القانون  نص 
 12 رقم  الطفل  قانون  نص  بينام  العاملة،  عمل  مدة  طوال 
2008 عىل  126 لسنة  بالقانون رقم  1996، واملعدل  لسنة 
أن إجازة الوضع ورعاية الطفل ثالثة مرات طوال مدة  عمل 

املرأة العاملة. 

 9 - عدم تقنني أوضاع النساء الاليت يعملن يف العاملة املنزلية 
والزراعة البحتة

منه   )4( املادة  يف   2013 لسنة   12 رقم  العمل  قانون  نص 
عىل عدم رسيان أحكامه عىل عدة فئات منها العاملة املنزلية. 
ويستند املرشع هنا إىل قاعدة ترشيعية قديمة ال يزال معمواًل 
هبا حتى اآلن، وهي أن املنازل هلا حرمة وأن تفتيشها باعتبارها 
مكان العمل يقيض  عىل خصوصيتها، وترتب عىل ذلك عدم 
القانون عىل  املادة )97( من  املنزلية. كام نصت  العاملة  تقنني 
استثناء العامالت يف الزراعة البحتة من أحكام الئحة تشغيل 
ورعاية  الوضع  بإجازات  تتعلق  التي  املواد  وتتضمن  النساء 
الطفل والساعة الرضاعة ودور احلضانة. مع العلم بأن النساء 
الالئي يعملن يف العاملة املنزلية والزراعة البحتة هن نساء أوىل 
االجتامعية  خصائصهن  إىل  ذلك  ويرجع  واحلامية،  بالرعاية 
فكثري منهن غري متعلامت فضاًل عن كوهنن عاملة غري منظمة، 
وظروف العمل شديدة اهلشاشة، كذلك متيل موازين القوى 
لصالح صاحب العمل وهن معرضات لالستغالل والعنف. 

10 - عدم جتريم العنف يف العمل 

جتريم  عىل   2003 لسنة   12 رقم  العمل  قانون  ينص  ال 
العنف يف العمل، رغم تعرض النساء للعنف )انظر جدول 

رقم1(.   



17

امللف املرصي - العدد  98 - أكتوبر 2022

ثانًيا: املساواة بني النساء والرجال في العمل وفًقا لرؤية مصر 
 2030

الفقر  دائرة  اخلروج من  2015 عىل رضورة  العامل عام  اتفق 
أجل  من  هدًفا   17 إقرار  تم  وقد  املعيشة،  مستوى  وحتسني 
النساء  املساواة بني  بينهم حتقيق  املستدامة، من  التنمية  حتقيق 
والرجال يف مجيع احلقوق ومنها العمل، ومن املفرتض حتقيق 

نتائج فعالة هلذه األهداف بحلول عام 2030.  

العام  أقرت يف  قد  املرصية  احلكومة  أن  بالذكر،  اجلدير  ومن 
العمل  بمحور  يتعلق  وفيام   .2030 مرص  رؤية   2017
موضوع هذه املقالة، فإن احلكومة املرصية تسعى إىل الوصول 
2030؛  عام  بحلول   %  35 إىل  املشتغالت  النساء  بنسبة 
التنمية االقتصادية يف رؤية  أداء  وذلك وفًقا ملؤرشات قياس 
2030. وبالتايل، يتعني عىل احلكومة القيام بإجراءات  مرص 
العمل وصواًل إىل  العنف والتمييز يف  القضاء عىل  من شأهنا 
حتقيق املساواة بني اجلنسني، ويتفق هذا مع اهلدفني رقم 5 و8 
5 عىل  اهلدف رقم  ينص  املستدامة؛ حيث  التنمية  أهداف  يف 
حتقيق املساواة بني اجلنسني، وينص اهلدف رقم 8 عىل تطبيق 
معايري العمل الالئق، والتي تتضمن حقوق العامل، واحلامية 
النقايب، واحلوار االجتامعي، واملساواة  االجتامعية، والتمثيل 
اتفاقية صادرة  املعايري من )190(  بني اجلنسني، وتنبثق هذه 

عن منظمة العمل الدولية.

ويمكن القول إن احلكومة املرصية قد أعطت اهتامًما ملحوًظا 
أجل  من  اإلجراءات  من  عدًدا  واختذت  التنمية،  بأهداف 
يف  اجلنسني  بني  املساواة  حتقيق  ومنها  حتقيقها،  عىل  العمل 
العمل. ويف هذا السياق، صدر قرار وزير القوى العاملة رقم 
اجلنسني  بني  املساواة  »وحدة  تأسيس  بشأن   2019 لسنة   1
حتقيق  إىل  الوحدة  هذه  وهتدف  االقتصادي«.  والتمكني 

األهداف األربعة التالية: 

اهلدف األول: حتقيق املساواة  بني اجلنسني. 

املرأة يف  التمييز ضد  القضاء عىل مجيع أشكال  الثاين:  اهلدف 
جمال العمل. 

اهلدف الثالث: متكني املرأة اقتصادًيا، ومتكينها من التوفيق بني 
واجبات األرسة ومتطلبات العمل.  

اهلدف الرابع: تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص. 

وتسعى الوحدة إىل مراجعة القوانني بام يتوافق مع أهدافها، 
يف توفري بيئة عمل آمنة وحمفزة للنساء والرجال، ويسهم ذلك 
يف  املساواة  وحتقيق  للنساء،  مستدامة  عمل  فرص  خلق  يف 
األجور، ومشاركة النساء يف صنع وتنفيذ القرار االقتصادي، 
يعود  مما  وأرسهن  للنساء  املعيشة  مستوى  يتحسن  وبالتايل 
باإلجياب عىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة وحتسني أوضاع 

املجتمع بشكل عام.

جدول رقم)1(

تقديرات ألعداد المعنفات جسدًيا ونفسًيا وجنسًيا وفًقا لطبيعة العمل خالل عام 2015 

تقدير أعداد المعنفاتالنسبة المئوية للمعنفات جسدًيا ونفسًيا وجنسًيا حالة العمل 

3.296000 %تعمل بأجر نقدي 

7.13500 %صاحبة عمل وتستخدم آخرين 

6.2521500 %تعمل لحسابها وال تستخدم أحد 

4.518500 %تعمل لدى األسرة بدون أجر 

3.7139600 %اإلجمالي 

 المصدر: مسح التكلفة االقتصادية للعنف القائم على النوع االجتماعي، القاهرة، 2015، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
وصندوق األمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة.
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ثالًثا: تطوير قوانني العمل من منظور املساواة بني اجلنسني 
العمل،  يف  املرأة  محاية  مبدأ  الدولية  العمل  منظمة  أقرت 
املتساوية،  القيمة  ذي  العمل  عن  األجر  يف  املساواة  ومبدأ 
الدويل يف  العمل  الصادر عن مؤمتر  فيالدلفيا  أكد إعالن  كام 
عام 1944 عىل احلق يف العمل للجميع، نساء ورجال، وأن 
العمل أحد املداخل األساسية للقضاء عىل الفقر وحتقيق الرفاه 
املادي. من بني الـ )190( اتفاقية الصادرة عن منظمة العمل 
الدولية يوجد أربع اتفاقيات تعترب بمثابة أدوات أساسية من 

أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف العمل، وهي كالتايل:  
لعام  األجور،  يف  املساواة  بشأن   )100( رقم  االتفاقية   -  1

.1951
االستخدام  يف  التمييز  بشأن   )111  ( رقم  االتفاقية   -  2

واملهنة، لعام 1958 )1(
ذوي  والعامالت  العامل  بشأن   )156( رقم  االتفاقية   -  3

املسئوليات العائلية، لعام 1981.
4 - االتفاقية  رقم)183( بشأن محاية األمومة، لعام  2000.

   كام صدر عن منظمة العمل الدولية يف عام 2019 االتفاقية 
رقم 190 بشأن "مناهضة العنف والتحرش يف عامل العمل". 
الثالثة  العمل  أطراف  الدولية  العمل  منظمة  وختاطب 
- النقابات العاملية( وتكون  - أصحاب العمل  )احلكومات 
هذه األطراف مسئولة عن تطبيق ما نصت عليه االتفاقية من 
حقوق من خالل قوانني العمل وسياسات وطنية تشمل مجيع 

العامل والعامالت. 
 2014 لعام  املرصي  الدستور  فقد نص  ما سبق،  إىل  أضف 

عىل التايل: 
1 - تكافؤ الفرص بني مجيع املواطنني. 

أو  اجلنس،  أو  العقيدة،  أو  الدين،  بسبب  التمييز  جتريم   -  2

1- صدقت مصر على االتفاقيتين 100 و111. وجدير بالذكر أنه 
طبًقا لنص المادة 93 من دستور 2014 فإن الدولة المصرية تلتزم 
تصدق  التي  اإلنسان  لحقوق  الدولية  والمواثيق  والعهود  باالتفاقيات 
لألوضاع  وفقا  نشرها  بعد  القانون  قوة  لها  وتصبح  مصر  عليها 
المقررة، وأيًضا المادة )151( من الدستور التي تنص على أن "يمثل 
المعاهدات  ويبرم  الخارجية  عالقاتها  في  الدولة  الجمهورية  رئيس 
القانون  قوة  لها  وتكون  النواب  مجلس  موافقة   بعد  عليها  ويصدق 
بعد نشرها وفقا ألحكام الدستور..." وبموجب هاتين  المادتين تكون 
للمواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة المصرية قوة القانون 
الوطني،  ويجب على الدولة أن تعدل تشريعاتها  بما يتالءم ونصوص 

المواثيق الدولية التي صادقت عليها.

األصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو اإلعاقة، أو املستوى 
االجتامعي، أو االنتامء السيايس أو اجلغرايف، أو ألي سبب آخر.
يف  والرجل  املرأة  بني  املساواة  حتقيق  الدولة  تكفل   -  3
واالجتامعية  واالقتصادية  والسياسية  املدنية  احلقوق  مجيع 

والثقافية.
العامة  الوظائف  تويل  يف  حقها  للمرأة  الدولة  تكفل   -  4
اجلهات  يف  والتعيني  الدولة  يف  العليا  اإلدارة  ووظائف 

واهليئات القضائية، دون متييز ضدها.
5 - تلتزم الدولة بحامية املرأة ضد كل أشكال العنف.

6 - تكفل الدولة متكني املرأة من التوفيق بني واجبات األرسة 
ومتطلبات العمل.

والطفولة  الرعاية واحلامية لألمومة  بتوفري  الدولة  تلتزم   - 7
واملرأة املعيلة واملسنة والنساء األشد احتياجًا.

رابًعا: مقرتحات لتعديل قانون العمل
عدد  تقديم  يمكن  والدستور  الدولية،  العمل  ملعايري  استناًدا 
تعديل  أجل  من  العمل  قانون  يف  الالزمة  املقرتحات  من 
نصوص قائمة، وإضافة نص جديد يتعلق بتجريم العنف يف 

عامل العمل عىل النحو التايل:
1 - ُيويص بأال يكون الدور اإلنجايب سبًبا للتمييز ضد النساء 
للنساء  الالزمة  احلامية  توفري  مراعاة  مع  التوظيف،  يف فرص 

أثناء فرتات احلمل دون املساس بحقوقها الوظيفية. 
فقد  الوضع؛  إجازة  عىل  احلصول  يف  احلق  خيص  فيام   -  2
الدولية  العمل  منظمة  عن  الصادرة   183 االتفاقية  حددت 
بشأن محاية األمومة أن حتصل النساء عىل 14 أسبوًعا إجازة 
أال  الوضع عىل  قبل وبعد  أن حتصل عليها  الوضع، ويمكن 
6 أسابيع بعد الوضع، دون النص عىل رشط بمدة  تقل عن 

زمنية تقضيها العاملة يف مكان العمل. 
3 - يمكن تسليط الضوء عىل أمهية مشاركة اآلباء واألمهات 
مسئولية رعاية الطفل؛ حيث متنح القوانني يف 78 دولة األب 
لرعاية  الطفل  احتياج  عىل  يؤكد  وهذا  طفل،  رعاية  إجازة 
الوالدين. وجتدر اإلشارة إىل تقديم مقرتح من جملس الشيوخ 
مع  لطفلها  األم  وضع  عند  إجازة  يوم  عىل  األب  بحصول 

تقديم ما يدل عىل ذلك.
4 - التأكيد عىل أحقية العامل والعاملة يف اصطحاب أطفاهلم 
برشط  مرتبًطا  ليس  احلق  هذا  يكون  وأن  احلضانة،  دور  إىل 
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عىل  ينص  القانون  وأن  خاصة  والعامالت،  للعامل  عددي 

توفري دور احلضانة داخل أو خارج أماكن العمل. 
5 - إضافة إجراءات عملية يف الالئحة التنفيذية أو القرارات 
مجيع  بحظر  اخلاصة  القانون  مواد  تفعيل  تضمن  الوزارية 

أشكال التمييز يف األجر والرتقي وشغل الوظائف.
عامل  يف  العنف  جتريم  خالل  من  احلامية  نطاق  توسيع   -  6
العمل، بحيث يشمل مجيع ما له عالقة بالعمل وليس داخل 
أو  بالعمل  املتعلقة  التدريبات  أماكن  منها  فحسب،  املنشأة 
االجتامعات خارج املنشأة مع العمالء أو عن طريق أي وسيلة 
الكرتونية مثل اإليميل أو التليفون، وإضافة إجراءات عملية 
تفعيل  تضمن  الوزارية  القرارات  أو  التنفيذية  الالئحة  يف 
مواد القانون )وفًقا لالتفاقية 190 الصادرة عام 2019 عن 
منظمة العمل الدولية بشأن مناهضة العنف والتحرش يف عامل 

العمل، والتوصية 206(. 

النوع  منظور  تراعي  وطنية  تشغيل  سياسات  إصدار   -  7
التي متكن  الالزمة  املواد  القانون  يتضمن  أن  االجتامعي عىل 
إدارات مفتيش العمل القيام باإلرشاف وتنفيذ ومتابعة وتقييم 

هذه السياسات. 
هلذه  والترشيعات  السياسات  صناع  استجابة  إن  ختاًما، 
دوران  معدالت  من  التقليل  يف  يساهم  أن  يمكن  املقرتحات 
النساء يف العمل، وزيادة فرص العمل، واملسامهة يف توفري بيئة 
عمل مستجيبة للنوع االجتامعي، وجودة بيئة العمل مما يعزز 
من مشاركة النساء يف سوق العمل وحتسني اإلنتاجية واحتفاظ 
ويسهم  النساء،  من  اخلربة  ذات  املدربة  بالعاملة  العمل  جهة 
الثقافية  األطر  خلخلة  يف  للنساء  الدور  هذا  وتقدير  إظهار 
واالجتامعية املقيدة للنساء والتي تكرس للتقسيم غري العادل يف 
األدوار بني الرجال والنساء، مما يمهد الطريق أمام تعميق مبدأ 

تكافؤ الفرص والعدالة، وحتسني مؤرشات التنمية.        
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تأثير برنامج اإلصالح االقتصادي على عمل المرأة 
المصرية

رضوى أبو شادي

باحثة اقتصادية متخصصة في النوع االجتماعي والتنمية 
ماجستير سياسات عامة بالجامعة األمريكية بالقاهرة

عند صياغة »الربنامج الوطني لإلصالحات اهليكلية« )National Structural Reform Programme )NSRP، الذي 
تم اإلعالن عنه يف 27 أبريل 2021، كان هناك حرًصا عىل اتساقه مع رؤية مرص 2030 املحدثة؛ حيث يعد ذلك الربنامج 
»املرحلة الثانية لإلصالح االقتصادي« الذي بدأت مرحلته األوىل يف نوفمرب عام 2016 ونفذت فيه احلكومة املرصية العديد 
من اإلجراءات لدعم وضعها املايل واستعادة ثقة املستثمرين يف االقتصاد. وتستهدف املرحلة الثانية، التعامل مع املستجدات 
املحلية والدولية، والرتكيز عىل مرحلة ما بعد اإلصالح االقتصادي، والتعامل مع تداعّيات انتشار جائحة كورونا، وما فرضته 
السكانية، ورضورة ضبط  الزيادة  البيئة، وقضية  الداخيل، وتعزيز فرص االقتصاد األخرض ومحاية  الصعيد  من حتدّيات عىل 
القيادة  تأكيد  من  الرغم  وعىل  واجتامعية.  اقتصادية  آثار  من  عليها  يرتتب  وما  املياه  ندرة  وقضية  السكاين،  النمو  معدالت 
السياسية وأهداف 2030 عىل أمهية متكني املرأة املرصية وتقليل الفجوة بني اجلنسني، إال أنه يتبني وفًقا ألحدث مؤرش عاملي 
إىل  146 دولة، ويرجع ذلك بشكل أسايس  بني  129 من  الرتتيب رقم  أن مرص سجلت   2022 لعام  اجلنسني  للفجوة بني 

ضعف التمكني االقتصادي للمرأة؛ إذ حتتل مرص املركز الـ 142 يف مؤرش التمكني االقتصادي. 

التمكني  وبالتايل  اجلنسني،  بني  الفجوة  عىل  االقتصادي  اإلصالح  برنامج  تأثري  حدود  عن  البحث  املقالة  هذه  حتاول  لذلك 
االقتصادي للمرأة، خاصة مع وضع املرأة »اهلش« يف سوق العمل، باعتبارها ُتعد األكثر تأثًرا باألزمات، وحمدودية الفرص 
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عاملة  أهنا  األعامل  أصحاب  يرى  حيث  أمامها،  املتاحة 
»باهظة الثمن« Expensive Worker؛ من أجل هترهبم من 
االمتيازات اإلجيابية التي من املفرتض أن مُتنح هلن مثل: توفري 
وضع  إجازات  أو  للرضاعة  ساعات  ومنح  احلضانة،  دور 

ورعاية الطفل.

أواًل: وضع املرأة املصرية في سوق العمل
فقط،  عليها  ليس  للمرأة  االقتصادي  التمكني  نتائج  تنعكس 
املرأة 33.5 %  تعول  بأكملها؛ حيث  لتشمل األرسة  متتد  بل 
باإلضافة إىل تقاسم األعباء املادية مع الرجال يف  من األرس، 
ظل الظروف االقتصادية احلالية التي يصعب فيها االعتامد عىل 
شخص واحد كعائل رئييس. وقد أثبتت إحدى الدراسات أن 
زيادة مشاركة املرأة املرصية يف االقتصاد سوف تزيد من حجم 
الناتج القومي اإلمجايل بنسبة 34 % )وفًقا لوزارة التخطيط - 
عام 2020( وعىل الرغم من ذلك، فإن املرأة هي التي تبذل 

جمهوًدا مضاعًفا للحصول عىل فرصة عمل.
االقتصادي  اإلصالح  برنامج  بداية  مع  الوضع  إىل  وبالنظر 
التشييد  االقتصاد املرصي قطاع  تبنى  فقد   )2019-2016(
كقطاًعا رائًدا، وهو نادًرا ما يوظف سيدات، كام أنه ال خيلق 
طلًبا مستمًرا عىل العاملة، إذ ينتهي الطلب عىل العاملة بمجرد 
الصناعة  قطاعات  عىل  يعتمد  ال  كام  التشييد،  من  االنتهاء 

تكلفة  إىل عبء  باإلضافة  الرأساملية،  املعدات  واالستثامر يف 
القطاع  العاملني يف  زيادة عدد  إىل  ذلك  أدى  وقد  القروض. 
معدل  من   %  69 نسبة  يمثل  والذي  مرص،  يف  الرسمي  غري 
التي  املغرب  بعد  املنطقة  يف  األكرب  النسبة  وهي  التوظيف 
2019. هذا باإلضافة إىل تراجع  77 % لعام  النسبة هبا  تبلغ 
القطاع  العمل يف  املرأة إىل  التوظيف احلكومي - متيل  فرص 
احلكومي  العمل  يوفر  إذ  منه؛   %  45 متثل  حيث  احلكومي، 
والتحيز النوعي يف القطاع  فرصة آمنة ومقبولة اجتامعًيا هلا- 
تعيني  وتفضيله  املتزوجة،  للمرأة  بالنسبة  خاصة  اخلاص، 
الرجال. وبالتايل، أدى ذلك إىل تناقص يف حجم قوة العمل 
من اإلناث، وذلك يفرس االنخفاض النظري يف نسبة البطالة 
)دون   2019 عام   %  21 إىل   2016 عام  يف   %  23.6 من 

احتساب معدل الزيادة السكانية(. 

ونتيجة ملحدودية الفرص املتاحة أمام املرأة يف سوق العمل، 
فإهنا جتد نفسها مضطرة إىل قبول ظروف عمل غري مستقرة، 
وغري مالئمة من حيث التأمينات أو ساعات العمل أو العمل 
وفًقا لعقود غري رسمية. ويف بعض األوقات ونتيجة النسداد 
العمل، خاصة  أمام حتسني أوضاعهن يضطررن لرتك  األفق 
املتزوجة،  املرأة  عىل  اخلاص  القطاع  يفرضها  التي  القيود  مع 

والذي تتجه الدولة نحو االعتامد عليه. 

جدول )1(

 إجمالي قوة العمل والفئات العمرية في عام 2019

جملة اناثذكورقوة العمل % الفئات العمرية 
15-195.221.73.513

20-2412.852.316.134.9

25-291791.122.957.1

30-3925.296.522.860.3

40-4919.795.922.660.3

50-5915.889.121.557.6

60-642.844.75.926.7

+651.520.32.511.8

10068.116.443.1اإلجمالي

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أبريل 2022.
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يف  للمرأة  مسامهة  نسبة  آخر  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح 
النشاط االقتصادي كانت قبل أزمة كورونا، حيث تراجعت 
املبكرة  للمراحل  بالنسبة  خاصة  االقتصاد،  يف  املرأة  مسامهة 
إىل  البطالة  معدل  مع ارتفاع  األقل-  -حيث اخلربة  يف العمر 

مخس أضعاف مقارنة بالذكور.

لألفراد،  احلقيقي  الدخل  عىل  االقتصادي  اإلصالح  أثر  كام 
وكانت النسبة األكرب للنساء )وفًقا للمركز املرصي للدراسات 
االقتصادية، عام2020(. يعود ذلك ألثر التضخم؛ حيث أن 
امتصاص  عىل  ساعد  االقتصادي  االصالح  برنامج  تطبيق 
الصدمات املتوقعة لالقتصاد املرصي برفعه ملعدل النمو. كام 
الذي  النحو  عىل  العمل،  سوق  عىل  الربنامج  تأثري  انعكس 
أظهر ضعًفا يف مرونة سوق العمل املرصي خالل الصدمات 
العمل  سوق  يف  تشوهات  وجود  إىل  باإلضافة  واألزمات، 
امُلحَبطة«  »البطالة  من  للبطالة  النظري«  »االنخفاض  تفرس 
عىل  يؤكد  الذي  األمر  اخلفية«  و»البطالة  التشغيل«  و»نقص 
العمل  سوق  فهم  أجل  من  البطالة  تعريف  إعادة  رضورة 

بشكل واضح. 

هذه االختالالت اهليكلية أثرت بشكل أسايس عىل االقتصاد، 
وبالتايل الطلب عىل العاملة ومن بينها السيدات، فالطلب عىل 
العمل مشتق من الطلب عىل املنتج )اخلدمة( النهائي، حيث 
أيًضا  ويتأثر  العمل،  سوق  يف  ُيرتجم  الطلب  استمرار  إن 
بالدعم احلكومي من حيث عدم ختفيض األجور أو ترسيح 
العاملة.  وعىل الرغم من األثر الذي تركته آثار اإلغالق عىل 
االقتصاد املرصي، إال أن تطبيق سياسات إغالق »متوسطة« 
مقارنة  االقتصاد،  عىل  األزمة  حدة  من  التقليل  يف  سامهت 
إىل  للسيدات  التشغيل  معدل  انخفض  حيث  اجلوار؛  بدول 
آثار  )متابعة  االقتصادي  للوضع  نظًرا   2019 عام   %  13

كوفيد- 19 عىل سوق العمل املرصي - 2020(.

مرص  يف  العمل  قوة  يف  السيدات  مشاركة  نسبة  بلغت  وقد 
19.8 % لعام2019 وذلك قبل جائحة كوفيد - 19 )والتي 
املنخفضة  الدول  يف  مثيالهتا  عن  كبري  بشكل  منخفضة  تعد 
الدخل أو دول املنطقة(، ويرجع ذلك لتفضيل النساء العمل 
احلكومي؛ نظًرا ملزاياه من حيث توفري التمييز االجيايب هلن، إال 
إهنا ترتكز يف القطاع غري الرسمي، كام ترتكز يف قطاعات التعليم 
واملالبس اجلاهزة والصحة واالتصاالت واملعلومات والقطاع 
الزراعي والتجزئة. كذلك متثل املرأة النسبة األكرب من العاملني 
يف قطاعات منخفضة املهارات واخلدمات والقطاع الصحي، 
تلك القطاعات التي كانت األكثر تأثًرا نتيجة أزمة كورونا مثل 
أن 40.9 % من إمجايل  الضيافة والسياحة والعقارات؛ حيث 
رسمية،  غري  وظائف  يف  يعملن  لإلناث  الزراعية  غري  العاملة 

باإلضافة إىل 33.9 % يعملن يف أعامل هشة.  
بينام يستوعب القطاع اخلدمي النسبة األكرب من السيدات العامالت 
بنسبة 56.8 %، يليه الزراعة بنسبة 36.4 %، و6.7 % يف الصناعات. 
ومتثل املرأة املرصية 70 % من قوة العمل يف القطاع الرعائي مدفوع 
األجر مثل املعلامت واإلخصائيات الذي كان األكثر تأثًرا خالل 
األزمة؛ حيث متثل النساء النسبة األكرب منه. كام ازداد الطلب عىل 
اخلدمات الطبية بشكل كبري، عىل الرغم من تعرض النساء خلطر 
قطاع  يف  منهن  املشتغلني  من  كبرية  نسبة  لوجود  نظًرا  العدوى؛ 
الصحة الذي يقع يف اخلط األمامي للتعامل مع الوباء. وتبلغ نسبة 
النساء املشتغالت كعامالت منازل أعىل من الذكور؛ حيث تعمل 
61.3 % من اإلناث املشتغالت يف هذه الفئة )حتليل آثار فريوس 
املقرتحة  والسياسات  املرصي  االقتصاد  عىل  املستجد  كورونا 
للتعامل مع تداعياته- كلية االقتصاد والعلوم السياسية- 2020(.
ويوضح الشكل رقم )1( القطاعات التي ترتكز فيها النساء 
)أغلبها يف القطاع غري الرسمي( أو بدون أجر أو ال تعمل، كام 
يوضح أيضا تقسيم سوق العمل بشكل أسايس بني الرجال 
والسيدات يف مرص وفًقا آلخر إحصاء متاح يف فرباير 2020.
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 وذلك مقارنة بركود سوق العاملة املاهرة والذي قد يرجع يف 
العمل  العاملة وعدم رغبة صاحب  جزء منه إىل تدين مستوى 
يف االستثامر يف العاملة البرشية، األمر الذي قد يؤدي إىل صعوبة 
احتفاظه هبذه العاملة )حيث يغادرن عند ظهور فرصة أفضل( 
وما متثله أيًضا ظاهرة حتقيق السيدات يف مرص معدالت تعليم 
يعاين  كام  املقلوب«.  البطالة  »هرم  البطالة  أمامها  ترتفع  عالية 
سوق العمل من صعوبة دخول الفئات األقل خربة؛ نظًرا لعدم 
بني  خاصة  العمل  سوق  باحتياجات  التعليم  خمرجات  ربط 
السيدات؛ حيث تصل نسبة النساء الاليت مل يسبق هلن العمل 
73 % )وفًقا للمركز املرصي للدراسات االقتصادية- 2020(. 
كذلك، أثبتت أزمة كورونا صعوبة خروج أصحاب اخلربات 
املرتاكمة من سوق العمل؛ حيث يمكن أن يتم ختفيض دخلهم 

ولكن السوق يظل يف حاجة إليهم. 
أضف إىل ما سبق، فإن احلكومة تسعى لتقليل نسبة املشتغلني 
يف القطاع العام، خاصة، مع تأكيد وثيقة ملكية الدولة، التي 
اخلاص،  القطاع  وتشجيع  دعم  عىل  العام،  للنقاش  طُرحت 
األمر الذي جيب أن يصاحبه دعم حلقوق العامل/العامالت. 
نسبة  تطورت  كيف  يوضح  والذي   )2( رقم  الشكل  انظر 
املرصي  االقتصاد  يف  واخلاص  العام  االستثامر  مشاركة 
بني  متساوية  كبري  حد  إىل  مشاركة  بوجود   ٢٠٠٠ عام  منذ 
زيادة  يتضح  إذ   ،٢٠٠٨ عام  حتى  واخلاص  العام  القطاعني 

يف حجم االستثامر اخلاص مقارنة باالستثامر العام.  ثم ازداد 
ذروته خالل  إىل  ليصل  بدًءا من عام ٢٠١٦  العام  االستثامر 
فرتة كورونا اعتباًرا من عام ٢٠١٩ وحتى عام ٢٠٢١. ومن 
بشكل  املجال  وإفساح  احلكومي  االستثامر  تراجع  املتوقع 

أسايس للقطاع اخلاص.

ثانًيا: املرأة العاملة وأعباء العمل املنزلي

تأيت يف مقدمة التحديات التي تواجهها املرأة املرصية تضاعف 
أعباء العمل املنزيل غري مدفوع األجر، خاصة مع أزمة جائحة 
املنزل؛  يف  األرسة  جلوس  فرتات  وزيادة  كورونا،  فريوس 
التعقيم والتطهري والطبخ ورعاية  النساء أعباء  حيث حتملت 
وسالمتها.  األرسة  صحة  أجل  من  املنزل  داخل  املرىض 
عبء  أيًضا  حتملت  فقد  بعد،  عن  التعليم  نظام  تطبيق  ومع 
متابعة أطفاهلا من أجل التعامل مع هذا النظام اجلديد. ومن 
املرأة«  »ركود  األزمة  هذه  خالل  ظهرت  التي  املصطلحات 
عىل  للجائحة  السلبية  التأثريات  إىل  وُيشري   ،She-cession
وبالتايل  بالرجل،  مقارنة  عليها  املنزلية  األعباء  بازدياد  املرأة 
هذه  جعل  الذي  األمر  بالرجل،  مقارنة  دخلها  انخفاض 
املرأة  تقوم  عادة  حيث  املرأة؛  عىل  تأثريها  يف  خمتلفة  األزمة 
خالل األزمات  -األزمة االقتصادية 2008 - عىل امتصاص 
»صدمات الدخل« لتعوض انخفاض دخل الرجل، لكن هذه 

شكل رقم )1( 
وضع سوق العمل في مصر في فبراير ٢٠٢٠

Source: Ragui Assaad, ECES seminar, May 2022- The Egyptian Labor Market A Focus on Gender 

and Economic Vulnerability
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التي  القطاعات  أن  كام  عليها،  األعباء  تزايد  إىل  أدت  األزمة 
تأثًرا  األكثر  هي  كانت  املرأة  عاملة  من  نسبة  أكرب  تستوعب 

بأزمة كورونا.
وهذا ما أكدت عليه دراسة حديثة بأن العامالت -خاصة من 
لدهين أطفال- قمن بإعادة تنظيم أوقاهتن؛ استجابة للجائحة، 
يف العمل املنزيل ورعاية األطفال،  من أجل قضاء وقت أكرب 
غري  بينام  التعليمية،  واملؤسسات  احلضانات  غلق  مع  خاصة 
أكرب  وقت  ختصيص  من  اجلائحة  خالل  متكنوا  املتزوجات 
املتزوجني.  بنظرائهم  مقارنة  مبارش  أو  بعد  عن  إما  »مدفوع« 
وبغض النظر عن احلالة االجتامعية، فقد كانت السيدات هن 
بالرجال، كام يزيد وقت  العمل مقارنة  األقل عماًل يف سوق 

املرأة يف العمل الرعائي بزيادة عدد وعمر األطفال.
وقد أدى ازدياد أعباء الرعاية إىل توقف النساء عن البحث عن 

انخفاض  نظرًيا  يفرس  الذي  األمر  املحبطة(؛  )البطالة  العمل 
 )2021-2019( الفرتة  خالل  السيدات  بني  البطالة  نسبة 
فإذا ما تم إدراج هذه النسبة، فإن قوة العمل للسيدات ستزيد 
بنسبة 8.3 % إذ تزداد نسبة السيدات الاليت يبحثن عن فرصة 
عن  البحث  عن  العزوف  وقررن  أحبطن  من  مقابل  عمل 
فرصة؛ حيث ُتعرف البطالة بأن يكون الشخص لديه القدرة 
عىل العمل ويبحث عن فرصة، إال أنه ال يمكنه العمل وذلك 
وفًقا ملنظمة العمل الدولية. أي أن توقف النساء عن البحث 
عن العمل خاصة مع ازدياد الضغوط عليهن جيعلها خترج من 
السيدات  بني  البطالة  االرتفاع يف معدل  البطالة، ولعل  نسبة 
لعودة  ُيعد مؤرًشا جيًدا   2021 الربع األخري من عام  خالل 
املرأة للبحث عن فرصة عمل وبالتايل ازدياد األمل يف وجود 

فرصة مناسبة.

شكل رقم )2(
 تطور االستثمار العام والخاص خالل الفترة الزمنية )2001/2000 - 2021/2020(

المصدر: االقتصاد المصري بعد حرب أوكرانيا- وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، عام 2022.
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سوق  يف  املرأة  مشاركة  تدين   )4،3( الشكلني  من  يتضح 
برنامج  تطبيق  سبقت  التي  الفرتة  خالل  واالقتصاد  العمل 
اإلصالح االقتصادي وحتى فرتة كورونا عام 2021 مقارنة 
انخفضت  إذ  تقريًبا(  الرجال  مشاركة  نسبة  )ثلث  بالرجال 
 2017 عام  منذ  تدرجيي  بشكل  االقتصاد  يف  املشاركة  نسبة 
وارتفاع  العمل  سوق  يف  مشاركتها  يف  بانخفاض  )مصحوبة 
اجلائحة  فرتة  خالل  مستوى  أدنى  إىل  لتصل  البطالة(  لنسبة 
عام 2020 لتصل إىل 14.3 %، إال إهنا بدأت مؤخًرا يف عام 
2021  يف الزيادة مرة أخرى وظهر خالل ذلك انخفاض يف 

معدل البطالة عام 2021.

ثالًثا: السياسات التي طبقتها احلكومة للحد من األثر السلبي 
على املرأة 

وانخفاض  اليقني،  عدم  درجة  تزايد  يف   كورونا  أزمة  تسببت 
أثر  مما  االجتامعي،  والتباعد  اإلغالق  سياسات  مع  الطلب 
بشكل  السيدات  وعىل  عام  بشكل  العمل  سوق  عىل  سلبًيا 
الدولة  تدخلت  وعليه  املهمشة،  الفئات  من  باعتبارها  خاص 
تم  حيث  كورونا؛  فرتة  خالل  االستثنائية  اإلجراءات  ببعض 
رصد السياسات املستجيبة للجائحة من خالل املجلس القومي 
لدهين  ومن  احلوامل  النساء  منح  تم  املثال  سبيل  عىل  للمرأة. 
لرعاية  -مدفوعة-  استثنائية  إجازة  سنة   12 من  أقل  أطفال 

شكل رقم )3( 
معدل البطالة بين السيدات والرجال خالل الفترة الزمنية )2021-2018(

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء - أبريل 2022.

شكل رقم )4(
 نسبة مشاركة المرأة في االقتصاد خالل الفترة )2021-2017(

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء- أبريل 2022.
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أنه  السيدات  من  فقط   %  42 أفادت  فقد  ذلك  ومع  األطفال، 
اإلجازة  قرار  إىل  باإلضافة  وذلك  اإلجازة،  بأخذ  هلن  سمح 
القطاع  49 % يف  منه  استفاد  الذي  والنساء  الرجال  بني  التبادلية 
 68 النساء  نسبة  بلغت  احلكومي،  القطاع  يف   % و65  اخلاص، 
القومي للمرأة-٢٠٢٠(، مما ساعد عىل  )املجلس   )2020( %
العمل من املنزل، وقد كانت الطبيبات )خط الدفاع األول( هن 
األكثر الفئات التي تعاين من صعوبة املوافقة عىل هذه االجازة 

)وفقا لنقابة األطباء(. 
املنتظمة  غري  العاملة  منحة  اشتملت  فقد  سبق،  ما  إىل  أضف 
وقدرها 500 جنيه املرأة يف العاملة غري املنتظمة. كام صدرت 
الصحية  الرعاية  ملقدمي  الدعم  بتقديم  خاصة  قرارات  عدة 
عمل  بأن  العلم  مع  والطبيبات(  )التمريض  النساء  من 
النساء يرتكز بشكل أكرب يف خدمات التعليم والصحة، وهي 
خدمات أقل تأثًرا باألزمة، خاصة بالنسبة خلدمات الصحة، 
التي يزداد الطلب عليها وقت األزمات الصحية ويف مقدمتها 

جائحة كورونا؛ نظًرا للضغط عىل املنظومة الصحية. 
إطالق  تم   )IFC( الدولية  التمويل  منظمة  مع  وباالشرتاك 
الرشكات  حتفيز  إىل  هيدف  سنوات   3 ملدة  استشاري  برنامج 
يف القطاع اخلاص عىل دمج املزيد من النساء يف سوق العمل، 
ومساعدهتا عىل تبني برامج صديقة لألرسة، حيث أصبحت 
الرشق  منطقة  ويف  أفريقية  دولة  أول   ،2020 عام  يف  مرص 
واخلاص  العام  القطاعني  بني  تعاون  طريقة  تطلق  األوسط 
إجراءات  تبني  عىل  واخلاصة  احلكومية  الرشكات  ملساعدة 
أكثر مراعاة للنوع االجتامعي، بحيث تستند أساًسا إىل أربع 
إعداد  العمل، وثانيها،  املرأة يف  تعزيز مشاركة  أوهلا،  ركائز: 
تصعيد  وثالثها،   ،19 كوفيد-  بعد  العمل  لسوق  النساء 
القيادات النسائية، ورابعها، سد الفجوات يف األجور داخل 

القطاعات وعربها.
كام تم التوسع يف عدد املستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، 
ال  السيدات  ألن  ونظًرا  سيدات؛  تعوهلا  التي  األرس  خاصة 
أكرب  بشكل  وتعاين  بعد،  عن  األعامل  بعض  تنفيذ  يمكنها 
برامج  االتصاالت  وزارة  وفرت  فقد  الرقمية،  الفجوة  من 
للتعليم عن بعد إلعادة تأهيل املرأة )املعيلة( خللق املزيد من 
للمرشوعات  اإلقراض  آليات  وتيسري  ودعم  العمل  فرص 
املنتجة من املنزل للمرأة. ومن ثم فالتوسع يف هذه املبادرات، 
املايل  والشمول  الصغر  متناهي  القطاع  دعم  إىل  باإلضافة 
األعامل  ريادة  يف  املرأة  متكني  يف  تساهم  واإلصالحات، 
كطريقة للتغلب عىل صعوبة توفري فرص العمل، خاصة وأن 
العامالت يف القطاع اخلاص والعمل اخلاص كن  األكثر تأثًرا 

خالل األزمة واألكثر معاناة للحفاظ عىل أعامهلن.  

رابًعا: سبل حتسني فرص مشاركة املرأة في سوق العمل
يمكن  كورونا،  أزمة  تداعيات  من  احلايل  التعايف  ظل  يف   
استخالص أفضل السياسات الالزمة لتمكني املرأة يف سوق 
االقتصاد  تواجه  مستجدة  حتديات  ظهور  مع  خاصة  العمل، 
تداعيات  تفاقم  نتيجة  املرصي،  االقتصاد  بينه  ومن  العاملي، 
احلرب الروسية األوكرانية، وتأثر سالسل التوريد. ومن ناحية 
أخرى، تزايد التنافسية يف سوق العمل مع زيادة عدد اخلرجيني 
اجلدد، وانضاممهم لسوق العمل كل عام، مع توقع تدفق عدد 
كبري من الشباب لسوق العمل، بحلول عام 2025. باإلضافة 
العمل  تطبيق  رضورة  عىل  الدولية  العمل  منظمة  تأكيد  إىل 
مقدمتها  ويف  الالزمة،  التأمينات  توفري  من  يشمله  بام  الالئق 
التأمني الصحي. ويف هذا السياق، يمكن التنويه إىل الربنامج 
الذي وضعته هيئة األمم املتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية 
من  للنساء  والالئق  اإلنتاجي  العمل  فرص  تعزيز  أجل  من 
خالل التصدي لألسباب اهليكلية ألوجه التفاوت التي تواجه 
املرأة يف املنطقة. ومتشًيا مع أهداف التنمية املستدامة، فإن من 
شأن هذا الربنامج أن ُيساهم يف حتقيق اهلدف اإلنامئي اخلامس: 
والفتيات«،  النساء  كل  ومتكني  اجلنسني  بني  املساواة  »حتقيق 
الشامل  االقتصادي  النمو  »تعزيز  الثامن:  اإلنامئي  واهلدف 
واملستدام والعاملة وتوفري العمل الالئق للجميع«، كام ستشمل 
العادلة  العمل  وسياسات  قوانني  تعزيز  االسرتاتيجيات 
)مع  واملجتمعية  واخلاصة  احلكومية  الفعالة  اجلهات  وإرشاك 
االهتامم بإرشاك الرجال( وتقليل العبء غري املتكافئ ألعامل 

الرعاية غري مدفوعة األجر.
املؤسسات  -بمشاركة  الربنامج  سيعمل  السياق،  هذا  ويف 
احلكومية والقطاع اخلاص ومنظامت أصحاب العمل والعامل 
أوهلا،  رئيسية:  أهداف  ثالثة  حتقيق  عىل  املدين-  واملجتمع 
دعم تنفيذ قوانني وسياسات عمل فّعالة مراعية ملنظور النوع 
ملنظور  ُمراٍع  خاص  قطاع  وجود  دعم  ثانيها،  االجتامعي، 
الالئق  العمل  فرص  إىل  النساء  يستقطب  االجتامعي  النوع 
وثالثها،  املهني.  وترّقيهن  العمل  يف  بقائهن  عىل  وحيافظ 
حول  االجتامعي  النوع  عىل  القائمة  النمطية  الصور  جماهبة 
األرسية  الرعاية  بأعامل  املتعلقة  والنساء  الرجال  مسؤوليات 

واألعامل املنزلية غري مدفوعة األجر. 
من  عدد  ييل  فيام  تقديم  يمكن  سبق  ما  عىل  وترتيًبا 
التعزيز من فرص  التي يمكن أن تساهم يف  االستخالصات 
التمكني االقتصادي للمرأة يف مرص، خاصة يف ظل التحديات 

االقتصادية الراهنة. 
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التعديالت  عىل  يقترص  ال  املرأة  مشاركة  تعزيز  إن   -  1
الترشيعية، بل يتطلب تصحيح اخللل اهليكيل يف سوق العمل 
املرصي من حيث معدل وظائف القطاع العام، والعمل عىل 
تشجيع القطاع اخلاص من أجل توظيف السيدات، والتعزيز 
االقتصاد،  املرأة يف  بدور  التوعية  زيادة  املجتمعي عن طريق 
واالنعكاسات االجتامعية اإلجيابية الناجتة عن تعليم وصحة 
معدل  انخفاض  إىل  باإلضافة  لألطفال،  أفضل  وتغذية 
املهارات،  تعزيز  إىل  النظر  أيًضا  ذلك  يتضمن  كام  اخلصوبة. 
املايل  الشمول  وتعزيز  واملتوسطة  الصغرية  القطاعات  ودعم 

للمرأة الذي يمكنها من امليض قدًما يف ريادة األعامل.
2 - أثبتت السياسات االجتامعية واالقتصادية الفعالة القدرة 
عىل  تأثريها  وتقليل  لألزمة  السلبية  اآلثار  مع  التكيف  عىل 
وضع املرأة، خاصة مع صعوبة توفري أماكن بديلة لألطفال. 
كام سامهت سياسات احلامية االجتامعية يف التقليل من اآلثار 
الرسيعة  قدرهتا  من  وعززت  املهمشة،  الفئات  عىل  السلبية 
عىل  واحلفاظ  العمل  إىل  أخرى  مرة  والعودة  التكيف  عىل 
أزمة  مع  التعاطي  لتجربة  استناًدا  يمكن  وبالتايل  حقوقهن. 
اخلاصة  الراهنة  اإلشكاليات  معاجلة  وتداعياهتا،  كورونا 
القوانني  تفعيل  خالل  من  العمل،  سوق  يف  اهليكيل  باخللل 
الداعمة حلقوق املرأة العاملة، حتى يمكنها االنتظام يف العمل 
االستجابة  ضغط  حتت  العمل،  ترك  إىل  اضطرارها  دون 
اللتزاماهتا االجتامعية، والعمل عىل تعديل النظرة االجتامعية 
بني  املشاركة  وتشجيع  البدائل  وتوفري  الرعائي،  الدور  جتاه 

الرجل واملرأة.
عن  للمرأة  دقيقة  معلومات  توفري  أمهية  عىل  التأكيد   -  3
سوق العمل واحتياجاهتا يف القطاعات املختلفة حتى يمكن 
تدريب ومتكني السيدات عىل املنافسة يف هذا القطاع، وتوفري 
الرسمي  القطاعني  ذلك  يشمل  أن  عىل  مالئمة  عمل  فرص 
كام  السيدات  من  كبري  عدد  يستوعب  الذي  الرسمي  وغري 
الرقمي  االقتصاد  ذلك  يشمل  كام  قبل،  من  اإلشارة  سبق 
مرونة  وأتاح  لكورونا،  الالحقة  الفرتة  خالل  ازدهر  الذي 
للمرأة  فرًصا  وفر  كام  العمل،  سوق  احتياجات  الستيعاب 

لتحقيق التوازن بني احتياجات العمل والعمل الرعائي.
للتدريب،  برامج  لتوفري  اجلهود  تنسيق  عىل  العمل   -  4
لسوق  انضاممها  حتفيز  يمكن  حتى  للمرأة  املهارات  وتنمية 
العمل وصقلها باملهارات التي حتتاجها وتوفري اإلصالحات 
وبالتايل  النمو،  عىل  اخلاص  القطاع  تشجع  التي  االقتصادية 
األزمة  أثبتت  إذ  للمرأة.  أفضل  عمل  فرص  خلق  يمكنه 
اآلمن  السبيل  هو  مازال  اخلربات  وصقل  العايل  التعليم  أن 

البطالة  املستقبل، وحل مشكلة »هرم  لتوفري وظيفة الئقة يف 
املقلوب«؛ حيث كان من الصعب االستغناء عن ذوي اخلربة، 

خاصة مع انخفاض فرتة اإلغالق.
التوسع  يمكن  حتى  االنرتنت  شبكات  حتسني  يتعني   -  5
السياسات  وتغيري  بعد،  عن  العمل  تقنيات  استخدام  يف 
البيئة  يف  االستقرار  وتوفري  القيمة.  عالية  لتكون  الصناعية 
الكلية لالقتصاد من خالل حتسني مناخ االستثامر الذي يؤثر 
العمل، والقطاعات االقتصادية،  بدوره عىل أولويات سوق 
إلكرتونًيا  حتولت  التي  القطاعات  خاصة  النسبي،  ووزهنا 
التحوييل الذي  املبارش مع العمالء. والتدريب  عن االتصال 
يمكن هلن االنتقال للعمل هبذه الطريقة والتغلب عىل ارتفاع 
معدالت البطالة يف القطاعات االقتصادية األخرى، والتأكيد 
عىل توفري آليات للتواصل عن بعد إذاعًيا وتليفونًيا وتلفزيونًيا 
مع  والتواصل  الرقمية  الفجوة  عىل  التغلب  يمكن  حتى 
احتياًجا، بحيث ال يقترص األمر  املناطق األشد  السيدات يف 
فهم  وأن  خاصة  تقنًيا،  التواصل  عىل  القدرة  لديه  من  عىل 
تنمية شاملة  لتحقيق  أساسًيا  شيًئا  ُيعد  لكل سيدة  املتطلبات 
وحدة  باعتبارهن  واحتياجاهتن  السيدات  مع  التعامل  دون 
تكافؤ  وحدات  دور  تفعيل  إىل  باإلضافة  متجانسة.  واحدة 

الفرص داخل الوزارات لتلقي الشكاوى.
سوق  يف  استحداثها  تم  التي  املرنة  األنظمة  سامهت  ختاًما، 
العمل  نظام  وأيًضا  بعد،  عن  العمل  نظام  مثل  العمل، 
حمددة  خدمة  بتقديم  املرتبط  العمل  ونظام  الوقت،  لبعض 
freelancer يف توفري النفقات، والوقت يف املواصالت. كام 
)من  التشغيلية  التكلفة  بتوفري  أيًضا  العمل  أصحاب  استفاد 
انتشار  إىل  باإلضافة  وانرتنت...(،  وأصول  وأجهزة  كهرباء 
اقتصاد املنصات. ومع ذلك من املهم التنويه إىل أن السيدات 
لدهين فجوة رقمية أكرب، وأن هذه املرونة ال تنطبق عىل مجيع 
نتيجة  أكرب  عبء  فرضت  إذ  السيدات،  جلميع  أو  الوظائف 
مرتبط  غري  املهام أصبح  أن طلب  العمل، كام  لتداخل وقت 
هلن.  النفسية  الصحة  عىل  أثر  الذي  األمر  حمددة،  بساعات 
وبالتايل فإن الدخل وحده ليس كفياًل بتحقيق التحرر؛ حيث 
أن تزايد األعباء عىل املرأة يؤكد عىل أن التمكني االقتصادي 
ال يتوقف عند خلق فرصة عمل هلا، بل جيب أن يشمل ذلك 
الئقة  عمل  فرص  وتوفري  تتحملها  التي  األعباء  إىل  النظر 
داخل  احلياة  بني  بالتوازن  يسمح  بشكل  العمل  من  متكنها 
أن  ثم جيب  الفجوة يف األجور، ومن  املنزل وتقليل  وخارج 
يصاحب ذلك برامج محاية اجتامعية متكن املرأة من الشمول 

االجتامعي.  
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املرأة وسوق العمل يف مرص

املحيل اإلمجايل  الناتج  تساهم يف  التي  الناجتة عنها  والدخول  االقتصادية  األنشطة  بأنه جمموعة  الرسمي  االقتصاد غري  ُيعرف 
ا، ولكنها غري مسجلة وُيتعمد إخفاؤها للتهرب من اخلضوع للقوانني والرضائب احلكومية. كذلك، يمكن  املحسوب رسميًّ
تعريفه بأهنا مجيع السلع واخلدمات غري املرخصة ولكن يسمح باستخدامها، والتي يتم تداوهلا يف السوق، ولكن يتم إخفاؤها 
القطاع،  هذا  يف  تعمل  التي  للعاملة  االجتامعي  الضامن  اشرتاكات  دفع  وجتنب  الرضائب،  دفع  لتجنب  السلطات  عن  عمًدا 

وكذلك عدم االضطرار لتلبية بعض قوانني ومعايري سوق العمل، مثل احلد األدنى لألجور وغريها من القواعد. 

كام ال ُيعد القطاع غري الرسمي منفصاًل عن القطاع الرسمي؛ حيث إنه يتضمن نفس األنشطة واخلدمات التي يقدمها القطاع 
الرسمي، بمعنى أن األنشطة غري الرسمية ليست بالرضورة غري قانونية مثل االجتار باملخدرات واألسلحة والبرش وغريها من 
األنشطة اإلجرامية. ويشمل االقتصاد غري الرسمي الوحدات غري املسجلة القائمة عىل إنتاج وتوزيع السلع واخلدمات مثل 
الورش ومصانع »بئر السلم«، باإلضافة إىل الرشكات العائلية التي تتم إدارهتا داخل املنازل، والباعة اجلائلني. وتتسم العاملة 
املنتمية هلذا القطاع باهلشاشة؛ حيث ال تتمتع بمظلة التأمينات االجتامعية وال التأمني الصحي، كام أهنا حتصل غالًبا عىل أجور 

غري عادلة. 

تحديات عمل المرأة المصرية في االقتصاد غير الرسمي 

سنية الفقي 

باحثة بوحدة الدراسات االقتصادية 
مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية



29

امللف املرصي - العدد  98 - أكتوبر 2022
للنهوض  فعالة  وسيلة  للمرأة  االقتصادي  التمكني  ويعد 
من  الرغم  وعىل  واملجتمع،  لألرسة  االقتصادي  باملستوى 
باإلضافة  املجتمع،  نصف  من  يقرب  ما  تشكل  املرأة  أن 
لفرص التعليم املتاحة هلا، إال أن نسبة مشاركة املرأة املرصية 
أهنا  السنوات األخرية؛ حيث  تراجعت يف  العاملة  القوى  يف 
نتيجة لعدد من  يف حالة ركود منذ أوائل األلفينيات، وذلك 
املعوقات التي تقيد من فرصها االقتصادية مثل عدم املساواة 
نتيجة  العمل،  بني اجلنسني يف احلصول عىل احلقوق وفرص 
وجود  وعدم  النساء،  عىل  املنزلية  الرعاية  أعامل  أعباء  إلقاء 
وظائف مرنة تناسب أعباءها األرسية، باإلضافة للتمييز ضد 

املرأة خاصة يف القطاع اخلاص.
ورغم النظرة السلبية لقطاع من املجتمع لعمل املرأة يف املنزل، 
واعتباره بال قيمة؛ حيث توصف املرأة غري العاملة بأهنا »ربة 
للتعبئة  املركزي  اجلهاز  لبيانات  وفًقا  إنه  إال  تعمل،  منزل« ال 
العامة واإلحصاء، عام 2015 فإن قيمة العمل املنـزيل بدون 
املنزلية، وأعامل رعاية األطفال  مقابل مايل مثل أعامل اخلدمة 
واملسنني، وبعض أعامل التمريض له قيمة اقتصادية ملموسة، 
يمكن احتسابه كقيمة مضافة إىل الناتج املحيل اإلمجايل. ووفًقا 
عىل  األجر  مدفوع  غري  املنزيل  العمل  قيمة  فإن  البيانات  هلذه 
مستوى اجلمهورية بلغت حوايل 654 مليار جنيه، تبلغ حصة 
النساء منها 79 % بقيمة 517 مليار جنيه، مقابل 21 % للرجال 

بقيمة 137 مليار جنيه.
املرأة  عمل  تواجه  التي  التحديات  أبرز  مناقشة  أجل  ومن 
بداية  املقالة  هذه  حتاول  الرسمي،  غري  االقتصاد  يف  املرصية 
املال  رأس  خيص  فيام  املرأة  ألوضاع  حتليلية  قراءة  تقديم 
نًظرا ألمهيته يف حتسني مستوى  البرشي )التعليم والصحة(؛ 
اإلنتاجية بالنسبة هلن يف سوق العمل. ثم تتناول املقالة حصة 
غري  القطاع  يف  النساء  وعاملة  املرصية،  العمل  قوة  يف  املرأة 
الفقر،  إشكالية  يف  البحث  إىل  باإلضافة  مرص،  يف  الرسمي 

وعالقتها باملرأة، وتأثريها عىل التمكني االقتصادي للمرأة.

)التعليم  البشري  املال  رأس  يخص  فيما  املرأة  أوضاع  أواًل: 
والصحة(

تعاين املرأة املرصية من عدة مشاكل حتول بينها وبني العمل يف 
والرعاية  التأمينية  باحلامية واملظلة  فيها  تتمتع  ظروف مالئمة 
الفقر،  معدالت  ارتفاع  يف  ذلك  انعكس  وقد  الصحية. 
للرعاية  التعليم، واالفتقار  والبطالة، واألمية، والترسب من 

الصحية واالجتامعية.  
األفراد  إحراز  يف  البرشي  املال  رأس  يف  االستثامر  ويساهم   

ملستويات مرتفعة من التعليم، والصحة مما يساهم بشكل فعال 
يف ارتفاع مستوى إنتاجيتهم يف سوق العمل، ومن ثمَّ مستوى 
دخوهلم الشخصية. كام أن املجتمعات التي تضع االستثامر يف 
البرش يف مقدمة أولوياهتا تكون قادرة عىل حتقيق نمو اقتصادي 
بالعدالة،  يتسم  نحو  عىل  الدخل  وتوزيع  ومستدام  مرتفع 
االقتصادية  األهداف  وحتقيق  الفقر،  من  احلدِّ  يف  يسهم  بام 
واالجتامعية والبيئية لعملية التنمية املستدامة. وفيام ييل يمكن 

تناول أوضاع املرأة فيام خيص التعليم، والصحة. 
1 - التعليم 

وفًقا لتقديرات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، فقد 
تراجع معدل األمية عىل مستوى اجلمهورية من 29.6 % عام 
2006، إىل نحو 25.8 % عام 2017، كام بلغ معدل األمية 
بنسبة   ،2017 للذكور 21.2 %، و30.8 % لإلناث يف عام 
بعام  مقارنة  لإلناث،   % و6.5  للذكور،   %  1.2 انخفاض، 
2006. وجاءت أعىل معدالت األمية يف مرص يف حمافظات 
مرص  حمافظات  أعىل  املنيا  حمافظة  تصدرت  حيث  الصعيد؛ 
من حيث األمية، والتي بلغت 37.2 % )وهو ما يتوافق مع 
البحر  حمافظة  ُتعد  بينام  فقًرا(،  األكثر  املحافظات  بني  ترتيبها 
ملحافظات  بالنسبة  األمية  نسبة  يف  املحافظات  أقل  األمحر 

احلدود؛ حيث بلغت 12 % وفًقا لتعداد عام 2017.
الت القيد لكٍل من البنني والبنات، يشري تقرير  وفيام خيص معدَّ
التنمية البرشية يف مرص عام 2021 إىل تاليش الفجوة النوعية 
2020/2011،2019/2010؛  العامني  بني  اجلنسني  بني 
اخلاصة  تلك  للبنات  الصايف  القيد  الت  معدَّ جتاوزت  إذ 
جعل  ما  وهو  اجلامعي،  قبل  التعليم  مراحل  مجيع  يف  بالبنني 
العام  لبيانات  وفًقا  سالبة  قيمة  يأخذ  النوعية  الفجوة  مؤرش 

 .2020/2019
الت  معدَّ يف  اجلغرافية  الفجوات  نت  حتسَّ أخرى،  ناحية  من 
السنوات  خالل  كبرية  )بنسبة  واحلرض  الريف،  بني  القيد 
بجميع  القيد  الت  معدَّ تظل  ذلك،  ومع  األخرية(.  العرش 
مراحل التعليم قبل اجلامعي يف حمافظات الوجه القبيل- التي 
بباقي  املناظرة  الت  املعدَّ من  أقّل  الفقر-  معدالت  هبا  تزداد 

حمافظات اجلمهورية.
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  مؤسسات  مستوى  وعىل 
التعليم  مؤسسات  يف  اإلمجايل  القيد  معدل  ارتفع  فقد 
العام  يف   %  26.4 نحو  من  واخلاصة(  )احلكومية  العايل 
 2020/2019 العام  قرابة 37.1 % يف  إىل   2011/2010
التنمية  لتقرير  وفًقا  لإلناث(،   % و37.3  للذكور   %  36.9(

البرشية يف  مرص عام 2021.  
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2 - الصحة 

إنتاجيته،  بمستوى  كبري  بشكل  الفرد  صحة  مستوى  يرتبط 
سوق  يف  أجره  ثمَّ  الالئق، ومن  العمل  عىل  وفرص حصوله 
العمل؛ فاألفراد الذين يعانون من مشكالت صحية )جسدية 
عن  للتعطل  ُعرضة  األكثر  يعتربون  نفسية(  أو  عقلية  أو 
غري  الغالب  يف  هلم  املتاحة  العمل  فرص  تكون  كام  العمل، 
الئقة أو يف ظروف غري مالئمة. وبالتايل تصبح إنتاجية هؤالء 
جيعل  بام  أعىل،  العمل  عن  تغّيبهم  الت  ومعدَّ أقل،  األفراد 
قدرهتم عىل الكسب حمدودة يف مجيع األعامر مقارنة بنظرائهم 

من األشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة.  

ووفًقا لتقرير التنمية البرشية يف مرص عام 2021، فقد ارتفع 
من 70.3 سنة يف  مرص  يف  امليالد  عند  املتوقع  العمر  متوسط 
إىل  لإلناث(  سنة  و72.6  للذكور،  سنة   68.2(  2010 عام 
نحو 71.8 يف عام 2018 )69.6 سنة للذكور، و74.2 سنة 
لإلناث(. وعىل الرغم من أن متوسط العمر املتوقع عند امليالد 
)البالغ  العاملي  باملتوسط  قورن  ما  إذا  منخفًضا  ُيعّد  مرص  يف 
72.6 سنة( واملتوسطات السائدة يف بعض الدول التي يمكن 
واملغرب،  ولبنان،  وتونس،  األردن،  مثل:  بمرص  مقارنتها 
وتركيا، وتايالند، إال أنه يرتفع عن املتوسط السائد يف الفلبني، 
الدول  ضمن  تأيت  دول  وهي  أفريقيا،  وجنوب  وإندونيسيا، 

العرش التي تسبق مرص مبارشة يف مؤرش التنمية البرشية.

سن  دون  األطفال  وفيات  معدل  انخفض  أخرى،  ناحية  من 
و27.2  للذكور،   30.3( طفل   28.8 من  مرص  يف  اخلامسة 
لإلناث )إىل نحو 203 طفل( 21.5 للذكور و19 لإلناثلكل 
 .)2019  -  2010( الزمنية  الفرتة  خالل  حي  مولود  ألف 
بمرص  اخلامسة  دون  األطفال  لوفيات  احلايّل  املعدل  ويعد 
للتنمية   2030 أجندة  تستهدفه  الذي  األقىص  احلد  من  أقل 
بام يمثل  حي،  مولود  ألف  لكل  طفًل  والبالغ 25  املستدامة، 
كام  املستدامة.  التنمية  أهداف  حتقيق  سبيل  يف  حقيقًيا  إنجاًزا 
الت املناظرة يف عدد من الدول مثل جنوب  يقل هذا عن املعدَّ
 ،)23.9( وإندونيسيا  والفلبني)27.3(،   ،)34.5( أفريقيا 
الرتتيب، وفًقا  يف  مرص  تسبق  الدول  تلك  أن  من  الرغم  عىل 

لتقرير التنمية البرشية ىف مرص عام 2021.  

ثانًيا: حصة املرأة في قوة العمل املصرية
جًدا،  حمدوًدا  يزال  ال  املرصي  العمل  سوق  يف  املرأة  دور  إن 
للنرشة  فوفًقا  السكان.  عدد  إمجايل  من  املرأة  بنسبة  مقارنة 
الصادر   ،2021 عام  العاملة  القوى  لبحث  املجمعة  السنوية 

عن اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، فإن نسبة مشاركة 
املرأة من إمجايل قوة العمل املرصية )املشتغلني واملتعطلني( عام 
2021 )29.358 مليون فرد( بلغت 17.2 % بنحو 5.062 
مليون فرد من اإلناث مقابل 82.8 % بنحو 24.296 مليون 
فرد من الذكور. ويتضح هنا إن نسبة مسامهة الذكور أكثر من 

أربع أضعاف نسبة مسامهة اإلناث يف قوة العمل املرصية.

عام  العمل  قوة  يف  اإلناث  مشاركة  تقدير  بمقارنة  أنه  كام 
 7 من  انخفضت  أهنا  يتبني   ،2021 لعام  بمثيلتها   ،2016
من  بنسبة  اإلناث،  من  مشارك  مليون   5.062 إىل  مليون 
اإلمجايل انخفضت من 24.2 % عام 2016 لنحو 17.2 % عام 
2021. فيام ييل يمكن توضيح حصة املرأة يف إمجايل املشتغلني، 
ومعدل مسامهة املرأة يف النشاط االقتصادي، فضاًل عن معدل 

بطالة املرأة.

1 - حصة املرأة يف  إمجايل املشتغلني 

بلغ تقدير مشاركة املرأة من إمجايل املشتغلني عام 2021 وفقا 
لبحث القوى العاملة )27.188 مليون مشتغل(، نحو 4.25 
مقابل  اإلمجايل،  من   %  15.6 بنسبة  إناث،  مشتغل  مليون 
84.4 % للذكور بنحو 22.27 مليون مشتغل ذكور، وهذه 
نسبة قليلة جًدا، مقارنة بالعديد من الدولة النامية، إضافة إىل 
السيدات املشتغالت فيها  التي ترتاوح نسبة  املتقدمة،  الدول 

من 40% إىل 50 % من نسبة السكان. 

وقد بلغ تقدير مسامهة النساء من إمجايل املشتغلني عام 2016 
نحو 5.345 مليون مشتغل إناث )بنسبة 21.1 % من إمجايل 
عام  انخفاًضا  املسامهة شهدت  أن هذه  يعني  مما  املشتغلني(، 

2021، يقدر بنحو 1.09 امرأة. 

2 - مسامهة املرأة يف النشاط االقتصادي 

ذكره،  السابق   2021 لعام  العاملة  القوى  لبحث  وفًقا 
العمل/ )قوة  االقتصادي  النشاط  يف  املسامهة  معدل  فإن 
السكان  عدد  إمجايل  من   %  42.9 بلغ   )100  × السكان 
النشاط  يف  املسامهة  معدل  بلغ  وقد  فأكثر(،  )15سنة 
بلغ  2021، يف حني  عام   %  15.2 اإلناث  بني  االقتصادي 
بني الذكور 69.0 % خالل العام نفسه. األمر  املعدل نفسه 
االقتصادي  النشاط  يف  املرأة  مشاركة  ضعف  يوضح  الذي 
يمثل  الذكور  مسامهة  معدل  إن  حيث  بالذكور؛  مقارنة 
للتقرير  ووفًقا  اإلناث.  بني  مثيالهتا  أضعاف  أربع  من  أكثر 
الفجوة  مؤرش  عن  العاملي  االقتصادي  املنتدى  عن  الصادر 
2022، فقد شهدت مرص ثباًتا يف ترتيبها  بني اجلنسني لعام 
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وهى  املايض  العام  مرتبة  نفس  حتتل  تزال  ال  حيث  الدويل؛ 
الثالثة  املرتبة  من  تراجعت  وإن  دولة،   146 بني  من   129
اإلمارات،  يسبقها كل من  السادسة؛ حيث  املرتبة  إىل  عربًيا 

ولبنان، وتونس، واألردن، والسعودية.

3 - معدل بطالة املرأة 

باإلضافة  العمل،  سوق  يف  املرأة  مسامهة  لضعف  نتيجة 
والرجل يف األجور،  املرأة  بني  املساواة  الستمرار حالة عدم 
النساء،  عاملة  من  حيد  الذي  اخلاص،  القطاع  يف  خاصة 
باإلضافة ملنحها أجور ومميزات أقل مقارنة بمثيلتها يف القطاع 
عن  اإلناث  بني  البطالة  نسب  الرتفاع  ذلك  أدى  احلكومي، 
أجر  بدون  األرسة  لدى  املرأة  عاملة  نسبة  وارتفاع  الذكور، 
مقارنة بالذكور. فقد ُقدرت نسبة النساء التي تعمل يف مرشوع 
ُأرسي بدون أجر بنحو 58.3 % )منهن 13.5 % ىف احلرض 
)وفًقا  للذكور   %  41.7 مقابل  الريف(  ىف   %  86.5 مقابل 
 .)2021 عام  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  املركزي  للجهاز 
ووفًقا ملنظمة العمل الدولية تتقاض النساء 74 % مما يتقضاه 
86 % مما  الرجل عن العمل نفسه يف القطاع اخلاص، ونحو 

يتقضاه الرجل عن العمل نفسه يف القطاع العام. 

الوظائف بشكل عام  لتقليص  للسياسات احلكومية  ونتيجة 
يف القطاع احلكومي، فقد بدأت مسامهة املرأة يف هذا القطاع 
لنتائـج بحـث  فوفًقا  انخفاًضا مستمًرا.  تتأثر سلًبا، وتشهد 
 2.17 املتعطلني  عدد  بلغ   ،2021 عام  العاملة  الـقوى 
 1.35 منهم   ،%  7.4 بلغ  بطالة  بمعدل  متعطل،  مليون 
ألف   811 مقابل   ،%  5.6 بنسبة  ذكور،  متعطل  مليون 

متعطل إناث، بنسبة 16.0 %.

يتضح مما سبق أن مشاركة النساء يف قوة العمل مل تشهد زيادًة 
عىل الرغم من التحسن يف حتصيلها الدرايس والنسبة املرتفعة 
ذلك  عالية. وأسباب  شهادات  عىل  احلاصالت  للنساء  نسبيًا 
ليست هيكلية فحسب، وإنام تتصل أيًضا باألعراف والتقاليد 
التي تدفع املرأة لتفضيل الزواج وتربية األطفال عىل اخلروج 
لسوق العمل؛ حيث تشكل القيم واملامرسات املتصلة بمهام 
التمكني  دون  حتول  حواجز  بينهام  والعالقات  اجلنسني، 
ملخاطر  عرضة  األكثر  كوهنا  عن  فضاًل  للمرأة.  االقتصادي 
اندالع  مع  جتىل  ما  وهو  واالجتامعية،  االقتصادية  األزمات 
جائحة كورونا التى عرضت الكثري منهن للعدوى والبطالة، 
وفقدان الوظائف اهلشة التي  كانت توفر هلن احلد األدنى من 

متطلبات املعيشة. 

ثالًثا: عمالة النساء في القطاع غير الرسمي في  مصر
ُتظهر نتائج بحث القوى العاملة عام 2021، بعض مؤرشات 
جودة العمل يف  السوق املرصي؛ حيث تعدت نسبة املشرتكني 
يف التأمينات االجتامعية 90 % للعاملني يف القطاعني احلكومي 
والعام )ذكور وإناث(، إال أهنا تنخفض يف العاملني يف القطاع 
اخلاص داخل املنشآت إىل 36.3 % )36.1 % ذكور، و37.2 % 
إناث(، وإىل 10.6 % فقط يف العاملني يف القطاع اخلاص خارج 

املنشآت )10.8 % ذكور، 5.2 % إناث(.
 %  90 تتعدى  الصحي  التأمني  يف  املشرتكني  نسبة  أن  كام 
إال  وإناث(،  )ذكور  والعام  احلكومي  القطاعني  يف  للعاملني 
أهنا تنخفض يف العاملني يف القطاع اخلاص داخل املنشآت إىل 
28.7 % )28.3 % ذكور، 31.6 % إناث(، وإىل 3.9 % فقط 
يف العاملني يف القطاع اخلاص خارج املنشآت )3.9 % ذكور، 

4.5 % إناث(.
 وتظهر نتائج البحث أن نسبة العاملني بعقد قانوين تتعدى 90 
إال  وإناث(،  )ذكور  والعام  احلكومي  القطاعني  للعاملني يف    %
داخل  اخلاص  القطاع  يف  العاملني  بني  تنخفض  النسبة  هذه  أن 
املنشآت إىل 34 % )33.0 % ذكور، 41.5 % إناث(، وإىل 1.6 
% فقط بني العاملني يف القطاع اخلاص خارج املنشآت )1.5 % 

ذكور، 5.2 % إناث(.
كام أن نسبة العاملني يف عمل دائم تتعدى 90 % للعاملني يف 
القطاعني احلكومي، والعام )ذكور وإناث(، إال أهنا تنخفض 
 %  83.2 إىل  املنشآت  داخل  اخلاص  القطاع  يف  العاملني  يف 
يف   فقط   %  31.5 وإىل  إناث(،   %  82.5 ذكور،   %  83.4(
العاملني يف القطاع اخلاص خارج املنشآت )31.5 % ذكور، 
44.7 % إناث(. وفيام ييل يمكن استنتاج عدة مؤرشات عن 

العاملني يف القطاع غري الرسمي.
نحو  االجتامعي  بالتأمني  املشمولني  غري  نسبة  بلغت   -  1
داخل  اخلاص  القطاع  يف  بأجر  العاملني  إمجاىل  من   %  63.7
املنشآت )بلغت نسبة اإلناث 62.8 % إناث(، و89.4 %  من 

إمجايل العاملني خارج املنشآت )نسبة اإلناث 94.8 %(.
2 - بلغت نسبة غري املشمولني بالتأمني الصحي نحو 71.3 % 
املنشآت  داخل  اخلاص  القطاع  يف  بأجر  العاملني  إمجايل  من 
)نسبة اإلناث 64.4 %(، و96.1 % من إمجايل العاملني خارج 

املنشآت )نسبة اإلناث 95.5 %(.
3 - بلغت نسبة العاملني الذين ال يملكون عقد عمل قانوين 
نحو 66 % من إمجايل العاملني بأجر يف القطاع اخلاص داخل 
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املنشآت )نسبة اإلناث 58.5 %(، ونحو 98.4 % من إمجايل 

العاملني خارج املنشآت )نسبة اإلناث 94.8 %(.

دائاًم نحو  يعملون عماًل  الذين ال  العاملني  نسبة  بلغت   - 4
داخل  اخلاص  القطاع  بأجر يف  العاملني  إمجاىل  من   %  16.8
املنشآت )نسبة اإلناث 17.5 %(، ونحو 68.1 %  من إمجاىل 

من هم خارج املنشآت )نسبة اإلناث 55.3 %(.

رابًعا: الفقر وعمالة النساء في القطاع غير الرسمي 

املشتغلني  من  كبرية  نسب  فإن  السابقة  للمؤرشات  نتيجة 
معرضني  اإلناث،  منهم  القلب  ويف  املرصي،  السوق  يف 
اجتامعية.  أو  اقتصادية  الفقر مع أي صدمة  الوقوع يف  خلطر 
أكثر احتاماًل أن  الرسمي هم  القطاع غري  بأجر يف  فالعاملون 
االجتامعي-  التأمني  إهنم - ويف غياب  فقراء؛ حيث  يكونوا 
األسعار  ارتفاع  بسبب  االقتصادية  للصدمات  عرضة  أكثر 
الدخل  لبحث  ووفًقا  االجتامعية.  األزمات  بسبب  أو 
2020/2019، فإن ما يقارب من 50.9 %  واإلنفاق لعام 
الرسمي )قطاع  القطاع غري  الفقراء يعملون يف  العاملني  من 
خاص خارج املنشآت( مقارنة بـ 36.8 % من العامل الفقراء 
العامل  من   %  12.2 ونحو  املنشآت،  داخل  اخلاص  بالقطاع 

الفقراء بالقطاع احلكومي. 

املستويات  ذوي  من  بأجر  العامل  فإن  ذلك،  عىل  عالوة 
القطاع غري  للعمل يف  األكثر عرضة  املنخفضة هم  التعليمية 
الرسمي؛ 83 % من العاملني بأجر أميني مقارنة بـ 22 % فقط 

من العاملني احلاصلني عىل تعليم جامعي.

واألقل  احلجم  كبرية  األرس  يف  الفقر  نسب  الزدياد  فنتيجة 
يف مستوى التعليم، فإن االستثامر يف تعليم املرأة وتشجيعها 
عىل العمل، عرب توفري فرص عمل مناسبة هلا سوف يساهم 
وقد  مرص.  صعيد  يف  خاصة  الفقر،  حدة  من  التخفيف  يف 
الوظائف  انتشار  يف  املساعدة  عىل  كورونا  جائحة  ساعدت 
ومالئمة  مرنة  عمل  فرص  توفري  عىل  يساعد  مما  بعد،  عن 
فرصة  عىل  احلصول  يف  تساعدها  األرسية  املرأة  لظروف 
عمل، مع احلفاظ عىل دورها داخل األرسة ورعاية أبنائها، 
مع العلم أن هذه الوظائف حتتاج لقدر معني من التعليم، ال 
يتوافر ىف كثري من النساء العامالت يف القطاع غري الرسمي، 
نتيجة  التعليم  مستوى  انخفاض  من  أغلبهن  تعاين  والتي 
للزواج املبكر أو للعمل يف وظائف هامشية وهشة ال تتطلب 

أي مهارات تعليمية.

والدينية  االجتامعية  لألعراف  نتيجة  فإنه  سبق  ما  إىل  أضف 
سوق  عن  بعيًدا  النساء  من  الكثري  دفع  يف  سامهت  التي 
يف  املتزايد  والتحرش  العنف  من  محايتهن  هبدف  العمل؛ 
االجتامعية  للظروف  نتيجة  أنه  إال  العمل،  وأماكن  الشارع 
وفاة  من  املعيلة  املرأة  هلا  تتعرض  التي  الصعبة  واالقتصادية 
امرأة.  تعوهلا  التي  األرس  نسب  تزداد  الطالق،  أو  العائل 
عن  الصادرة   ،2017 عام  مرص  تعداد  نتائج  أوضحت  فقد 
اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن عدد األرس التي 
تقوم املرأة بإعالتها بلغ 3.3 مليون أرسة بام يعادل 30 % من 
األرس، وبلغت نسبة األميات منها 59.1 % من إمجاىل اإلناث 
رؤساء األرس، يليها احلاصالت عىل مؤهل متوسط 17.6 %، 

ثم احلاصالت عىل مؤهل جامعي بنسبة 8.5 %.
فإن نسبة األرامل رؤساء األرس   ،2017 لتعداد عام   ووفًقا 
بلغت 70.3 %،  تليها املتزوجات )الزوج ال يعمل أو ال ينفق( 
املطلقات 7.1 %. ونتيجة الرتفاع نسبة  بنسبة 16.6 %، ثم 
القطاع غري  للعمل يف  يتوجهن  املعيلة، فإهنن  املرأة  األمية يف 
الرسمي؛ حيث أن فرص العمل املتوفرة ال تتطلب مهارات 
عالية، إال أن ظروف العمل صعبة، واألجور متدنية. كام أن 
املرأة املعيلة من محلة املؤهل املتوسط واجلامعي يف األغلب ال 
يف  لتأخرها  نتيجة  به،  للعمل  الرسمي   غري  القطاع  غري  جتد 
الدخول لسوق العمل، وافتقادها للخربة، وكرب سنها، مقارنة 

باخلرجيات اجلدد. 
ووفًقا لبحث الرجل واملرأة يف مرص عام 2015، الصادر عن 
نسب  خيص  فيام  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  املركزي   اجلهاز 
الفقر يف األرس املعيلة، فقد بلغت نسبة الفقراء 58.6 % من 
مقابل  القبيل  الوجه  ريف  يف  ذكور  يرأسها  التي  األرس  مجلة 
التي يرأسها إناث، ييل ذلك حرض  44.3 % من مجلة األرس 
الوجه القبيل، والذي سجل 28.6 % للذكور مقابل 19.9 % 
لإلناث. وكانت أقل نسبة للفقراء يف حرض الوجه البحري، 
10.0 % للذكور، و7.6 % لإلناث. وهذا يتوافق مع ارتفاع 
معدالت الفقر يف كل من ريف وحرض الوجه القبيل؛ نتيجة 
والترسب من  األمية،  نسبة  وارتفاع  التعليم  لتدين مستويات 
األرس  تدفع  ومجيعها  املبكر،  الزواج  نسب  وارتفاع  التعليم، 
إلحلاق الفتيات بسوق العمل غري الرسمي ملساعدة أرسهن 
الفقرية، أو بتزوجيهن مبكًرا بشكل خمالف للقانون )قبل 18 

عام( للتخلص من أعبائهن االقتصادية واالجتامعية. 
عىل  األجل  والطويلة  القصرية  الصحية  املخاطر  عىل  عالوًة 
األم والطفل، حيد الزواج املبكر واألمومة املبكرة من الفرص 
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ي هذه احللقة  واخليارات املتاحة للمرأة يف سوق العمل. وتؤدِّ
امُلفرغة إىل زيادة مستويات اخلصوبة )2.8 مولود لكل امرأة( 
بني النساء الاليت يعملن يف وظائف منخفضة األجر، ويفتقرن 

إىل آفاق مهنية جيدة.
وجتدر اإلشارة إىل وجود صلة بني الفقر، وارتفاع اخلصوبة، 
وتأثريها السلبي عىل متكني املرأة؛ حيث تشري التفاوتات بني 
املناطق اجلغرافية إىل أن معدل اخلصوبة الكيل يف ريف الوجه 
القبيل بمرص- وهي املنطقة التي تشهد أعىل معدالت الفقر- 
وارتفاع  الفقر،  بني  وللصلة  امرأة.  لكل  مولود   4.1 يبلغ 
املرأة، خاصة يف املحافظات  تأثري سلبي عىل متكني  اخلصوبة 
األشد فقرًا )سوهاج وأسيوط وقنا(. ووفًقا لدراسة املجلس 
أثر  عىل  قاطعة  أدلة  وجود  عدم  رغم  فإنه  للمرأة،  القومى 
أن  إال  الكيل،  اخلصوبة  معدل  عىل  نقدي  أجر  مقابل  العمل 
الاليت  للنساء  بالنسبة  أطول  املواليد  بني  الفاصلة  الفرتات 
يعملن مقابل أجر نقدي عن النساء األخريات، 39.3 شهر و 

36.5 شهر عىل الرتتيب.
وصحي  اجتامعي  تأمني  نظام  إنشاء  أمهية  مدى  يتضح  إًذا 
غري  باالقتصاد  العاملني  يشمل  للتطبيق،  وقابل  موسع 
الرسمي ويف القلب منهم النساء؛ حيث أنه خط الدفاع األول 
يتعرضون  العامل  فهؤالء  الدخل.  وتقلبات  صدمات  ضد 
ألزمات شديدة نتيجة لتقلبات السوق واألزمات االقتصادية 
املرض  بسبب  الوظائف  لفقدان  باإلضافة  واالجتامعية، 

واحلوادث، خاصة مع التقدم يف السن. 
من جممل ما سبق، يمكن التأكيد عىل رضورة تنفيذ احلكومة 
سياسات تستهدف زيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل بشكل 
الرسمي، عرب  العمل عىل دمج عامل االقتصاد غري  عام، مع 
تسهيل إجراءات استخراج الرتاخيص، وإعفاء املشاريع من 
عىل  بالتأمني  املشاريع  أصحاب  يقوم  أن  مقابل  الرضائب، 

تتكفل  أن  النساء( برسوم رمزية، عىل  فيها )ومنهم  العاملني 
احلكومة  ستملك  وبذلك  لذلك.  موارد  بتوفري  احلكومة 

قاعدة بيانات كاملة عن تلك املشاريع، وختضعها للرقابة. 

إلقامة  سهلة  بطرق  التمويل  توفري  رضورة  إىل  باإلضافة 
ميرسة،  بقروض  الصغر  ومتناهية  صغرية  مرشوعات 
توفري  عن  فضاًل  املعيلة.  للمرأة  خاصة  سهلة،  وضامنات 
تعلياًم  األقل  خاصة  النساء،  مهارات  لزيادة  تدريبية  برامج 
للمساعدة يف دجمهن يف سوق العمل الرسمي، وتوفري احلامية 
هلن من العنف والتحرش، خاصة يف قطاع اخلدمات، والباعة 
املعيالت  النساء  من  كبرية  نسبة  يستوعب  والذي  اجلائلني، 
ومع  القانونية.  احلامية  توفر  هلن  نقابة  وإنشاء  املتعلامت،  غري 
االجتامعى،  التواصل  وسائط  عرب  اإللكرتوين  البيع  انتشار 
جيب تنظيم هذا العمل، وإخضاعه للتسجيل، وتوفري التأمني 

االجتامعي، والصحي للعامالت به.

ورش  )بقالة،  الصغرية  املشاريع  أصحاب  تشجيع  جيب  كام 
خاصة  هبا،  العاملني  عىل  التأمني  عىل  مرخصة(  غري  صغرية 
لو كانت الزوجة أو االبنة، التي تعمل بجوار عائلها، فيجب 
أجر  وإعطاؤها  عليها،  التأمني  عىل  تشجعه  مميزات  إعطاؤه 
مناسب. نفس األمر يف القطاع الزراعي الذي ترتفع فيه نسبة 
النساء التي تعمل بال أجر لدى أرسهم الفقرية؛ حيث جيب 
التأمينية هلن، خاصة مع  املساعدة عىل دجمهن وتوفري احلامية 

تعرضهن ألزمات شديدة يف حالة وفاة عائل األرسة الذكر. 

يف  سواء  اجلائالت،  البائعات  تشجيع  رضورة  إىل  باإلضافة 
األسواق الشعبية أو عرب منصات التواصل االجتامعي الاليت 
االندماج  عىل  واخلدمات  املنتجات  خمتلف  بعرض  تقومن 
التسجيل الرسمي، والتأمني  يف السوق الرسمي عرب تسهيل 

االجتامعي هلن باشرتاكات خمفضة.
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مشاركة المرأة في أسواق العمل . . قراءة تقييمية للتجارب 
الدولية 

بهاء  محمود

باحث مساعد 
مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية

العمل،  توافر فرص  الدولية، من حيث  العمل  الرجل يف أسواق  بينها وبني  املساواة  املرأة من فجوة يف احلقوق وعدم  تعاين 
العمل كوهنا قيمة من قيم حقوق  املرأة والرجل يف أسواق  واألجور، ومعدل ساعات العمل. وال تقترص أمهية املساواة بني 
اإلنسان، لكن هلا مردود وعائد اقتصادي مهم، من حيث املسامهة يف رفع الناتج املحيل للدول، يف حال توفرت العاملة النسائية 
املاهرة. وتشري التجارب الدولية اخلاصة بعمل املرأة، أنه عىل الرغم من اخلطوات التي سلكتها العديد من الدول للوصول إىل 

سوق عمل عادل ومتكافئ، إال أن مردود تلك اجلهود املبذولة، ومكتسباهتا لن جتنى ثامرها يف املستقبل املنظور. 

أبرز  تتناول  ثم  الدولية،  العمل  أسواق  يف  ومشاركتها  املرأة  عمل  واقع  توضح  التي  الرقمية  املؤرشات  بعض  املقالة  تناقش 
التحديات التي تواجه عمل املرأة عاملًيا، كام تسعى لتقديم قراءة تقييمية لبعض التجارب الدولية اخلاصة بعمل املرأة، وذلك 

استناًدا لبعض التقارير؛ حيث تأيت يف مقدمتها بيانات البنك الدويل، ومنظمة العمل الدولية، وتقارير الفجوة بني اجلنسني.
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أواًل: واقع مشاركة املرأة في أسواق العمل الدولية

وفًقا  الدولية  العمل  أسواق  يف  املرأة  مشاركة  طبيعة  تتحدد 
لعدد من املؤرشات منها: نسبة مشاركتها يف األسواق مقارنة 
بنسبة مشاركة الرجال، وعدد النساء املؤهالت لسوق العمل، 
ونسبة البطالة لدهين، وطبيعة األعامل املسندة إليهن، والفجوة 
العمل،  ساعات  وعدد  األجور،  معدالت  يف  اجلنسني  بني 
وكذلك املناصب اإلدارية، ونوعية األعامل التي قد حيظر عىل 
املرأة العمل هبا يف بعض البلدان. ويمكن فيام ييل رصد بعض 
املؤرشات الرقمية التي توضح واقع عمل املرأة ومشاركتها يف 

أسواق العمل الدولية.

1. متثل عاملة املرأة 39.2 % من إمجايل القوة العاملة عاملًيا يف 
عاملة  نصيب  حول  الدويل  البنك  لبيانات  )وفًقا   2021 عام 

املرأة يف عام 2021، الصادرة يف  فرباير 2022(.

الدولية  العمل  أسواق  يف  املرأة  مشاركة  حجم  ختتلف   .2
إىل  تشري  حيث   ،)1( رقم  اجلدول  لبيانات  وفًقا  واإلقليمية، 
السابق  األقاليم  يف  العمل  سوق  يف  املرأة  مشاركة  متوسطات 
بالرضورة أن مجيع  دول  أنه ليس  بالذكر  ذكرها. ومن اجلدير 
اخلاصة  املذكورة  األرقام  من  أدنى  أرقاًما  تسجل  اإلقليم 
باإلقليم،  فعىل  سبيل املثال ُتعد إرسائيل دولة من دول الرشق 
األوسط وآسيا وتسجل معدل مرتفع من حيث مشاركة املرأة، 
بخالف بقية دول اإلقليم؛ حيث تتخطى  مشاركة املرأة يف سوق 
العمل اإلرسائييل نسبة 47 %، يف حني أن دول عربية أكرب سكاًنا منها 
وتقع يف نفس اإلقليم ال يتجاوز حجم عاملة املرأة لدهيا 20 %، مثل 
اإلمارات، والسعودية، ومرص، واليمن؛ حيث  تبلغ حجم مشاركة 
املرأة لدهيم 17 %، 20.4 %، 18.6 %، 8.1 % عىل الرتتيب، 

التباين بني هذه الدول من حيث حجم  مع األخذ يف االعتبار 
السكان واملستوى االقتصادي.

دولة  فهي  إيران،  إىل  اإلشارة  يمكن  سبق،  ما  إىل  أضف 
ذلك  ومع  مرتفع  سكان  عدد  ولدهيا  إقليمية،  وقوة  آسيوية 
تنخفض فيها مشاركة املرأة يف سوق العمل، وتتقارب نسبتها 
أفغانستان )17.4 % (، رغم أن أغلب متوسطات آسيا  مع  
والدول  إيران  لوضع  األبرز  التفسري  ولعل   .%  45 تتخطى 
للعامل  فبالنسبة  الديني؛  والفقه  األبوية،  عاميل:  هو  املشاهبة 
األول، يقصد به تبني املجتمع نظاًما أبوًيا يرى يف الرجل السيد 
وكذلك  عمل،  دون  املنزل  يف  املرأة  عىل  ويبقي  يعمل  الذي 
الدولة حتتفظ هبذا النسق األبوي عىل الرغم من تأثريه السلبي 
غالبية  يف  يتجىل  ما  وهو   ، للبالد،  االقتصادي  الوضع  عىل 

الدول اإلسالمية. 

تبنى  والتي  الدينية،  املحاذير  إىل  فينرصف  الثاين،  العامل  أما 
وعدم  العمل  من  املرأة  منع  رضورة  يرى  فقهي  أساس  عىل 
االختالط بالرجال، ولعل أبرز تلك النامذج تلك التي حيكمها 

ما يسمى باإلسالم السيايس.

نسبة  ارتفاع   )1( رقم  اجلدول  من  يالحظ  أخرى،  ناحية  من 
مشاركة املرأة يف أسواق العمل يف مناطق عدة عىل مستوى العامل، 
قد تتساوى فيها مع مشاركة الرجل أو تتخطاه، كام هو احلال 
يف أقاليم أوروبا وآسيا الوسطى )خاصة دول االحتاد السوفيتي 
السابق(، واالحتاد األورويب، ومعظم الدول األفريقية باستثناء 
شامهلا »العريب«، والقاسم املشرتك يف املناطق السابقة هو اجلدوى 
االقتصادية لعمل املرأة ، وانتشار قيم املساواة، من جانب، ومن 

جانب آخر عدم سيطرة فكر ديني يمنع عمل املرأة.
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جدول رقم )1(

نسبة ومتوسط مشاركة المرأة في سوق العمل خالل الفترة الزمنية)2021-2019(

اإلقليم أو الدولة
سنوات المقارنة ونسب مساهمة المرأة  في أسواق العمل 

مالحظات201920202021

   20.620.620.6العالم العربي

يقصدها 27 الدولة المنضمة لالتحاد46.146.146.3االتحاد األوروبي

   19.316.817.3إيران 

   47.747.947.7إسرائيل

أمريكا الالتينية 
 41.941.041.4والبحر الكاريبي

الشرق األوسط 
 20.019.619.7وشمال أفريقيا

 46.446.446.4أمريكا الشمالية

أعضاء منظمة 
 44.544.444.5التعاون والتنمية

 23.222.222.4جنوب آسيا

أفريقيا -جنوب 
 46.546.246.2الصحراء

شرق آسيا والمحيط 
 44.043.843.8الهادئ 

أوروبا وآسيا 
 44.444.244.1الوسطى 

معدل مساهمة المرأة في تركيا يختلف عن نظرائها في 33.432.232.5تركيا
آسيا إذا ما حسبت كدولة آسيوية أو أوروبية 

أقل دولة في العالم من حيث مشاركة المرأة في سوق 8.38.38.1الجمهورية اليمنية
العمل

المصدر: من إعداد الباحث استناًدا لبيانات البنك الدولي

https://data.albankaldawli.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?end=2021&start=2021&view=bar
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املرأة يف  العمل؛ حيث حتصل  بنفس  القيام  الرجل واملرأة عند  الفرق بني متوسط أجر  3. فجوة األجور بني اجلنسني، ومتثل 
املتوسط عىل أجر أقل من الرجل بنسبة 20 % عىل مستوى العامل )وفًقا لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية يف 16 سبتمرب 
2022(. ويوضح التقرير األخري للفجوة بني اجلنسني)Global Gender Gap Report 2022 )1 حالة الدول واألقاليم يف 
إطار سعيها لتقليل فجوة األجور بني اجلنسني؛ حيث يشري إىل أن أمريكا الشاملية تأيت يف املرتبة األوىل من حيث جهود تقليل 
الفجوة بني اجلنسني. وتعكس األرقام املوضحة يف الشكل رقم )1( مدى تقارب األقاليم من حيث تقليل الفجوة؛ حيث أن 
ارتفاع النسبة املئوية يعني وضعية أفضل للتكافؤ بني اجلنسني. وهو ما جيعل منطقة جنوب آسيا يف املرتبة األخرية. ووفًقا للتقرير 
امُلشار إليه، فإن أمريكا الشاملية حتتاج ما بني 59 إىل  62 عام  للقضاء عىل الفجوة بني اجلنسني، فيام حتتاج منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا إىل حوايل 115 عام إلهناء الفجوة بني اجلنسني، أما جنوب آسيا، فتحتاج إىل 197 عام. 

شكل رقم )1(

ترتيب األقاليم من حيث  جهود سد الفجوة بين الجنسين عام 2022

المصدر: تقرير الفجوة بين الجنسين 2022، متاح على الرابط التالي:
 https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2022.pdf

املثال  ومن اجلدير بالذكر أن هذه النسب، تتوازن مع معدالت وفروق األجور بني اجلنسني يف األقاليم السابقة، فعىل سبيل 
ترتاوح فجوة األجور بني اجلنسني يف االحتاد األورويب ما بني 0.7 %عند لوكسمبورج، و22.3 % عند التفيا، بينام يصل املتوسط 
العام لفجوة األجور يف االحتاد حوايل 13 % )وفًقا آلخر األرقام املعلنة بشأن معدالت فجوة األجور بني اجلنسني يف االحتاد 

األورويب واملتاحة فقط حتى هناية عام 2020 عىل موقع )Eurostat( لإلحصاء(.  
بربادوس)وفًقا  0 عند دولة  ما بني 0.49 يف دولة جواتيامال، و85.  اجلنوبية ترتاوح فجوة األجور بني اجلنسني  أمريكا  ويف 
لتقرير مؤرش فجوة األجور بني اجلنسني ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لعام 2022(. ويف كندا بلغت نسبة الفجوة 
يف األجور حوايل 16.66 %، ويف الواليات املتحدة وصلت  16.86 % )وفًقا إلحصاءات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

حول فجوة األجور لعام 2022(. 

1- يقيس تقرير الفجوة بين الجنسين  والذي يصدر سنوًيا عن منتدى االقتصاد العالمي، تطور التكافئ بين الجنسين من خالل المشاركة 
االقتصادية، والتحصيل التعليمي ، والخدمة والرعاية الصحية، والتمكين السياسي.  تقرير العام الجاري متاح على الرابط التالي:

https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2022.pdf
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وعىل مستوى القارة األفريقية تأيت رواندا كأعىل دولة يف تقليص فجوة األجور بني اجلنسني بمعدل 80.9 %، يف حني تصل 
67 % يف قطاع التعدين يف جامبيا، و51 % يف نفس القطاع يف دولة  فجوة األجور بني اجلنسني يف بعض الدول األفريقية إىل 
مالوي، ويف دول مثل جنوب أفريقيا يصل املتوسط العام لفجوة األجور بني اجلنسني إىل 29 % ) وفًقا لتقرير منظمة العمل 

الدولية الصادر يف يونيو 2020 (. 
30 %  عن نفس العمل )وفًقا  10 إىل  وعىل الصعيد العريب، فإن املرأة حتصل عىل أجر أقل من الرجل بنسب ترتاوح ما بني 
للتقرير العريب لفجوة النوع االجتامعي الصادر عن منظمة األمم املتحدة  لعام 2020(.  وبحسب التقرير أيًضا فإن كل قطاعات 
األعامل يف الدول العربية تشهد فجوة أجور لصالح الرجل، ماعدا قطاع الزراعة يف دولة اإلمارات؛ حيث يشهد فجوة لصالح 

املرأة. ويوضح الشكل رقم )2( فجوة األجور بني اجلنسني يف األقاليم لعام 2022.

الشكل رقم)2(
 فجوة األجور بين الجنسين في األقاليم لعام 2022

المصدر: تقرير المرأة وأنشطة األعمال والقانون، عام 2022، متاح على الرابط التالي: 

https://wbl.worldbank.org/en/reports

ثانًيا: التحديات التي تواجه عمل املرأة عاملًيا
العمل وفجوة األجور، وعدد  ناتج عن طبيعة  اقتصادي  الدولية عدة حتديات، منها ما هو  املرأة يف األسواق  تواجه مشاركة 

ساعات العمل وغريها من عوامل اقتصادية، يف مقابل حتديات أخرى تعيق عمل املرأة يمكن توضيح أبرزها فيام ييل:
1 - البيئة الترشيعية 

وفًقا لتقرير البنك الدويل حول املرأة وأنشطة األعامل والقانون لعام 2020،  يوجد 84 دولة تقيد عمل املرأة عرب ترشيعات متنع 
عملها يف بعض املجاالت، أو اتباع إجراء من شأنه التضييق عىل مشاركة املرأة يف سوق العمل. وبحسب نفس التقرير هناك 
95 دولة فقط تفرض قوانني املساواة يف األجور، ومع ذلك تزيد احتامالت مشاركة الرجل -أو فرص عمله- ثالث مرات 
مقارنة بمشاركة املرأة يف سوق العمل، خاصة يف منطقتي جنوب آسيا، والرشق األوسط وأفريقيا. كام أن هناك 178 دولة تضع 
حواجز قانونية حتيل دون املشاركة الكاملة للمرأة يف سوق العمل. ويف املجمل حتصل املرأة عىل مستوى العامل عىل 75 % فقط 

من حقوقها القانونية يف بيئات العمل.
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2 - التمييز 

تتعرض العديد من النساء يف أماكن العمل لبعض املامرسات 
التي يمكن وصفها أحياًنا بأهنا متييز يف العمل أو متييز عنرصي 
أو عرقي. عىل  سبيل املثال تواجه املرأة بسبب احلمل يف بعض 
اقتصاد   190 أصل  فمن  عادلة،  غري  معاملة  االقتصادات 
واألعامل  »املرأة  تقريره  يف  الدويل  البنك  مسح  شملهم 
والقانون« لعام 2020، ُوجد أن 38 دولة أو اقتصاد ال حتظر 
الواليات  أثناء فرتة احلمل. ويف  العامالت  يف قوانينها فصل 
املتحدة رغم أن لدهيا قانون ملنع التمييز ضد املرأة احلامل، فقد 
تم تقديم حوايل 50000 شكوى يف العرش السنوات املاضية.

3 - التحرش اجلنيس 
السيدات  من  الكثري  وقدرة   »ME Too« حركة  انتشار  مع 
والفتيات عىل التبليغ أو رسد وقائع العنف والتحرش ضدها، 
املهنية  حياهتن  تعرضت  ما  عادة  التحرش  ضحايا  أن  ُوجد 
وعربًيا  العمل.  بيئات  يف  باللوم  عليهم  يلقى  بل  للخطر، 
تتعرض واحدة من كل 3 نساء لعنف جسدي أو جنيس )وفًقا 
ورغم   .)2019 عام  يونيو  املتحدة  األمم  االسكوا،  لتقرير 
تأثري تكلفة العنف االقتصادية وأثرها عىل تقليل مسامهة املرأة 
يف االقتصاد ويف الناتج املحيل، إال أنه ال توجد دراسات كافية 
حول تلك الظاهرة، حتى عام 2019، بخالف دراسة بشأن 
االقتصاد  كلف  املرأة  ضد  العنف  أن  كشفت  والتي  مرص، 

الوطني حوايل 6.15 مليار دوالر يف عام 2015.
4 - خفض وتباطؤ الرتقي  

 85 ترقية  مقابل  أن   »Mckinsely« لرشكة  دراسات  تشري 
سيدة يرتقى يف املقابل 100 رجل يف مناصب إدارية أعىل، ويف 
املتحدة  الواليات  يف  التنفيذيني  للرؤساء    »fortune« قائمة 

دخلت  فقط  سيدة   41 يوجد  رشكة   500 بني  من  أن  تبني 
القائمة.

5 - ازدواجية املعايري  

وفًقا ملسح أعدته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  خالل 
معظم  األمهات  من   %  61.5 تولت  فقد  كورونا،  جائحة  
عام،  الـ12  سن  دون  ألطفاهلن  اإلضافية  الرعاية  أعامل 
مقابل تويل 22.4 % فقط من اآلباء نفس املهام. ويف املنطقة 
العربية تبلغ الفجوة بني اجلنسني يف توزيع أعامل الرعاية غري 
مدفوعة األجر ما بني 6 درجات يف قطر، وحوايل 20 درجة 
يف العراق، ومتوسط عام يف املنطقة العربية حوايل 9 درجات.

ثالًثا: مناذج من التجارب الدولية 

األسواق  يف  املرأة  عمل  واقع  حول  الدولية  التقارير  تعطي 
بيئة جيدة لعمل  بتوفري  التزامها  الدول ومدى  مؤرشات عن 
املرأة أو بذل جهود وإصالحات لتقليل الفجوة بني اجلنسني، 
ومن مراجعة هذه التقارير ويف مقدمتها بيانات البنك الدويل، 
ومنظمة العمل الدولية، وتقارير الفجوة بني اجلنسني، يمكن 
القول إن هناك جتارب وبيئات عىل املستوى الدويل - وخاصة 
يف االحتاد األورويب - يعول عليها كتجارب حيتذي هبا، وإن 
كانت الزالت تعاين من بعض املؤرشات السلبية، التي يمكن 

توضيحها فيام ييل: 

1 - مؤرش الفجوة بني اجلنسني 

حدد تقرير الفجوة بني اجلنسني عرش دول حققت تقدًما كبرًيا 
الرجل،  وبني  بينها  الفروق  وتقليل  املرأة  أوضاع  إصالح  يف 
عىل النحو الذي يساهم يف جعل أسواق العمل متكافئة وأكثر 
الدول. تلك  ترتيب   )3( رقم  الشكل  يوضح  حيث  عدالة؛ 
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يتضح من الشكل السابق تصدر دولة أيسلندا الرتتيب العاملي 
من حيث حتقيق أعىل معدالت من التكافؤ بني اجلنسني؛ حيث 
يعنى عدم وجود  ما  1 صحيح، وهو  تقرتب من مؤرش  أهنا 
فجوة بني اجلنسني. وتتصدر ايسلندا ترتيب املؤرشات بمؤرش 
عام 0.908، وخاصة يف جمال التحصيل العلمي، ورغم ذلك 
لكنها  عاملًيا،  الرابع  الرتتيب  حصدت  والتي  السويد،  تأيت  
العمل،  وفرص  االقتصادية  املشاركة  مؤرش  سياق  يف  األوىل 
ويعني ذلك أن السويد ُتعد أفضل من أيسلندا يف سوق العمل 
لكن األخرية أفضل منها بشكل عام من حيث بقية املؤرشات 
العلمي،  والتحصيل  السيايس،  والتمثيل  بالتمكني  املتعلقة 

ومؤرش الصحة والبقاء.
كام يتضح من الشكل السابق عدم وجود دولة عربية أو رشق 
أوسطية يف ترتيب العرش املتقدمني عاملًيا، لكن توجد دولتان 
أفريقيتان: األوىل، رواندا، والتي جاءت يف الرتتيب السادس 

لرواندا  وحُيسب  الثامن.  الرتتيب  يف  نامبيا  والثانية،  عاملًيا  
مشاركة  يف  التكافؤ  حققت  أفريقية  دول  ثالث  بني  من  أهنا 
2022 مع دولتي سرياليون،  العاملة يف عام  القوى  املرأة يف 

وبوروندي.
أضف إىل ما سبق، يالحظ أيًضا من الشكل أن أملانيا جاءت 
يف الرتتيب العارش عاملًيا رغم أهنا االقتصاد األول يف أوروبا، 
لدهيا  لكن  مضت،  عاًما   16 طوال  سيدة  حكمها  وتوىل 
معدالت مرتفعة من حيث فجوة األجور بني اجلنسني وبقية 
املؤرشات األخرى، والتي ال  تتاميش مع وزهنا االقتصادي، 
أن  بالرضورة  يعني   اقتصادًيا ال  الدولة  أن مستوى  يعني  مما 
هناك تكافؤ بني اجلنسني أو أن هذه الدولة لدهيا سوق عمل 
عادل للمرأة، وهو ما يربهن عليه وجود رواندا يف التقرير يف 
الرتتيب السادس يف حني تأيت الواليات املتحدة األمريكية يف 

الرتتيب الـ 27 وقبلها كندا.

شكل رقم )3(

ترتيب الدول العشر األولى عالمًيا وفًقا لتصنيف تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2022

المصدر: منتدى االقتصاد العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين

https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022/infographics-145b9111f2
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 Reboot SEO 2 - مؤرشات

املرأة  الدول من حيث عمل  أفضل  تقريًرا عن  بريطانية تصدر  أبحاث وإعالن  Reboot SEO، وهي وكالة  أجرت وكالة 
الدراسة عدًدا من  العمل. وضمت  املرأة يف سوق  أوروبا من حيث مشاركة  الدول يف  أفضل وأسوأ  دراسة عن  أوروبا،  يف 
املؤرشات احلاكمة منها: األدوار القيادية للمرأة، وفجوة األجور بني اجلنسني، وإجازة األمومة، والفرص االقتصادية. ووفًقا 
للدراسة التي صدرت يف 8 مارس 2022، فإن ليتوانيا تعد الدولة األوىل أوروبًيا بالنسبة للنساء العامالت يف أوروبا بإمجايل 
نقاط بلغت 220.1 نقطة من أصل 300 نقطة. وقد حصلت ليتوانيا عىل هذه النقاط رغم تأخرها يف بعض املؤرشات األخرى 
مثل: مؤرش الفرص االقتصادية، والتى تساوت فيه مع السويد وفنلندا يف املركز الثالث بـ87.7 نقطة. وجاءت يف آخر الرتتيب 
تركيا؛ حيث حصدت 66.7 نقطة من أصل 300. انظر الشكل رقم )4( والذي يوضح أفضل الدول لعمل املرأة يف أوروبا.  

شكل رقم )4(

أفضل الدول األوروبية بالنسبة لعمل المرأة

المصدر: وكالة Reboot SEO لألبحاث واإلعالن، 7مارس2022، متاح على الرابط التالي:
 https://www.romaniajournal.ro/business/the-best-countries-in-europe-for-women-to-work/
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GCI »3. مؤرش »السقف الزجاجي

  تقدم جملة إيكونومست تقريًرا يسمى مؤرش »السقف الزجاجي« GCI، وهو مؤرش أطلق عام 2013 لقياس )وفًقا لعدد من 
املؤرشات مثل: التعليم العايل، واملشاركة يف القوى العاملة، واألجور، وتكاليف رعاية األطفال( الدول األفضل لعمل املرأة 
يف سياق دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، والتي تشتمل  دول أمريكا الشاملية واالحتاد األورويب، باإلضافة إىل دول 
من آسيا. ووفًقا للمؤرش يف 8 مارس 2022 فإن السويد جاءت يف املرتبة األوىل، تليها أيسلندا، ثم فنلندا، ويف الرتتيب األخري 

جاءت كوريا اجلنوبية.  
شكل رقم )5(

ترتيب الدول وفًقا لمؤشر السقف الزجاجي

المصدر: مؤشر السقف الزجاجى، إيكومنست، 7 مارس 2022.
https://www.economist.com/graphic-detail/glass-ceiling-index?utm_medium=pr&utm_
source=dnawire-a

مما سبق يمكن استنتاج أن جتربة السويد ُتعد األفضل عاملًيا يف سياق مشاركة عمل املرأة فمؤرشات السويد يف التقارير الدولية 
ُتعد متقدمة جًدا عىل مستوى االحتاد األورويب، وعىل مستوى  الرعاية وغريها  بالنسبة ملؤرشات األجور وتكاليف  السابقة، 

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.
إمجااًل، يمكن القول إن مشاركة املرأة يف األسواق العاملية ال تعد مرهونة بالوزن االقتصادي للدولة، فالواليات املتحدة لدهيا 
متييز عنرصي وفجوات كبرية يف األجور وترتيبها يف التقارير الدولية مرتاجع، يف حني دول أخرى متقدمة عنها يف توفري بيئات 
عمل أفضل للمرأة. وعىل مستوى املنطقة العربية، والرشق األوسط، وشامل أفريقيا؛ فإما أن الدول تعاين من معدل مرتفع يف 
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فجوة األجور بني اجلنسني، وإما لدهيا معدل منخفض جًدا ملسامهة املرأة يف سوق العمل، بخالف تأخرها يف املؤرشات الدولية، 
ومن بينها ترتيبها يف تقرير الفجوة بني اجلنسني؛ حيث أن أعىل دولة عربية تأيت يف املرتبة رقم 68 من أصل 146. يستثنى من 

ذلك بعض الدول األفريقية مثل: رواندا، وناميبيا وبشكل عام حماوالت دول جنوب الصحراء األفريقية.
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