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فخامة  رأسها  وعلى  بالدولة  السياسية  القيادات  باهتمام  تحظى  السكانية  المشكلة  تزال  ال 
جميع  تكاتف  خالل  من  القضية  لتلك  التصدي  بضرورة  يوجه  دائما  الذي  الجمهورية  رئيس 
البرنامج  إدارة  مسئولية  بها  المنوط  الجهة  للسكان  القومي  المجلس  ويعتبر  الدولة،  وزارات 
تتعاون  التي  واألهلية  الحكومية  األجهزة  جميع  مع  السكانية  القضية  ومواجهة  السكاني 

لتحمل هذه المسئولية للحد من ظاهرة النمو السكان المتزايد.
السكان  للدولة في مجال  العامة  السياسة  اقتراح  الرئيسية  المجلس  ويعتبر من إحدى مهام 
والتنمية ووضع الخطط والسياسات التي تمكنه من أداء دوره السياسي في التعرف على أهم 
مشاكل المجتمع الديموجرافية والصحية واالجتماعية واالقتصادية التي تساهم في اإلرتقاء 
وخفض  واالجتماعية،  واالقتصادية  الديموجرافية  التباينات  وتقليل  السكانية،  بالخصائص 

معدل النمو السكاني، وإعادة التوزيع الجغرافي للسكان.
ويعد الهدف الرئيسي من كتابة هذه األوراق هو تقديم المعلومات الالزمة والموثقة المتعلقة 
باألوضاع السكانية، واالجتماعية للمهتمين، ولمتخذي القرار من أجل اإلسهام في التعرف على 
والبرامج  الخطط  إعداد  في  للمساهمة  مصر  في  للسكان  المستقبلية  والرؤية  الحالي  الوضع 
التنموية التي يشكل البعد السكاني المحور الرئيسي فيها آملين أن تساهم هذه األوراق في 

رسم السياسات التنموية على المستوى القومي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

مقدمة
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السياق
التمكين  ويعد  المجتمع،  في  الفرد  مكانة  للعمالة  الوظيفي  والهيكل  العمل  قوة  في  المساهمة  تعكس 
رفع  علي  الدولة  وتعمل  والمجتمع،  لألسرة  االقتصادي  بالمستوى  للنهوض  فعالة  وسيلة  للمرأة  االقتصادي 
الريفية  والمرأة  الرسمي  غير  القطاع  في  الفقيرة  المرأة  ومساندة  العمل  سوق  في  للمرأة  التنافسية  القدرة 
الصغر،  ومتناهية  والصغيرة  والمتوسطة  الكبيرة  المشروعات  اتاحة  وذلك عن طريق  المعيلة  المرأة  وخاصة 
ولكن هناك مظاهر كثيرة للتمييز ضد المرأة في مجال العمل، منها ارتفاع نسبة البطالة بين اإلناث عن الذكور 
في  اإلناث  عمالة  تركز  وأيضا  اإلناث،  دون  للذكور  الجديدة  الوظائف  إتاحة  في  الجنسين  بين  للتمييز  نتيجة 
القطاعات التقليدية ومنها الزراعة والخدمات، في حين يتركز عمل الذكور في قطاعات اإلنتاج والتشييد والبناء 
حين  في  أجر  بدون  األسرة  لدى  المرأة  عمالة  نسبة  ارتفاع  أيضا  التمييز  مظاهر  ومن  المال،  وسوق  والبنوك 

تنخفض هذه النـسبة بين الذكور إلى أقل ما يمكن.
واإلجتماعية  اإلقتصادية  التنمية  أهداف  وأحد  للتنمية،  المجاالت هو طريق مهم  المرأة في جميع  إن تمكين 

وهناك عالقة وثيقة بين زيادة مشاركتها في مختلف المجاالت وتحقيق المساواة بين الجنسين.
يأتي تمكين المرأة من خالل تعزيز دورها اإلقتصادي وتمكينها من دخول سوق العمل وإيجاد اإلطار التشريعي 
واالقتصادي لعملها وبالتالي المساواة في فرص العمل واألجور والتدريب. لذلك البد من اإلهتمام بتمكين المرأة 
الدولة نحو  السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية لتسير  الحياة  المصرية وتعزيز مشاركتها في مختلف مجاالت 

تقدم متوازن يؤدي إلى االستمرار في دفع عجله التنمية وتوفير حياة كريمة للمرأة.
 على سبيل المثال فان  متوسط مشاركة المرأة فى القوى العاملة بالدول العربية قد ارتفع بنسبة 2.76 % 
سنويا خالل الفترة 2000 - 2020 هذا االرتفاع يتزامن مع ارتفاع فى معدل البطالة بين اإلناث، بمعدل 3.4 % 
النمو فى القوى العاملة النسائية، وتتركز  أن المنطقة العربية ال توفر ما يكفى من فرص العمل الستيعاب 

المشاركة االقتصادية للمرأة فى الشركات العامة أو شبه العامة وفى القطاعات التى تعتبر صديقة لإلناث1.  

(https://www.un.org/ar/chronicle/article/20264) 1- تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات
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(https://www.un.org/ar/chronicle/article/20264) 2- تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات
3- االجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء يوليو 2021

المشكلة
فامكانية  المتاحة  بالفرص  يتعلق  العمل فيما  أسواق  قائمة في  الجنسين  بين  المساواة  تظل مشكلة عدم 
مشاركة المرأة في سوق العمل ضئيلة بالمقارنة مع الرجل وقد يرجع ذلك لقلة الفرص المتاحة عالوة علي ذلك 
فعندما تشارك المرأة في سوق العمل غالبا  يتم قبولها بوظائف ذات جودة أقل وذلك علي الرغم من أن المرأة 
تعتبر ثروة قومية وقوة هائلة. كما تعد  إحدى أهم االطراف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة  2030 
حيث ركز الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة على تحقيق المساواه بين الجنسين وتمكين كل من 

النساء والفتيات2. 
البالغ  السكان  إجمالي  من   %  48.5 بنسبة  نسمة  مليون   49.230 المصري  المجتمع  في  اإلناث  عدد  بلغ  فقد 
العمل  النسبي لقوة  للتوزيع  أما بالنسبة   .32021 السكان عام  عددهم 101.450 مليون نسمة وفقا لتقديرات 
لإلناث (15 سنة فأكثر) وفقًا للحالة العملية ومحل اإلقامة عامي 2017-2020  كانت أعلى نسبة للعامالت بأجر 
نقدي حيث بلغت 57.4 % عام 2020 مقابل 48.5 % عام2017 بينما انخفضت  نسبة اإلناث العامالت في مشروع 
بدون أجر إلى 15.6 % عام 2020 مقابل20.3 %عام 2017،  كما تالحظ انخفاض نسبة اإلناث المتعطالت الالتي 

لم يسبق لهن عمل  حيث بلغت 12 % عام 2020 مقابل 20.7 % عام2017  وذلك على مستوى اإلجمالي. 
بلغت67.4 % عام  بالحضر حيث  بأجر نقدي  الالتى يعملن  اإلناث  ارتفعت نسبة  اإلقامة  وعلى مستوى محل 
2020 مقابل63.2 % عام 2017، أما في الريف فقد بلغت 47.1 % عام 2020 مقابل 37.3 % عام 2017 أما بالنسبة 
للمتعطالت الالتي سبق لهن العمل إرتفعت نسبتهن إلى أكثر من الضعف في كًال من الحضر والريف بين عامي 
2017-2020  في حين تالحظ إنخفاض نسبة اإلناث المتعطالت الالتى لم يسبق لهن العمل بالحضر حيث بلغت

14.3 % عام 2020 مقابل 24.6 % عـام 2017  أمـا في الريف فقد بلغت 9.7 %  فى عام 2020 مقابل 17.7 % 
عام 2017. 
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4- بحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء فى عام 2020

أو  الصغر  متناهية  المشاريع  الي  تتجه  وعادة  التجارية  واألعمال  المهن  في  كاٍف  بتمثيل  تحظى  ال  المرأة  و 
الصغيرة أو المتوسطة، وتخضع لقيود أكبر فى الحصول على االئتمانات والقروض وذلك يؤدي الي العزوف عن 
هذه المشاريع وكانت نتائج بحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء فى عام 

2020 4 ما يلي : -
• بلغ معدل المساهمة فى النشـاط االقتصادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) 41.5 % 

على مستوى إجمالي الجمهورية عام 2020.
• التفاوت الملموس بين كل من الذكور واإلناث فى معدالت المساهمة في النشاط االقتصادي، حيث ارتفعت 
معدالت المساهمة بين الذكور الي أكثر من أربعة أضعاف مثيالتها بين اإلناث فبلغت 67.4 % مقابل 14.3 % 

لإلناث عام 2020، وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.
• سجل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوبًا إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) للذكــور 63.4 % مقابل 

11.8 % لإلناث.
و يشير مفهوم العمل الالئق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من  الحرية 
والمساواة واألمن والكرامة، وطبًقا لمنظمة العمل الدولية  يتضمن العمل الالئق فرص عمل مناسبة، توافر أجور 
عادلة، ضمان اجتماعي لألسر، إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق اإلدماج االجتماعي وإتاحة مساحة 
حياتهم  على  تؤثر  التي  القرارات  اتخاذ  في  والمشاركة  والمساهمة  يشغلهم  عما  للتعبير  لألفراد  الحرية  من 

وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء. 
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5- السكان بحوث ودراسات 2021 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء 2021

 ويأتي االحتفال باليوم العالمى للعمل الالئق 2021. وتتضمن فكرة العمل الالئق عددا من العناصر مثل ديمومة 
بأجر  العاملين  إجمالي  مـــن   %  68.3 دائـم  عمل  في  العاملين  نسبة  سجلت  حيث  الدائم)  (العمل  العمل 
العاملين فى عمل دائم  للذكور و سجلت نسبة  اإلناث مقابل 65.0 %  إلى 88.0 % بين  النسبة  وترتفـع هذه 
العام بنسبة  العام واألعمال  القطاع  العاملون فى  الحكومي أعلـى نسبة حيث بلغت 98.6 % يليها  بالقطاع 

95.6 %، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائـم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 27.3 %.

أن  إال  المجتمع  إقتصاديًا في  المساواة  الهامة علي عدم  المؤشرات  من  الجنسين  بين  االجور  الفجوة في  تعد 
التقدم في االنتهاء من هذه الفجوة يسير ببطء شديد والشكل التالي يوضح متوسط األجر االسبوعي بالجنيه 

للمشتغلين بأجر 15 سنة فاكثر ومعدل التغير وفقا للمهن والجنس لعامي 52019-2015.

الفجوة في األجور بين الجنسين 
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6- عمالة المرأة ومحدداتها فى ظل فيروس كورونا – الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء - 2021

وعلي الرغم من كون المرأة تمثل نصف المجتمع من حيث التركيبة الديموغرافية إال أن مشاركتها في سوق 
العمل ال تتعدي 14.3 % وفقا لبحث القوي العاملة عام 2020 وهذا يقلل من إمكانية مساهمتها الحقيقية في 

تحقيق النمو المرجو لالقتصاد المصري6.  
شهد عام 2020 انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر والعالم أجمع، ومما ال شك فيه أن االقتصاد المصري 
أزمة كورونا  المصرية ومحدداتها في ظل  المرأة  التي حدثت في عمالة  الجائحة فالتغيرات  أيضًا قد تأثر بهذه 

وذلك بمقارنة بين عامي 2020 و 2017 فكانت كما يلي :
- أعلى نسبة للمتعطالت من اإلناث لفترة أقل من عام لإلناث الحاصالت على مؤهل أقل من المتوسط، حيث 

بلغت حوالي 69 % في عام 2020 مقابل 21.7 % في عام 2017.
- إرتفاع نسبة المتعطالت من اإلناث لفترة سنة وأقل من سنتين في عام 2020 للحاصالت على ثانوية عامة 

وثانوية أزهرية وثانوي دولي 47.6 % مقابل 8.6 % في عام 2017.
- وكانت أعلى نسبة للمتعطالت من اإلناث لفترة ثالث سنوات فأكثر بين الالتي يقرأن ويكتبن والحاصالت على 
شهادة محو األمية 11.9 % في عام 2020، على الرغم من انخفاض النسبة عن عام 2017، حيث بلغت 26 % وهذا 

دليل على اهتمام الدولة بالمرأة.
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7- بحث القوى العاملة – الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء 2020 
8- آفاق اقتصادية معاصرة – سوق العمل – صادر عن مجلس الوزراء – مركز دعم اتخاذ القرار – العدد 5 ابريل 2021 

حجم قوة العمل والبطالة لالناث (من 15 الى 64 سنة) وفقا لمحل االقامة 72020.
ومع ركود فى مشاركة القوى العاملة لتوفير فرص عمل ، ومحدودية فرص العمل فى القطاع الخاص والعام ، وال سيما بين 

النساء والشباب فيعمل معظمهم فى القطاع غيرالحكومي ومع انتشار جائحة كورونا، تفاقمت محدودية فرص العمل. 
ووفقــا آلخر إصــدار للمؤشــر العالمــي للفجــوة بيــن الجنسـين الذي اصدره المنتـدى االقتصـادي العالمي، 

ويقيــس تطــور الفجــوات القائمــة علــى النــوع االجتماعــي بيــن أربعــة أبعــاد رئيســية هي:
السياســي،  والتمكيــن  والبقــاء،  والصحــة  التعليمــي،  والتحصيــل  والفــرص،  االقتصاديــة  المشــاركة 
وبتتبــع التقــدم نحــو ســد هــذه الفجــوات بمــرور الوقــت، كانت منطقــة أوروبــا الغربيــة هــي 
الشــمالية  أمريــكا  احتلـت  بينمـا   %  6.77 الجنســين  بيــن  فجــوة  أضيــق  بهــا  التــي  المنطقــة 
بنســبة 4.76 % المرتبــة الثانيــة، تليهــا أمريــكا الالتينية ومنطقــة البحــر الكاريبــي بنســبة 1.72 % 
وأوروبــا الشــرقية ومنطقــة آســيا الوسـطى بنسـبة 2.71 % أمـا شـرق آسـيا والمحيـط الهـادئ فقـد سـجلت 
9.68 % متقدمـة بنقطـة كاملـة علـى إفريقيـا جنـوب الصحـراء بنسـبة 2.67 % تليهـا جنــوب آســيا بنســبة 

3.62 % والشــرق األوسط وشــمال إفريقيــا، وهــي المنطقــة التــي بهــا أكبــر فجــوة بنســبة 89.60.
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https://aps.aucegypt.edu/ar/articles -9 المرأة وسوق العمل 
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• نسبة مشاركة المرأة المصرية في القوى العاملة قليلة وفي حالة ركود منذ اوائل االلفينات. ومؤشر الفجوة بين الجنسين 
المشاركة  حيث  من  دولة   141 من   135 المركز  تحتل  مصر  أن  يبين   2017 عام  العالمي  االقتصادي  المنتدى  أصدره  الذي 
االقتصادية وإتاحة فرص العمل، وبالرغم من أن البطالة تؤثر على الجميع في مصر إال أن المرأة المصرية أكثر عرضة للبطالة 
عن الرجال  فمعدل بطالة المرأة من 15  إلى 29 سنة  (49.3 %) أكثر من أربع أضعاف معدل بطالة الرجال (12.2 %) والشكل 

التالي يوضح ركود نسبة مشاركة المرأة المصرية في القوي العاملة9.  

الرســميين يعملــون فـي قطـاع  المشــتغلين غيــر  45 % مــن  أن مـا يقـرب مــن  التالي يوضح  والشكل 
فــي  الرسـمية  غير  للعمالة  النوعي  للتوزيع  وبالنسـبة   %  31 الخدمـات  ثـم   %  25 الصناعـة  ويليـه  الزراعـة 
الزراعــة  قطاعــي  فــي  رســمي  غيــر  بشــكل  يعملــون  الذكــور  فــإن  المختلفــة،  القطاعــات 
والخدمــات 35 % تليهمــا الصناعــة 30 % وعلــى جانــب آخــر، تعمــل النســاء بشــكل أساســي فــي 

القطــاع الزراعــي 80 % يوضح الشكل التالي توزيع العاملين بشكل غير رسمي وفقًا للقطاع والنوع10.
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- مؤشر مرونة العمل العالمي 2020
يعرف ســوق العمــل المــرن بأنــه ســوق يولــد طلبــا ً مســتداما علــى مجموعــة واســعة مــن 
المرنــة  العمــل  وأســواق  جيــدة،  بوظائــف  العمــال  ويــزود  العاملــة  القــوى  لغالبيــة  المهــن 
التكيــف،  علــى  وقدرتهــا  مرونتهــا  بســبب  الصدمــات  تحمــل  علــى  وقــادرة  ومســتدامة  شــاملة 
ومؤشــر مرونــة العمــل العالمــي يصــدر عــن شــركة وايــت شــيلد بارتنــر، وهــو مؤشــر ســنوي 
مـن  كبيـرة  مجموعــة  علــى  المؤشــر  ويرتكــز  العمــل،  ســوق  مرونــة  حســب  الــدول  يصنــف 
المؤشـرات التـي تسـاعد فـي تقييـم مـدى اســتعداد ســوق العمــل، فــي مواجهــة التكنولوجيــا غيــر 
المتوقعــة والصدمــات االخري  بمــا فــي ذلــك الصدمـات التـي يمكـن تسـميتها جيوسياسـية، مثل خــروج 
التعليميـة  والمسـتويات  لالقتصاد  الهيكليـة  السـمات  االعتبار  فــي  ويأخــذ  االوربي   االتحاد  مــن  بريطانيــا 
والمهاريـة للقـوى العاملـة، وتوافـر فـرص التعلـم مـدى الحيـاة ومجموعـة مـن الميـزات االخري لسوق  العمــل 
العمـل  مرونـة  مؤشـر  فـي  مصـر  قفـزت  الــدول.  مــن  كبيــر  لعــدد  واحــدة  درجــة  إلــى  للوصــول 
العالمـي في عام 2020 متقدمة 15 مركز حيـث حصلـت علـى المرتبة  67 من بين 145 دولة مقارنة بالمرتبة 82 من بين 
2019ً  حيـث حققـت مصـر تقدم ملحوظا في المؤشـرات الخاصـة بالتنويـع االقتصـادي، والتعليـم  122 دولة عام 

والمهـارات، واالبتـكار، وريـادة أالعمـال.

موقف مصر في المؤشرات الدولية المرتبطة بسوق العمل
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تجارب دولية للتمكين االقتصادي للمرأة 

- مؤشر سوق العمل
التنافســية  مؤشــر  عليهــا  يعتمــد  التــي  الرئيســة  الركائــز  أحــد  هــو  العمــل  ســوق  مؤشــر 
مـدى  بقيـاس  العمـل  سـوق  مؤشــر  ويهتــم  العالمــي،  االقتصــادي  المنتــدى  عــن  الصــادر  العالمــي 
المؤشـر  الوظائـف، ويتضمـن  وليــس  العمــال  الســوق  أي مــدى تحمــي  وإلــى  العاملـة،  القـوى  تمكيـن 
مفهـوم األمن المرن لضمـان أن الدولـة سـتدعم المشـتغلين إذا أصبحـوا عاطليـن عـن العمـل والـذي يعتـرف 
بـه علـى نطـاق واســع باعتبــاره أفضــل طريقــة للتوفيــق بيــن حاجــة أصحــاب العمــل لقــوى 
هــي:  المــرن  األمن  عليهـا  يقـوم  التـي  الرئيسـة  والمكونـات  لألمان  العمــال  وحاجــة  مرنــة  عاملــة 
النشــطة،  العمــل  ســوق  وسياســات  الحيــاة،  مــدى  والتعلــم  المرنــة،  التعاقديــة  الترتيبــات 
تقدمـت   2019 عــام  العالمــي  التنافســية  لمؤشــر  إصــدار  أحــدث  وفــي  العمــال  حقــوق  وحمايــة 
دولــة   141 بيــن  مــن   126 المركــز  علــى  حصلــت  حيــث  العمـل  سـوق  مؤشـر  فـي  مراكـز   4 مصـر 

مقارنــة بالمركــز 130 مــن بيــن 140 دولــة عــام 2018 11.

- حققــت أمريــكا الالتينية ومنطقــة البحــر الكاريبــي فــي عــام 2010 تقدمــا ملحوظــا فــي بنــاء 
وحققـت  االخري  والخدمــات  والصحــة  التعليـم  خـالل  مـن  ثرواتهـا  وتوسـيع  للمـرأة  البشـري  المــال  رأس 
معظـم الدول معدل تسـجيل شـبه شـامل للفتيـات فـي المرحلـة االبتدائيـة، واختفـت الفجوة بين الجنســين 
الثانويــة  المــدارس  بالتعليــم وإكمــال  االلتحاق   الفتيــان فــي  الفتيــات تتفوقــن علــى  وأصبحــت 

والعاليــة فــي العديــد مــن الــدول.
- تسعى منظمة العمل الدولية إلى تخطي القيود من خالل إدراج البعد الجنسي في البرامج والسياسات ومن خالل التداخالت 
الخاصة بالنساء بغية التصدي ألوجه انعدام المساواة. في صميم العمل الالئق الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته 
االستراتيجية  األهداف  الجنسين في جميع  المساواة بين  ترويج  2009  وينبغي  والتسعين في حزيران/ يونيه  الثامنة 
الحوار  االجتماعية؛  الحماية  العمالة؛  العمل؛  في  األساسية  والحقوق  المبادئ  وهي:  أال  الدولية،  العمل  لمنظمة  األربعة 

االجتماعي والهيكل الثالثي.
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12-السكان بحوث ودراسات 2021 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء

العوائق المطروحة أمام تمكين المرأة اقتصاديًا
بالرغم من إحراز بعض التقدم الملحوظ، فان النساء يواجهن عوائق قائمة على نوع الجنس تعرقل مشاركتهن الناجحة في 

مكان العمل مثل:-
• تقاسم غير متساٍو بين المسؤوليات العائلية واألسرية:

يتوقع من النساء أن يأخذن على عاتقهّن القسم االكبر من رعاية األطفال والمسؤوليات األسرية بشكل دائم ويقمن في 
المتوسط بثالثة أرباع المهام األسرية.

• تعاني النساء من انحصارهن في أشكال العمل زهيد األجر ومتدني المستوى في حين يوجد العديد من صاحبات المشاريع 
المشاريع  في  جيد  بشكل  ممثالت  غير  أنهّن  إال  المنظم  غير  االقتصاد  في  السيما  الصغر  بالغة  منشأت  يشغلن  اللواتي 

المتوسطة والكبيرة وكلما ازداد حجم المنشأة قل احتمال أن تكون المرأة على رأسها.
المرأة  لدي  بالسياسة  للعمل  السلبية  والنظرة  السائدة  والثقافية  االنتخابية  المشاركة  علي  وتاثيرة  االنتخابي  النظام   •
للعمل  المرأة  خروج  بين  الدائم  الربط  وايضا  تواجهها  التي  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  التحديات  الي  باالضافة 

وفشل حياتها االسرية. 
• العادات والتقاليد حيث تظهر قوة سلطة الذكور عن النساء وخضوع المراة ألوامر الرجال مهما كانت صلتة بها12. 
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• اإلستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تعد أول استراتيجية فى العالم لتمكين المرأة وتعتبر دليل 

مباشر على إلتزام مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من تمكين المرأة.

الوزارات  ِقبل  من  اإلستراتيجية  تنفيذ  لمتابعة  المصرية  المرأة  مرصد  أنشأ  بدوره  والذي  للمرأة  القومي  المجلس  إنشاء   •

والهيئات، و يعتمد على حصر االنجازات الداعمة لتمكين المرأة فى المجاالت المختلفة. 

• المادة 9 من القانون تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع القوانين دون تمييز والمادة 11 تكفل الدولة تحقيق المساواه بين 

المراة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية واإلقتصادية واإلجتماعية.

• وزارة القوى العاملة المصرية، قد أصدر القرار رقم 43 لعام 2021، بشأن تحديد األعمال التي ال يجوز تشغيل النساء فيها، 

النظر إلى نوعها االجتماعي، ومراعاة مبادئ تكافؤ الفرص،  المرأة بأي وظيفة أو مهنة دون  ونص على عدم اإلخالل بحق 

والمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز في العمل، وأنه ال يجوز تشغيل النساء في العمل تحت سطح األرض في المناجم 

والمحاجر أيا كان نوعها، وكل األعمال المتعلقة باستخراج المعادن من باطن األرض.

• تخصيص عام 2017 عام للمراة المصرية وقيام الحكومة بتعيين عدد 8 وزيرات بالحكومة المصرية ألول مرة منذ عام 1962

• قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يعد أحد القطاعات الرئيسة التي تستوعب فرص العمل الالئق والمنتج 

للسيدات في مختلف األقاليم والمحافظات المصرية، واألولوية التي يحظى بها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 

الحكومة المصرية لتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة فى التوازن اإلقليمى للتنمية.

السياسات الحالية لتمكين المراة
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محدودية المشاركة االقتصادية للمرأة هي محصلة العديد من العوامل المتفاعلة والمتداخلة على الصعيد المجتمعي العام 

فمنها ما يرجع إلى أسباب إجتماعية وثقافية وسياسية وقانونية وبالتالي فإن المبادرات والمجهودات التي تبذل في هذا 

الشأن يجب أن تشمل حزمة برامج لمعالجة كافة الجوانب واألبعاد المختلفة التي تحول دون المشاركة الفعالة للمرأة في 

الحياة العامة.

تقدم ورقة السياسات عدة بدائل منها :-

1- تضافر الجهود وتحديد مسئوليات مختلف الوزارات 

• توسيع رقعة المشاركة اإلقتصادية للمرأة  من قبل المؤسسات المختلفة للدولة.  

• اإلستجابة إلحتياجات المرأة المصرية حسب محل اإلقامة وحسب المستوى اإلقتصادي واإلجتماعي وحسب العمر.

• إتاحة الفرص اإلقتصادية واإلجتماعية التي تمكنها من اإلرتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها.

• البد مـن ضـرورة تبنـي سياسـات متكاملـة، تركـز على دعم الشركات التي تجذب عمالة أكبر للسيدات.

للمرأة  االقتصادي  بالتمكين  المتعلقة  اإلصالحات  لتنفيذ  مخصصة  ميزانيات  ذات  ومشاريع  وبرامج  سياسات  إعتماد   •

وخصوصًا المرأة الريفية. 

والتجــارة  والزراعــة  الصناعــة  مجــاالت  فــي  الفنيــة  المــدارس  لخريجــي  الفنيـة  القـدرات  تنميـة   •

عــن طريــق تزويدهــم باألدوات التكنولوجيــة الحديثــة وذلــك بغيــة تدعيــم دورهــم فــي تنفيــذ 

برامــج التنميــة الشــاملة فــي مصــر.

2- رفع الوعي للمشاركة في المشروعات

• زيادة التوعية السياسية والمدنية والتوعية بالقوانين التي تمس حياة المرأة مع تسليط الضوء على المشروعات التي 

تقوم بها الدولة لدعم المرأة إقتصاديًا مثل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طريق الندوات. 

• تسليط الضوء إعالميًا على النماذج النسائية الناجحة للتحفيز على المشاركة المجتمعية.

السياسات البديلة/ تعزيز السياسات الحالية
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3- تشريع قانون لحماية المرأة

المرأة مع ضرورة صياغة قانون خاص بالمساواه بين  التي تتعلق بحقوق  • ضرورة تحديث قوانين األسرة والتشريعات 

الجنسين وتطبيق هذه القوانين بفاعلية. 

4- دعم المرأة لمواجهة االزمات التي تواجهها 

• تعزيز القدرات التنافسية لمشروعات المرأة من خالل تقديم الدعم الفني للسيدات لمواجهة االزمات. 

• دعم تنفيذ منتجات تتناسب مع متطلبات وطبيعة عمل المرأة مثل االقراض الجماعي للسيدات.

• ورفع القدرة التنافسية للمرأة في سوق العمل ومساندة المرأة الفقيرة في القطاع غير الرسمي والمرأة الريفية وخاصة 

المرأة المعيلة.
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• زيادة حمالت التوعية بالخدمات البنكية للمرأة القامة مشروعات تنموية ومشروعات صغيرة في الريف. 

• تعميم منظور المساواه بين الجنسين وإنهاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة.

وزيــادة  العمــل،  ســوق  حاجــة  بحســب  المناهــج  تطويــر  علــى  العمــل  ضــرورة  مــن  البد   •

توجيــه الطالب نحــو التخصصــات العلميــة المطلوبــة بشــكل أكبــر فــي ســوق العمــل مثل التعليم 

الفني.

• رفع كفاءة النساء من خالل التعليم واكتساب المهارات مثل مهارة ادارة الوقت. 

• رفع الوعى بقضايا النوع االجتماعي فى سياق اهداف التنمية المستدامة من خالل عمل انفوجرافات توضيحية او القاء 

ندوات تعريفية بالجامعات المصرية. 

• إعداد دليل لكل محافظة به أحدث المشاريع بصورة مبسطة ومصورة ليقبل الجميع علي المشاريع التي تقدمها الدولة 

للسيدات الريفيات.

• تهيئة الفرص لمشاركة اكبر للمراة في سوق العمل. 

• تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها. 

• تحقيق تكافؤ الفرص لتوظيف النساء في كافة القطاعات. 

• تنمية المهارات في ظل إدراج مراعاة النوع االجتماعي في جميع البرامج المتعلقة بتنمية المهارات وتعزيز فرص العمل 

لتعزيز التوفير الرسمي وغير الرسمي للتعليم والتدريب الفني والمهني.

• تصميم سياسات وممارسات لتعزز المساواة بين الجنسين في مكان العمل. 

التوصيــــات



١٨

تعزيــز المســاواة فـــي ســـوق  العمــــل

-
-
-
-

-
-

-

-



١٩

تعزيــز المســاواة فـــي ســـوق  العمــــل

د / وجدي أمين   مدير عام االدارة العامة للبحوث

حنان صالح بدر       حنان حنفي       إيناس حسين

فريق العمل

أ.د. طارق توفيق أمين
نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان

اإلشراف العام
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