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 منى عزتعن الباحثة: 

 وكاتبة صحفية

  مديرة برنامج النساء والعمل في مؤسسة المرأة الجديدة

 ، 5102- 5102استشارى منظمة العمل الدولية من 

 ) العمل على قضايا النقابات والمساواة بين الجنسين،  5102- 5102استشارى هيئة األمم المتحدة للمرأة 

منسقة فريق عمل التمكين االقتصادي والشمول المالي بمنتدى المجتمع المدنى وعضوة بلجنة المنظمات 

  غير الحكومية بالمجلس القومى للمرأة

 الدراسات في اصدارات وطنية وعربيةلديها العديد من االوراق البحثية و

 العنوان  ورقة بحثية : القيمة االقتصادية لعمل المرأة 

 االعداد مني عزت، الباحثة في الشأن النسوي والحقوق االقتصادية واالجتماعية 

 المراجعة مريم سليمان، مدير مؤسسة المشرق للتنمية والسكان

 تاريخ االصدار 5102األولي يناير 

 الناشر  مؤسسة المشرق للتنمية والسكان " مؤسسة أهلية مشهرة بوزارة التضامن االجتماعي"

 صورة الغالف الفنانة التشكيلية / دينا يحييتصميم 

 العنوان القاهرة –الزيتون  –شارع سكة عليش أمام محطة مترو حمامات القبة   4

 تليفون   10152412222/  115 – 55224222

info@almashreqfoundation.org   البريد االليكتروني 

www.almashreqfondtion.org   الموقع االليكتروني 

تنويه: تم إعداد هذه الورقة البحثية كأحد أنشطة مشروع تعزيز وجود بيئة عمل آمنة وصديقة للمرأة بدعم من 

إال أن محتوي الورقة البحثية  UN Trust Fundلعنف ضد النساء صندوق األمم المتحدة إلنهاء كافة أشكال ا

 ال يعكس آراء أو مواقف الصندوق ويعبر فقط عن رأي معد الورقة البحثية.

mailto:info@almashreqfoundation.org
http://www.almashreqfondtion.org/
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مؤسسة المشرق تأسست لتكون صوت ومنصة إنطالق للمرأة والشباب من أجل مستقبل أفضل قائم على 

المساواة والعدل والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة مع إيجاد آليات ناجحة لتعزيز وضعهم االجتماعي 

 واالقتصادي

 

 تقديم

ما هو حجم الدور االقتصادي للمرأة؟ إلي أي مدي تساهم المرأة في الناتج القومي؟ هل توجد عالقة بين نشاط 

المرأة االقتصادي واستقرار المجتمع؟ كيف يمكن تعظيم العائد من عمل المرأة؟ وكيف يمكن توفير مناخ مالئم 

 لعملها؟ 

المرأة للعمل كجزء فاعل في المجتمع المصري،  كل هذه أسئئلة تظهر أمامنا عند التحد  عن ضئرورة ورو 

فنجد أنفسئئئنا أمام اتجاهين وتفكيرين مفتلفين، األول يدافع عن عمل المرأة ويعزز  لا بالحقائق واالرقام التي 

تُظهر قيمئة عمئل المرأة، واألور ينئاهم عمئل المرأة ويضئئئئئئع العوائق أمامها منتهكا حقها في العمل ومكبال 

ز الحياة االقتصئئادية ألسئئرتها ولمجتمعها ومعرضئئا اياها الشئئكال عدة من العنف الرغامها مشئئاركتها في تعزي

 علي الفرو  من سوق العمل. 

 والل نفي هذه الورقة البحثية نحاول أن نسئلط الضئوء علي هذه المحاور التي تحتا  ان يتم دراستها بعناية م

قضايا المرأة والتمكين االقتصادي لها وسوف نبدأ هذه التي تتناول دراسات العمل والاوراق  اصدار العديد من

 : السلسلة بهذه الورقة، وسنركز هنا علي النقاط التالية

 المحور األول رصد الفجوة التشريعية بين التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية   -

 المحور الثاني المساهمة االقتصادية للنساء مع الفجوة النوعية في العمل  -

 التوصيات  وتاما   -

 مريم سليمان

 مدير مؤسسة المشرق للتنمية والسكان
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 القيمة االقتصادية لعمل المرأة

 

 منى عزت

 مقدمة : 

 

إن حماية حقوق النسئاء في العمل وتعزيز المشئاركة االقتصئادية من القضايا األساسية التى اقرتها االتفاقيات   

عالن العالمي لحقوق االنسئئئئئئان مرورا بالعهد الدولى للحقوق االقتصئئئئئئادية واالجتماعية الئدوليئة بئدايئة من اإل

ولية السيداو" ، وتتبنى منظمة العمل الد –والثقافية ، وصئوال التفاقية "إلغاء جميع أشئكال التمييز ضئد النسئاء 

الجنسئئئين، وصئئئدر عن منذ نشئئئأتها اسئئئتراتيجية اسئئئاسئئئية لحماية حقوق النسئئئاء في العمل ومبدأ المسئئئاواة بين 

 المنظمة العديد من االتفاقيات بهذا الشأن. 

ومنذ عقد التسئئعينيات مع بلورة مصئئطلت التمكين االقتصئئادي للنسئئاء، واكتسئئاب مفهوم التنمية المرتكزة على 

حقوق االنسئئان أهمية متزايدة، وتبنيها لمقاربة مبنية على حقوق األنسئئان التي بطبيعة الحال ترفم وتتصئئدى 

أشئكال التمييز بما فيها القائمة على الجنس، في هذا السياق زاد اهتمام الهيئات والمؤسسات الدولية بقضية لكل 

التمكين االقتصادي للنساء، وعالقتها بتحقيق العدالة االجتماعية والتنمية المستدامة، فعُقد منذ التسعينيات العديد 

القتصئئئادي والمسئئئاواة بين الجنسئئئين، وأهمها مؤتمر من المؤتمرات المهمة التى ركزت على قضئئئية التمكين ا

للنسئئئاء وإبراز جميع األدوار ، وَوصئئئس مسئئئاحة كبيرة لمحور التمكين االقتصئئئادي 0992في سئئئبتمر بكين  

وركز المؤتمر على عدد من االقتصئئادية التى تقوم بها النسئئاء )العمل المأجور وغير المأجور داول المنزل ، 

 : 1 االستراتيجيات لعل أهمها

  اعتماد سياسات اقتصاد كلي واستراتيجيـئئئات إنمائية تهتم باحتياجات وجهود المرأة التي تعيش تحت وطأة

 الفقر. 

 تزويد المرأة بإمكانية الوصول إلى آليات ومؤسسات االدوار واالئتمان . 

  .وضع منهجيات قائمـة على أساس الجنسين وإجراءالبحو  الرامية إلى مواجهة تأنيث الفقر 

 وتحقيق تكافؤ الفرص في مجاالت التعليم والقضاء على األمية.  تعليم المرأة وتدريبها 

  . تحسين إمكانية حصـول المرأة على التدريب المهني، والعلم والتكنولوجيا، والتعليم المتواصل 

 

كما وضئئئعت منظمة التعاون والتنمية اإلقتصئئئادية، قضئئئية التمكين اإلقتصئئئادي للنسئئئاء على أجندتها، ونظمت 

 دولة 50 حوالي من بحضور وزراء 5111منها  مؤتمر في يونيو وشاركت في عدد من المؤتمرات المهمة، 

 سئئياسئئات حول بولونيا ميثاق" غيراألعضئئاء، أقروا  ومن اإلقتصئئادية والتنمية التعاون منظمة أعضئئاء من

 االقتصادية التنمية في األعمال منّظمات مساهمة أهمية أكد على والمتوسئطة"، والذي الصئغيرة المشئروعات

 منظمة في األعضاء وغير األعضاء من دولة73 من وزراء 5114والتماسئا االجتماعي  واعتمد في يونيو 

 والمتوسئئطة الصئئغيرة المشئئروعات نمو تشئجيع حول الوزاري اسئطنبول اإلقتصئادية إعالن والتنمية التعاون

                                                           
 /htmlhttp://hrlibrary.umn.edu/arabic.لالطالع على مؤتمر بكين  1
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 إزالة والل للنسئئاء مناألعمال   ريادة تشئئجيع" على اإلعالنوشئئدد  ، "دوليا المنافسئئة على والقادرة المبتكرة

 توقيع حق أو الملكية حق لها يكون أن دون تحول التي العقبات مثل إقامة المشئئاريع، تعترض التي الحواجز

والمتوسئئطة، ومدى  الصئئغيرة بالمشئئروعاتالفاصئئة تصئئميم السئئياسئئات االقتصئئادية  مراحل ومتابعة العقود،

 منطقة من وزراء إعالن 5112للمرأة في هذا المجال "، صئئدر في فبراير  الريادة تأثير هذه السئئياسئئات على

 األوسط الشرق بلدان إلى اإلستثمارات إستقطاب " حول اإلقتصادية والتنمية التعاون ومنظمة األوسط الشرق

 يشئئئكل المرأة لدى الريادة تعزيز واعترف بأن "الجيدة والممارسئئئات المشئئئتركة المبادئ – أفريقيا وشئئئمال

 أكثر المجتمع المرأة يجعل تمكين أناإلقتصادية، حيث  التنمية َحفزَ وعمل،  إيجاد فرص فيفعالة  إستراتيجية

   2اإلجتماعي التماسا ديمقراطية، ويعزز

   

أفريقيا  وشئئئمال األوسئئئط الشئئئرق في منطقةبالقاهرة، منتدى قادة األعمال للنسئئئاء  5112نوفمبر  52في عقد  

 في منطقة المشئئاريع تنظيم على المرأة تشئئجيع بشئئأن إعالن اإلقتصئئادية، وصئئدر والتنمية ومنظمة التعاون

مراكش بالمغرب  في 2009 نوفمبر 55ومن أجل تفعيل هذا األعالن عقد في  أفريقيا، وشمال األوسط الشئرق

 مراعاة وإلدرا  ،للمرأة اإلقتصئئئئادي للتمكين الفعالة األسئئئئئاليب من أجل تطوير مؤتمر إلقرار وطة العمل

األعمال، وارتكزت وطة العمل على أربعة إجراءات  بقطاع الفاصئئئئئئة في اإلصئئئئئئالحات اإلجتماعي النوع

 : 3أساسية 

 لإلعمال.  ومشجعة مواتية بيئة ولق طريق عن المرأة وتوظيف ريادة تشجيع -

 للشركات للتمويل، ووصوصا أسهل نفا  إتاحة والل من نموها وتسهيل األعمال تسجيل إجراءات تيسير -

 لنساء. ملكيتها تعود التي

 وفقا للنوع اإلجتماعي.  مصنفة أفضل ومؤشرات إحصاءات والل من اإلقتصادية السياسة تحسين -

 ومنطقة الشئئئرق االقتصئئئادية والتنمية التعاون لمنظمة األعمال سئئئيدات منتدى ” في المشئئئاركة تيسئئئير -

 األعمال.  شبكات بين التواصل زيادة وضمان “ إفريقيا وشمال األوسط

 

ورغم هذا االهتمام الدولى إال أن االجراءات التى قامت بها الدول كانت محدودة، ولم تسهم في تحقيق التمكين 

سئعة بين الجنسئين في المشاركة االقتصادية، ووفقا للبيانات أجر النساء االقتصئادي للنسئاء، والتزال الفجوة مت

، كما ال تتمتع  النساء والفتيات بفرص في المائة 54أقل من الرجال في سئوق العمل على مستوى العالم بنسبة 

لشرق االحصئول علي عمل علي قدم المسئاواة مع الرجال والفتيان، فعلى سئبيل المثال تعانى النساء في منطقة 

، كما تعانى من اتساع %54األوسئط وشئمال أفريقيا من أدنى نسئبة مشئاركة في قوة العمل في العالم بمتوسئط 

 . 4فجوة بين الجنسين في مجال ريادة األعمال

                                                           
 http://www.oecd.orgالموقع الرسمى لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية /  2

 
 
 المصدر نفسه  3
 لمزيد من التفاصيل يمكن االطالع :  4

 /depth/women-http://www.un.org/ar/sections/issuesالموقع الرسمي لهيئة األمم المتحدة /  -
ظمة العربية نالقدرة التنافسية وتنمية القطاع الخاص "التمكين االقتصادي للمرأة في بعض الدول العربية" ، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والم

 3، ص 8102للتنمية األدارية جامعة الدول العربية، 

http://www.oecd.org/
http://www.un.org/ar/sections/issues-depth/women/
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ال تنعكس هذه األوضئئئاع بالسئئئلب على النسئئئاء فحسئئئب، بل تؤثر مباشئئئرة على القدرة التنافسئئئية للدول، وعلى 

اهيتها االجتماعية، فتشئئئير التقديرات إلى أن رفع معدالت مشئئئاركة النسئئئاء في قوة العمل قدرتها االنتاجية ورف

تريليون دوالر أمريكي إلى إجمالي الناتج المحلي  05في جميع انحاء العالم إلى مسئئتويات الرجال قد يضئئئيف 

  5. 5152منه بحلول عام  %52العالمي أى ما يعادل 

ألمم المتحدة بمسئئئئئوليتها تجاه العالم، قامت بحشئئئئد قادة العالم في سئئئئبتمبر أمام هذا الوضئئئئع، مع إلتزام هيئة ا

هدف يجب على دول العالم العمل  02التى نصت على  6 5121من أجل إقرار أجندة التنمية المستدامة  5102

على تحقيقهم، فيما يتعلق بالجانب االقتصئئادي موضئئوع هذه الورقة فهو محور أسئئاسئئي في األجندة، وتضئئمن 

ي العئديئد من األهئداف، فركز الهئدف األول من األجندة على القضئئئئئئاء على الفقر، ونس الهدف الثامن على ف

، "تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة المنتجة، وتوفير العمل الالئق"

الهدف التاسئع على " إقامة بنى تحتية قادرة على الصئمود، وتحفيز التصئنيع الشامل للجميع والمستدام، ونس 

كما وصئصئت األجندة الهدف الفامس " تحقيق المسئاواة بين الجنسئين وتمكين كل النساء وتشئجيع االبتكار"، 

رد ساواة بين الجنسين ليس لمجوالفتيات"، أرادت األمم المتحدة  من تفصيس هدف قائم بذاته على تحقيق الم

أن المساواة حق أساسي من حقوق اإلنسان فحسب، لكن أرادت التأكيد مجددا على أن تحقيق التنمية المستدامة 

يتطلب القضئئئئاء على جميع أشئئئئكال التمييز القائم على الجنس، وانبثق من كل هدف عدد من المقاصئئئئد بمثابة 

ام بها من أجل تحقيق هذه األهداف، وقياس مدى التقدم الذي حققته وطة عمل واجراءات ينبغى على الدول القي

الدول في هذا الشئأن ومن بين القضئايا المتعلقة بالتمكين االقتصادي للنساء التى ركزت عليها األجندة في أكثر 

  7:من محور

  المسئئئئئؤوليةاإلعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي وتقديرها وتعزيز تقاسئئئئئم 

 داول األسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون  لا مناسبا  على الصعيد الوطني.

  القيام بإصئالحات لتمكين النسئاء من حقوق متسئاوية في الموارد االقتصادية، وكذلا إمكانية حصولها

 را على حق الملكية والتصئئّرف في األراضئئي وغيرها من الممتلكات، وعلى الفدمات المالية، والمي

 والموارد الطبيعية، وفق ا للقوانين الوطنية

  تعزيز اسئئئتفدام التكنولوجيا التمكينية، وبفاصئئئة تكنولوجيا المعلومات واالتصئئئاالت، من أجل تعزيز

 تمكين المرأة

 توفير فرص العمل للرجال والنساء ، وولق بيئة عمل أمنة ,تطبيق شروط العمل الالئق 

 ي ، وريادة األعمال وواصة للنساء الالئ مسئتدام، وتشئجيع االبتكارتحفيز التصئنيع الشئامل للجميع وال

 يتعرضن للتهميش االقتصادي واالجتماعى. 

                                                           
 المصدر نفسه 5
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 المصدر نفسه  7
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يتعين على كئل دول العئالم اعئداد  وطط وطنيئة من أجئل العمئل على تحقيق أجنئدة التنمية، وفي هذا السئئئئئئياق 

تتضئئمن هذه   8 5121رؤية مصئئر )اسئئتراتيجية التنمية المسئئتدامة ..  5102أصئئدرت الحكومة المصئئرية في 

االستراتيجية ثالثة ابعاد االقتصادي واالجتماعي والبيئي، وينطوى تحت كل بُعد عدد من المحاور ومؤشرات 

للقياس، بالنسئئبة لقضئئايا النوع االجتماعى في هذه االسئئتراتيجية محدودة للغاية ففي البعد االقتصئئادي تضئئمن 

، دون  5121في عام  %22العمل والمسئتهدف ان تصل النسبة إلى مؤشئر عن نسئبة مشئاركة النسئاء في قوة 

األشئئارة في اجراءات محددة عن كيفية تحقيق هذه النسئئبة، وتحت عنوان سئئياسئئات االسئئتثمار تم االشئئارة في 

فقرة مفتصئرة لبرنامج تمكين المرأة يركز على توفير الفدمات الصحية للنساء والضمان االجتماعى بالقطاع 

 ، وجاء أيضا في عبارات مقتضبة.  غير المنظم

فيمكن القول أن البعد االقتصئادي تضمن إشارات عابرة ومجتزئة بشأن التمكين االقتصادي للنساء، ولهذا كان 

هناك ضئئرورة موضئئوعية لصئئدور اسئئتراتيجية تمكين المرأة الصئئادرة عن المجلس القومى للمرأة في مارس 

، تتضئئئمن هذه االسئئئتراتيجية األهداف التى 9"5121"االسئئئتراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصئئئرية   5102

الفاصئئة بالمسئئاواة بين الجنسئئين، وتشئئمل عدد من  5121تعتزم الدولة تحقيقها من أجل تحقيق أهداف التنمية 

صئئئئئئادي للنسئئئئئئاء فتبنت ، فيما يتعلق بمحور التمكين االقتالمحاور "السئئئئئياسئئئئئئي واالقتصئئئئئئادي واالجتماعى"

 االستراتيجية في هذا المحور هدف عام ينس على: 

تنمية قدرات المرأة  لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ "    

الفرص في توظيف النساااف في كافة القعاعات اما في كلا القعاا الصاص، وريادة امعما ، وتلقل د المنا اا  

 لرئيسية في الهيئات العامة والشركات الصا ة".     ا

 امهداف التفصيلية: 

مسئئئئاندة المرأة العاملة: العمل على رفع انتاجيتها وتقديم الفدمات المسئئئئاندة للمرأة العاملة، ولق بيئة عمل  -

محفزة وآمنئة، اصئئئئئئدار قوانيين من منظور النوع االجتمئاعي، ودور أكبر للمرأة في حوكمة الشئئئئئئركات 

 والهيئات.  

ع اء على التمييز في شغل الوظائف وتشجيزيادة معدالت تشغيل النساء: فتت مجاالت العمل الجديدة والقض -

 مجاالت العمل كثيفة العمالة النسائية، و تشجيع إداراتها للمشروعات       

                                                           
 /http://sdsegypt2030.comالموقع الرسمي لوزارة التخطيط والمتابعة واألصالح اإلدارى:   8

 
 http://ncw.gov.eg/arالموقع الرسمي للمجلس القومى للمرأة :   9
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نفا  المرأة للموارد االقتصئئادية: تدريب وبناء قدرات النسئئاء ونشئئر ريادة األعمال بين النسئئاء، والفدمات  -

 المالية.                                 

 اس امثر لمحور التمكين االقتصادي مؤشرات قي

 

 

 

 

 

 

 

تعد اسئتراتيجية تمكين المرأة أكثر تفصئيال وتحديدا وتتضئمن مؤشئرات يمكن القياس عليها، كما  كرت االستراتيجية        

بضئئئئئئوة ضئئئئئئرورة التعاون بين أطراف التنمية الثالثة الحكومة والقطاع الفاص والمجتمع المدنى، وهذا هو التحدي 

سئئئئئوف تطبق تشئئئئئريعات وسئئئئئياسئئئئئات تسئئئئئتجيب ألهداف هذه  الحقيقي الذي يواجه هذه االسئئئئئتراتيجية فإلى أى مدى

االسئئتراتيجية، ومن جانب أور العمل على المعوقات الثقافية واالجتماعية التى تحدد للنسئئاء أطر تقليدية وأدوار نمطية 

وم بها ) قتقوم بها في المجال العام، فعلى الرغم من تنوع المساهمة االقتصادية للنساء وتعدد األدوار االقتصادية التى ت

اقتصئاد الرعاية  اال انه اليزال حق النساء في العمل هو حق مقيد بقوانين  –غير المنظم االقتصئاد  –االقتصئاد المنظم 

تنطوى على أشئئكال من التمييز والعنف مثل قوانين العمل واألحوال الشئئفصئئية، وغياب السئئياسئئات التى تراعى النوع 

ب فجاء ترتيع مصئئئر الدولي االجتماعى، وتحقق المسئئئاواة بين الجنسئئئين داول أماكن العمل، وينعكس  لا على وضئئئ

دولة، وفقا للمؤشئر الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي  044في مؤشئر الفجوة بين الجنسئين من بين  025مصئر 

، يعئد هذا التريب متأورا مقارنة بالدول األورى، بينما هو متقدم عن السئئئئئئنوات السئئئئئئابقة مقارنته بترتيب  5102في 

 ،، هذا التقدم الذي حققته مصر يتطلب مزيد من الجهود للوصول إلى نتائج أفضل5102في العام  022مصرالذي كان 

 االقتصادي للنساء في مصر.ويشير إلى أن هناك فرص وتحديات بشأن التمكين 

 

 وهذا ما سوف تركز عليه الورقة من والل المحاور التالية: 

 ية  رصد الفجوة التشريعية بين التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدول -

 المساهمة االقتصادية للنساء مع الفجوة النوعية في العمل  -

 التوصيات  -
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مؤشرات قياس األثر لمحور التمكين االقتصادي 

القيمة الحالية  2030المستهدف في 
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 الفجوة التشريعية _التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدوليةالمحور امو : 

 

عدد من المواد التى تمثل فرصئة جيدة  من أجل تعزيز المسئاواة بين الجنسين، فأعطى  5104تضئمن دسئتور 

 بتحقيق تكافؤ  9الدسئئئئتور ضئئئئمانات وحماية دسئئئئتورية للنسئئئئاء في عدد من مواده،  فألزم الدولة في المادة )

يضئئئئئئا الحم على الكراهية،   جرم التمييز بجميع اشئئئئئئكاله وأ22الفرص بين جميع المواطنين، وفي المادة )

وأصئئئبت أي ممارسئئئة تمييزية جريمة تسئئئتوجب العقاب، وبناء عليه يجب مراجعه القوانيين التى تنطوى على 

نصئئئوص تمييزية، والعمل على تعديلها، كما نصئئئت نفس المادة على إنشئئئاء مفوضئئئية لمناهضئئئة كل أشئئئكال 

 التمييز. 

إجراءات وتدابير للتصئدي للتمييز الذي تتعرض له النساء    على ضئرورة قيام الدولة ب00كما نصئت المادة )

المادة  ونس في نفس بشئئأن شئئغل المناصئئب القيادية والوظائف العامة وتولى الوظائف في الهيئات القضئئائية،

 رغم االعتراف بحق " " تكفئل الئدولئة تمكين المرأة من التوفيق بين واجبئات األسئئئئئئرة ومتطلبات العملعلى 

المشئرع الدسئتورى تبنى الرؤية التقليدية الفاصة بأن الواجبات المنزلية هى ي العمل، اال ان النسئاء ودورها ف

 . مسئولية النساء، وعليهن وحدهن مسئوليات رعاية األسرة

" تلتزم الدولة باالتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان التي   من الدسئتور على 92تنس المادة )

وبموجب هذه المادة تلتزم وتصئئبت لها قوة القانون بعد نشئئرها وفقا لعوضئئاع المقررة "،  تصئئدق عليها مصئئر

الحكومة المصئئئرية بتطبيق االتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصئئئئر ومنها من له صئئئلة بموضئئئئوع الورقة 

واتفاقية 0925العهد الدولي للحقوق االقتصئئئئادية واالجتماعية والثقافية، والتى صئئئئدقت عليه مصئئئئر في العام 

، ومن 0920سئئبتمبر  02التى صئئدقت عليها مصئئرفي وإلغاء جميع  أشئئكال التمييز ضئئد النسئئاء" السئئيداو" 

  011االتفاقية رقم )على 0921االتفئاقيات الصئئئئئئادرة عن منظمة العمل الدولية صئئئئئئدقت مصئئئئئئر  في العام 

  : "التمييز في 000اقية رقم)"مسئئئئئئاواة العمئال والعئامالت في األجر عن عمئل  ي قيمئة متسئئئئئئاوية"، واالتف

مراجعة جميع القوانين التى تفالف المبادىء والحقوق التى يجب  92، وبموجب المادة االسئئئئئئتفدام والمهنة" 

 نصت عليها هذه االتفاقيات التى صدقت عليها الحكومة المصرية.

 االتفاقيات الدولية التي تناولت حقوق المرأة االقتصادية: 

 

 : 10لحقوق االنساناإلعالن العالمي 

 : اإلعالن العالمي لحقوق االنسان على التالينس 

 لكل شفس، بالتساوي مع اآلورين، حق تقلد لوظائف العامة  في بلده" ":  50  المادة 5بند ) 

  ٣٢المادة   

                                                           
 ، يمكن األطالع من خالل الموقع0491ديسمبر  01اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  في   10

http://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf   
 

http://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf
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لكل شئئئئفس حق العمل، وفي حرية اوتيار عمله، وفي شئئئئروط عمل عادلة ومرضئئئئية، وفي الحماية من  - 0

  .البطالة

  .لجميع األفراد، دون أي تمييز، الحق ٍ في أٍجر متساو على العمل المتساوي  -5

 لكل فرد يعمل حق ُ في مكافأة عادلة ومرضئية  تكفل له وألسرته عيشة   الئقة بالكرامة البشرية، وتُستكمل -2

 االجتماعية   عند االقتضاء، بوسائل أورى للحامية

 .آورين واالنضمام إليها من أجل حماية مصالحهلكل شفس حق إنشاء النقابات مع  -4

 ٣٢المادة  

لكل شفس حق في الراحة وأوقات الفراغ، ووصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية  

 مأجورة. 

 

 العهد الدولى للحقوق االقتصادية واالجتماعية

 

، على مزيد من الحقوق التى تتعلق بالتدريب والتثقيف 11نس العهد الدولى للحقوق االقتصئئئئئئادية واالجتماعية

والتئأهيئل للعمئال، ونس على حق العئامالت في أجئازات الوضئئئئئئع و توفير الحمئاية الالزمة لهن أثناء الحمل 

 و لا على النحو التالي: 

 

       6المادة 

حق في أن تتاة له  تعترف الدول األطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشئئمل بما لكل شئئفس من .0

 .إمكانية كسب رزقه بعمل يفتاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتفا  تدابير مناسبة لصون هذا الحق

يجب أن تشئئئئئئمل التدابير التي تتفذها كل من الدول األطراف في هذا العهد لتأمين الممارسئئئئئئة الكاملة لهذا   .5

األوذ في هذا المجال بسئئئئئئياسئئئئئئات وتقنيات من الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، و

شئأنها تحقيق تنمية اقتصئادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد 

 .الحريات السياسية واالقتصادية األساسية

 7المادة 

تعترف الدول األطراف في هذا العهد بما لكل شفس من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل  

  :على الفصوص

 :أ  مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى

أجرا  منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة وصوصا  - 

ون أدنى من تلا التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تمتعها بشروط عمل ال تك

  تساوى العمل،

  عيشا كريما لهم وألسرهم طبقا ألحكام هذا العهد، -

 ب  ظروف عمل تكفل السالمة والصحة.

                                                           
يناير  ٣تاريخ بدء النفاذ:  ٦٦١١ديسمبر  ٦١اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    11

 يمكن األطالع من خالل ،٦٦٩١
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
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ي بار   تساوى الجميع في فرص الترقية، داول عملهم، إلى مرتبة أعلى مالئمة، دون إوضاع  لا إال العت

 األقدمية والكفاءة.

د  االستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، واالجازات الدورية المدفوعة األجر، وكذلا 

 .المكافأة عن أيام العطل الرسمية

  01المادة  2البند 

 العامالت، وجوب توفير حماية واصئئئئة لعمهات والل فترة معقولة قبل الوضئئئئع وبعده. وينبغي منت األمهات

 .أثناء الفترة المذكورة، اجازة مأجورة أو اجازه مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية

 

 اتفاقية السيداو 

 

فيما يتعلق  12السئئئئئئيداو"– ضئئئئئئد المرأةثمئة تقئدم  ونقلئة نوعيئة أحئدثتهئا اتفاقية " إلغاء جميع أشئئئئئئكال التمييز

بالتعريفات الفاصة بالتمييز على أساس الجنس والنس على تدابير وإجراءات محددة للتصدى للتمييز وتحقيق 

 المساواة، فقدمت المادة من اإلتفاقية تعريفا محددا للتمييز على أساس الجنس : 

ضئئئئئه  النيل من االعتراف " أى تفرقة أو اسئئئئئتبعاد أو تقييد يتم على أسئئئئئاس الجنس، ويكون من آثاره أو أغرا

للمرأة على اسئئئئاس تسئئئئاوى الرجل والمرأة بحقوق اإلنسئئئئان،  والحريات األسئئئئاسئئئئية فى الميادين السئئئئياسئئئئية 

واالقتصئئئئئادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو فى أى ميدان أور، أوابطال االعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو 

 .ممارستها لها بغم النظر عن حالتها الزوجية"

الدول باتفا  تدابير مؤقتة لحين تغيير الواقع الثقافي واالجتماعى الذي يحول دون  "السئئئئئيداو"طالبت اتفاقية   

تحقيق المسئئاواة، فنصئئت األتفاقية على ما يسئئمى بإجراءات "تمييز واصئئة" ويقصئئد بها "التمييز االيجابي"، 

ت عليه ا لما نصئئيمكن أن ينس عليها في الدسئئاتير أو القوانيين أو يصئئدر بها قرارات، وهي تدابير مؤقته وفق

  من اإلتفئاقيئة يتم "وقف العمئل بهئذه التئدابير عنئدمئا تكون أهئداف التكئافؤ في الفرص والمعئاملة قد 4المئادة )

   بالعمل على تعديل األنماط السئئئئائدة للسئئئئلوكيات االجتماعية والثقافية 2تحققت"كما ألزمت الدول في المادة )

معايير المسئئئئئئاواة في المجالين العام والفاص على حد سئئئئئئواء،  للرجل والمرأة، وأن تعمل الدولة على تطبيق

وتعئد هئذه المئادة بئالغئة األهميئة لمجتمعنا الن التمييز القائم بين الرجال والنسئئئئئئاء له جذور اجتماعية وثقافية، 

ويتطلب ليس مجرد سئئئن تشئئئريعات أو اتفا  عدد من التدابير واإلجراءات فحسئئئب، أنما يحتا  القضئئئاء على 

إلى رؤية شئاملة ومتكاملة بشئأن التشئريعات واقرار اسئترتيجيات وطنية وسياسات عامة من أجل دمج  التمييز

في جميع الميادين وعلى جميع المستويات، وإجراء عمليات متابعة وتقييم لها في قضايا المساواة بين الجنسين 

لى الهدف النهائي وهوتحقيق جميع المجاالت السئياسئية واالقتصئادية واالجتماعية، من أجل ضئمان الوصول إ

 المساواة بين الجنسين.

                                                           
، يمكن االطالع من خالل/  0494ديسمبر  01اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة االتفاقية   12
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   على حقوق النساء في العمل على النحو التالي: 00نصت المادة )

تتفذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، 

 و السيما:على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق 

 ا. الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر.

  .ب. الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في  لا تطبيق معايير اوتيار واحدة في شؤون االستفدام

جـ. الحق في حرية اوتيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية واألمن على العمل وفى جميع مزايا 

الحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في  لا التلمذة الحرفية والتدريب وشروط الفدمة، و

 المهني المتقدم والتدريب المتكرر.

د. الحق في المساواة في األجر، بما في  لا االستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل 

 . عاملة في تقييم نوعية العمل ي القيمة المساوية، وكذلا المساواة في الم

ه. الحق في الضمان االجتماعي، وال سيما في حاالت التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيفووة 

 وغير  لا من حاالت عدم األهلية للعمل، وكذلا الحق في إجازة مدفوعة األجر،

 اإلنجاب. و. الحق في الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل، بما في  لا حماية وظيفة 

توخيا لمنع التمييز ضد المرأة اسب  الزواج أو اممومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتصذ الدو  امطراف 

 التدااير المناسبة:

)أ  لحظر الفصل من الفدمة بسبب الحمل أو إجازة األمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة 

 المفالفين.الزوجية، مع فرض جزاءات على 

)ب  إلدوال نظام إجازة األمومة المدفوعة األجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل 

 السابق أو لعقدمية أو للعالوات االجتماعية.

)   لتشجيع توفير الفدمات االجتماعية المساندة الالزمة لتمكين الوالدين من الجمع بين االلتزامات العائلية 

مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، وال سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من  وبين

 مرافق رعاية األطفال،

 )د  لتوفير حماية واصة للمرأة أثناء فترة الحمل في األعمال التي يثبت أنها مؤ ية لها.
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 لمساواة اين الجنسين في منظمة العمل الدولية : ا

ا ال يتجزأ من الحقوق   نصت معايير العمل الدولية على أن حقوق النساء في العمل ومبدأ المساواة بين الجنسين جزء 

" ال 0909االنسئئانية وضئئرورة أسئئاسئئية من اجل تحقيق العدالة، وورد في ديباجة دسئئتور منظمة العمل الدولية لعام 

العدالة االجتماعية"، وفي هذه الفترة أيضئا تم تسئئليط الضئئوء يمكن للسئالم الشئئامل والدائم أن يسئتتب إال على اسئئاس 

على مبدأ حماية المرأة في العمل ومبدأ المساواة في األجر عن عمل  ي قيمة متساوية باعتبارهما مجالين يستوجبان 

اء فيه " إن مؤتمر العمل الدولى إعالنا، هو ملحق حاليا بالدستور، ج 0944العمل الفورى، واعتمد في فيالدلفيا عام 

لجميع البشئئئر أيا كان عرقهم أو معتقدهم أو جنسئئئهم، الحق في العمل من اجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحى في 

ظروف توفر لهم الحريئة والكرامة واألمن االقتصئئئئئئادي وتكافؤ الفرص، كما ينس اإلعالن علي " أن الفقر في أى 

تسئئئئئئب أهمية إعالن فيالدلفيا في تأكيده على الحق في العمل مكئان يشئئئئئئكئل وطرا على الرفئاهة في كل مكان"، ويك

 . 13للجميع نساء ورجال وأن العمل أحد المداول األساسية للقضاء على الفقر وتحقيق الرفاهة المادية

اتفاقية تشئئكل معايير العمل الدولية، وتعتبر أداة  029كما صئدر عن منظمة العمل الدولية منذ نشئئأتها حتى اآلن      

ة من أجئل تحقيق العمئل الالئق حيئث تمثل هذه اإلتفاقيات األسئئئئئئاس الذي يمكن للحكومات االسئئئئئئتناد إليه عند مهمئ

أربع اتفاقيات صئئادرة عن منظمة العمل الدولية هى إصئئدار التشئئريعات والسئئياسئئات الفاصئئة بالعمل، ومن بينهم 

 بمثابة أدوات أساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين في العمل وهم : 

 ( 0920  المساواة في األجور لعام 011اإلتفاقية 

  ( 0922  بشأن التمييز في االستفدام والمهنة لعام 000االتفاقية رقم 

 ( 0920  العمال والعامالت  وو المسئوليات العائلية لعام022االتفاقية 

 ( 5111  حماية األمومة لعام  022االتفاقية 

 هذا باإلضافة إلى ثالثة اتفاقيات هم : 

 ( 0909 : استفدام النساء قبل الوضع وبعده 2االتفاقية رقم 

 (0992  العمل في المنزل لعام 022االتفاقية 

 (5100  اتفاقية العمل الالئق للعمال المنزليين لعام 029االتفاقية 

نسئئئاء في ة للتشئئئكل هذه االتفاقيات السئئئبعة لمنظمة العمل الدولية وأيضئئئا اإلتفاقيات الدولية المشئئئار لها أعاله حماي   

والنقابات العمالية   –اصئئئحاب األعمال  –مجاالت العمل المنظم وغير المنظم، وتضئئئع األطراف الثالثة ) الحكومة 

أمام مسئئئئوليتهم بشئئئأن تعزيز  المسئئئاواة بين الجنسئئئين، والتعامل مع الدور االنجابي ورعاية األطفال بأنه مسئئئئولية 

س النسئئئئئاء فحسئئئئئب، وال يجب أن تؤثر المسئئئئئئوليات العائلية على حقوق مجتمعية يتحملها كل األطراف المعنية ولي

العمال والعامالت في العمل، كما يتعين على األطراف الثالثة االتفاق على سئئئئياسئئئئات تحمى النسئئئئاء من التمييز في 

 ة، وأنساويالعمل على أساس الجنس ومنها تحقيق المساواة في األجر بين النساء والرجال عن العمل  ات القيمة المت

تطبق سئئياسئئات وطنية ترمى إلى تشئئجيع تكافؤ الفرص والمسئئاواة في المعاملة في التوظيف والمهنة بهدف القضئئاء 

                                                           
   8102ألف باء حقوق المرأة العاملة والمساواة بين الجنسين، منظمة العمل الدولية ، الطبعة العربي  13
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على أى تمييز في مجال التوظيف والترقي والتدريب المهنى، باألضئئئئافة إلى توفير الحماية للنسئئئئاء في القطاع غير 

 عامالت المنازل .  المنظم والذي تمثل فيها النساء نسبة كبيرة منها

 2112لسنة  02قانون العمل المصري  

 

: يصئئئئئئئدر الوزير المفتس قرارا  بتحئئديئئد األحوال  29مئئادة 

واألعمال والمناسئئئبات التي ال يجوز فيها تشئئئغيل النسئئئاء في 

الفترة ما بين السئئئئاعة السئئئئابعة مسئئئئاءا  والسئئئئابعة والسئئئئابعة 

 صباحا.

 

 رعاية للنساء ويبدو ظاهريا من هاتين المادتين انهما ل

حمايتهن األعمال الضئئارة بالنسئئاء صئئحيا  و أوالقيا  ، 

كذلا عدم تشئئغيل النسئئاء فى المنشئئنت الصئئناعية فيما 

بين السئاعة السئابعة مسئاء و السئاعة السابعة صباحا ، 

لكن في حقيقئة األمر هئاتين المادتين  تعكس و تكرس 

للصئئئئور النمطية السئئئئائدة بأن النسئئئئاء دائما مغلوبات 

على أمرهن ويحتجن دائمئئا لمن يوفر لهن الحمئئايئئة و 

يحئاف  على اوالقهن، و تمنت سئئئئئئلطئة مطلقة للوزير 

المفتس في التئئئدوئئئل في إرادة العئئئامالت  وحريئئئة 

 تهن  و ظروفهن  اوتيارهن بما يتناسب مع أحتياجا

: يصئئئئئئئدر الوزير المفتس قرارا  بتحئئديئئد األعمئئال 91مئئادة 

الضئئئئارة بالنسئئئئاء صئئئئحيا  أو أوالقيا  وكذلا األعمال التي ال 

 يجوز تشغيل النساء فيها.

 

: للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في ودمة صاحب 90مادة 

العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسئئئئئئعون يوما  بتعويم 

مسئئاو لعجر الشئئامل تشئئمل المدة التي تسئئيق الوضئئع والتي 

تليه .يشئرط أن تقدم شهادة طبية مبينا  بها التاريخ الذي يرجع 

 حصول الوضع فيه. 

ل الفمسئئئئئئة واألربعين يوما  وال يجوز تشئئئئئئغيل العاملة وال 

التالية للوضئئئئع  وال تسئئئئتحق إجازة الوضئئئئع ألكثر من ثالثة 

 مرات طوال مدة ودمة العاملة. 

تتضمن هاتين المادتين لشروط تحد من امكانية تطبيق 

  90هذه المواد  مثل شئئرط العشئئرة أشئئهر في المادة )

لكى تحصئئئئل العاملة على اجازة الوضئئئئع و الشئئئئرط 

  الئئذي يشئئئئئئترط ان يكون عئئدد 94ادة )الثئاني في المئ

المنشئئئأة ال يقل عن ومسئئئين لكى تحصئئئل على اجازة 

 رعاية الطفل. 

بينما اجازة األمومة هى حق أصئئئيل لمصئئئلحة الطفل 

الفضئئئئئئلى ورعئاية األطفال وحمايتهم هى مسئئئئئئئولية 

 مجتمعية.

بئاالسئئئئئئاس ال يجئئب ان تقيئئد بشئئئئئئروط تعيق  تمكين  

 م. العمال والعامالت من رعاية أسره

: يكون للعاملة في المنشئئئئأة التي تسئئئئتفدم ومسئئئئين  94مادة 

عامال  فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة ال 

تتجاوز سئنتين و لا لرعاية طفلها ، وال تستحق هذه اإلجازة 

 ألكثر من ثالثة طوال مدة ودمتها. 

:علي صئئاحب العمل الذي يسئئتفدم مائة عاملة فأكثر 92مادة 

مكئان واحئد أن ينشئئئئئئل دارا  للحضئئئئئئانة أو يعهد إلي دار  في

للحضئئانة برعاية أطفال العامالت بالشئئروط واألوضئئاع التي 

تحئئدد بقرار من الوزير المفتس. كمئئا تلتزم المنشئئئئئئنت التي 

تسئئئتفدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشئئئترك في 

ط وتنفيذ االلتزام المنصئئئوص عليه في الفقرة السئئئابقة بالشئئئر

 واألوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المفتس.

اغلئئب جهئئات العمئئل التلتزم بتطبيق هئئذه المئئادة في 

القئئانون ربمئئا يرجع  لئئا لضئئئئئئعف آليئئة المراقبئئة و 

 المحاسبة بشأن عدم االلتزام بتطبيق القانون،  
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اقرت المساواة بين الرجال والنساء في العمل وواصة من المالح  من االتفاقيات و نصوص الدستور المشار لها أعاله 

في األجور والترقي وشئئئئئئغل الوظائف، والتعامل مع الدور االنجابي ورعاية األطفال والمسئئئئئئئوليات العائلية باعتبارها 

وال توفر  قانون العمل ينطوى على مواد تقنن للتمييز،قضئئئئية مجتمعية وليس مسئئئئئولية النسئئئئاء فحسئئئئب، بينما اليزال 

لحماية الكافية للنسئئاء من العنف القائم على النوع داول أماكن العمل، ونعرض في الجدول التالي لمواد التى يتتضئئمنها ا

 14 5112لسنة   05فصل تشغيل النساء في  قانون العمل رقم 

 

اء والرجال ،   منه على عدم سئئئريان أحكامه على عدة فئات منها عمال المنازل )النسئئئ4نس القانون فى المادة )كما    

ويستند المشرع هنا إلى قاعدة تشريعية قديمة اليزال معمول بها حتى اآلن، أن المنازل لها حرمة وأن تفتيشها بإعتبارها 

مكان العمل يقضئى على وصوصيتها، وترتب على  لا حرمان أصحاب هذه المهن من الحماية القانونية، ومع الوضع 

لمهنة من النسئاء، وبالتالي يتعرضئن ألشكال من االستغالل مضاعفة نتيجة لغياب في االعتبار أن أغلب من يعمل بهذه ا

القانون ونتيجة لعوضئاع االجتماعية التى توصئم النساء الالئي يعملن في هذه المهنة، وتجعلهن محل شا في سلوكهن، 

عديل، حتا  إلى مراجعة وتمما يتسئبب في تعرضئهن ألشئكال مفتلفة من العنف الجنسي والبدنى والنفسي، وهذا األمر ي

" اتفاقية  029وفقا للنصئئئئئوص الدسئئئئئتورية الفاصئئئئئة بالعمل والحماية االجتماعية، ووفقا  التفاقية منظمة العمل الدولية 

 .  15العمل الالئق للعمال المنزليين" وهذه االتفاقية لم توقع عليها مصر حتى اآلن

  فإن العامالت في الزراعة البحتة مثل جنى المحاصئئئئيل وتسئئئئوية األراضئئئئي الزراعية.. الخ ال 92وبموجب المادة )   

ا لكونهن عمالة موسئمية، وال توجد عالقات تعاقدية منتظمة مع صاحب عمل،  ينطبق عليهن أحكام تشئغيل النسئاء، نظر 

تصئئئدر تشئئئريعات توفر لهن الحماية االجتماعية، وفقا  لكن بموجب النصئئئوص الدسئئئتورية المشئئئار لها أعاله يجب أن

 . 16لظروف عملهن وتوفير الرعاية لهؤالء النساء أثناء فترات الحمل والوضع لهن وألطفالهن

 

 

 

 

 

                                                           
ت" ، التحديا-مة"األمالالمرأة المصرية والتنمية المستدا ،األوضاع االجتماعية وتأثيرها على التمكين االقتصادي للنساء ، منى عزت  14

   8102وزارة الثقافة، مايو –الهيئة العامة لقصور الثقافة 
دة ، صادرة عن مؤسسة المرأة الجديالذي تقننه التشريعات المصريةضد النساء والعنف التمييز، الدكتور نيازى مصطفي ومها يوسف  15

7102   

 
 المصدر نفسه  16
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 المساهمة االقتصادية للمرأة والفجوة النوعية في العملالمحور الثاني: 

بيانات والتحليل وهي لالمحاور في هذا الجزء باسئئئئئئوف يتتنئاول هئذا القسئئئئئئم من الورقة البحثية مجموعة من 

 كالتالي: 

 البطالة  .0

 النشاط االقتصادي .5

 األجور .2

 العمالة الغير منظمة  .4

 العنف القائم على النوع  .2

 النساء المعيالت  .2

 

 البعالة: 

  5102و لا والل الربع األول من عام  %54,2والنساء  %2,5يصل معدل بطالة الرجال إلى 

2107للمتععلين طبقا للحالة التعليمية والنوا في الراع امو  التوزيع النسبي 

 

المصدر :النشرة الربع سنوية، بحث القوى العاملة ،الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء، إصدار يونيو  

5102  

عدالت متظهر هذه االحصائيات اتساع الفجوة النوعية في معدالت البطالة لصالت الرجال، فضال عن أرتفاع   

البطالة بين النساء كلما ارتفع المؤهل الدراسي، بداية من مؤهل متوسط لما فوق، ويرجع  لا أن أغلب القطاع 

الفاص يعتمد على النساء صغيرات السن غير المتزوجات، لكى ال يتحمل أعباء توفير دور الحضانة وإعطاء 

لفتيات صئئئئغيرة السئئئئن بأنهن عمالة رويصئئئئة النسئئئئاء اجازتى  الوضئئئئع ورعاية الطفل، كما يتم التعامل مع ا
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وقدرتهن على معرفة حقوقهن محدودة، وبالتالي قدرتهن علي المطالبة بحقوقهن ضعيفة، تعمل  النسبة الكبيرة 

من المؤهالت الجئامعيئة ومئا فوق في الجهئاز اإلدارى بئالئدولة، ويتركز اغلبهن في قطاع الفدمات و الرعاية 

 االجتماعية.

الذي تغزية تأويالت دينة متشئئئئئئددة  مئدى وطئأة الفطاب المحاف  والرجعىكمئا تظهر هئذه االحصئئئئئئائيئات    

وتتناقم مع صئئئئحيت الدين، ولعسئئئئف هذا الفطاب يغلل في المجتمع منذ عقود، ويؤثر على االتجاه العام في 

المجتمع بشئئأن عمل النسئئاء، ويحصئئرهن في الدور األنجابي فحسئئب، وأن المكان التقليدي للنسئئاء هو المنزل، 

د ضئئئئئيقة، ويتبنى  بعم من اصئئئئئحاب االعمال هذا االتجاه ويضئئئئئع شئئئئئروط لفرو  النسئئئئئاء للعمل في حدو

 ،الرجعى، وال يففون  لا بل يتم األعالن عنه بوضئئئوة في أعالنات التوظيف التى يكتب فيها "للرجال فقط"

ومنهم من يقبل بعمل النسئئئاء في مهام هامشئئئية، وال يتت لها شئئئغل المهام االشئئئرافية والقيادية، وتفرض بعم 

 ة ملبس محددة على النساء.  أماكن العمل طريق

 النشاط االقتصادي: 

 –ساانة فاكثر ط طبقا للنوا واقسااان النشاااط االقتصااادب فى الراع االو   01التوزيع النساابى للمشاات لين     

2107 

 االجمالى اناث ككور اقسان النشاط االقتصادي

 51.2 02.9 50.4 الزراعة واستغالل الغابات وقطع األشجار وصيد األسماك

 1.0 1.1 1.5 التعدين واستغالل المحاجر

 05.2 2.5 02.2 الصناعات التحويلية

 1.2 1.0 0.1 إمدادات الكهرباء والغاز والبفار وإمدادات تكييف الهواء

 1.2 1.2 1.2 االمداد المائي وشبكات الصرف الصحي وإدارة معالجة النفايات

 02.2 1.2 02.9 التشييد والبناء  

والتجزئئة وإصئئئئئئالة المركبئات  ات المحركئات والئدراجات تجئارة الجملئة 

 النارية

02.0 00.9 05.2 

 2.2 1.2 9.2 النقل والتفزين 

 5.2 1.2 2.0 ودمات الغذاء واإلقامة

 1.2 1.2 1.2 المعلومات واالتصال

 1.2 1.2 1.2 الوساطة المالية والتامين

 1.0 1.1 1.0 العقارات والتأجير

 0.2 0.5 0.2 والتقنية المتفصصةاألنشطة العلمية 

 1.2 1.2 1.2 األنشطة اإلدارية وودمات الدعم

 2.9 2.2 2.4 االدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعى االجبارى

 2.2 51.5 4.2 التعليم

 2.2 01.2 0.4 الصحة وأنشطة العمل االجتماعي

 1.4 1.4 1.4 أنشطة الفنون واإلبداع والتسلية

 5.4 1.9 5.2 الفدمات األورىأنشطة 
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 2.2 02.2 1.2 ودمات افراد الفدمة المنزلية الفاصة لالسر

 1.1 1.1 1.1 المنظمات والهيئات الدولية واالقليمية والسفارات والقنصليات االجنبية 

 011 011 011 االجمالى 

المصئدر :النشئرة الربع سنوية، بحث القوى العاملة ،الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء، إصدار يونيو 

5102  

يكشئئئف الجدول السئئئابق عن تقسئئئيم العمل على أسئئئاس النوع، أى أن المهام التى تتواجد بها النسئئئاء بكثافة     

ل في المجئالين الفئاص والعام، فالتزال أكثر مرتبطئة إلى درجئة كبيرة بتقسئئئئئئيم األدوار بين النسئئئئئئاء والرجئا

لنسئئئاء هى المجاالت المرتبطة بأدوار الرعاية التى تقوم بها داول المنزل، والمرتبطة بالتقسئئئيم امجاالت عمل 

 التقليدي والنمطىي بين مهام الرجال والنساء في المجتمع فالنسبة الكبيرة للنساء تعمل في المجاالت التالية: 

 51.5ة التعليم بنسب%  

 02.9بنسبة  الزراعة واستغالل الغابات وقطع األشجار وصيد األسماك%  

  02.2ودمات أفراد الفدمة المنزلية الفاصة لعسر بنسبة%  

 

بينما ينففم أعداد النساء في األنشطة االقتصادية المرتبطة بجهد بدنى أويتطلب العمل بها االنتقال إلى أماكن 

 انى منها : صحراء أو نائية أو عمل ميد

 التعدين واستغالل المحاجر 

  2,5الصناعات التحويلية بنسبة%  

  1,0إمدادات الكهرباء والغاز والبفار وإمدادات تكييف الهواء%  

  1,2التشييد والبناء%  

 

 امجور: 

مقابل النساء  %29,5الذين يعملون بأجر نقدى رجال إلى ارتفاع نسبة ال 5102تشير االحصائيات لعام    

للنسئئئئئاء  %21,4ألجمالي الجمهورية، بينما بلغت نسئئئئئبة الذين يعملون لدى األسئئئئئرة بدون اجر  29.5%

للرجال، بينما  %2للنسئئئئاء مقابل  %42,2للرجال، وترتفع هذه النسئئئئبة في الريف لتصئئئئل  %2,0مقابل 

، من  17 %02.2كور فيزيئد دولهم عن اإلنئا  بنسئئئئئئبة الفجوة النوعيئة في القطئاع الفئاص لصئئئئئئالت الئذ

 22في المادة  05المفئارقئة أن تتسئئئئئئع الفجوة في األجور في القطاع الفاص بينما ينس قانون العمل رقم 

هذا ، ويحظر التمييز في االجور بسئئئئئبب اوتالف الجنس أو األصئئئئئل أو اللغة أو الدين أو العقيدة" على: "

غير كاف، يجب أن تطبق اجراءات داول أماكن تضئئئئئمن انفا  القانون  يؤكد أن اصئئئئئدار القانون فحسئئئئئب

                                                           
   8102، الجهاز المركزى للتعبئةالعامة واالحصاء، فبراير 8102المرأة والرجل في مصر  17
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وتفعيله، فضئئئئئال عن أن مواد العقوبات في القانون تحتا  إلى مراجعة بما يضئئئئئمن آلزم أصئئئئئحاب العمل 

 بتنفيذه. 

وضئئئئع الفجوة هي نتا  اليتبين أن تأثير الوضئئئئع الثقافى واالجتماعى أقوى من االلتزام بالقانون، فهذه     

لثقافي واالجتماعى الذي يشئئكل نظرة المجتمع لعمل النسئئاء، اليوجد اعتراف من المجتمع بأن المسئئاهمة ا

االقتصئادية للنسئاء أصئبحت أمر ضئرورى لعسئرة ،وأن من حقها العمل وشغل جميع المناصب، والتمتع 

لدور األسئاسئي للنساء بالمسئاواة مع الرجل داول مكان العمل، فاليزال االتجاه العام في المجتمع يري أن ا

داول األسئئئئرة للقيام بأدوار الرعاية، وأن رب األسئئئئرة أو"رجل البيت" هو الرجل، وهو مصئئئئدر األنفاق 

األسئئاسئئي، تحكم هذه الثقافة الذكورية بيئة العمل فيتاة للرجال فرص أكثر للعمل األضئئافي والمأموريات، 

 وينعكس  لا على اجمالي األجر. 

الثقافة الذكورية والسئئلطة األبوية بدرجة اكبر في الريف والمناطق الفقيرة،فتعمل النسئئاء يمتد أيضئئا تأثير      

لمسئئئاعدة الزو  أو األب في الحقل وفي تربية الماشئئئية والدواجن أو انتا  المواد الغذائية وبيع الفضئئئروات، 

ي حماية اجتماعية، فضئئئال وبدأت أعداد النسئئئاء تزيد في المهن الحرفية وكل  لا بدون األجر، وبالتالي دون ا

عن انهئئا التعترف بئئأنهئئا تعمئئل، فيتم التعئئامئئل مع هئئذا الئئدور المهنى بئئأنئئه مجرد مسئئئئئئاعئئدة أو تعئئاون ل "رب 

األسئئرة"، وليس من حقها الحصئئول على أجر، وهذا مايفسئئر أرتفاع نسئئبة النسئئاء االئي يعملن بدون اجرإلى  

تأثيرالسئئئئئئلبي أيضئئئئئئا أن عدم االعتراف بهذا الدور ، ال %42,2وتزيد أكثر في الريف لتصئئئئئئل إلى   21,4%

األقتصئئادي للنسئئاء يكرس للصئئورة السئئلبية بأن المهام التى تقوم بها النسئئاء غير مدرة للمال، وليس لها عائد 

اقتصئئادي، وهذا يكرس للنظرة الدونية لمكانة النسئئاء في المجتمع، ويظل الرجل محافظا على سئئلطته ألنه من 

 كم في عملية إدارة واألنفاق على األسرة.       يملا المال والمتح

   

 العمالة ال ير منظمة :  

 إلى التالي :  5102تشير االحصائيات لعام 

  44,2و النساء   %42,2إجمالي نسبة الرجال في القطاع غير المنظم%  

  9.9والرجال   %24.5يعمل  بدون أجر لدى األسرة نسبة النساء%  . 

   09.2والرجال  %5.5صاحب عمل ويستفدم  آورين نسبة  النساء%  . 

  55.2و الرجال   %2.9يعمل لحسابه وال يستفدم أحد  نسبة النساء% 

  42.2والرجال   %4.2يعمل بأجر نقدي نسبة النساء%   

 

 :   18تتركز العمالة  في القعاا غير المنظم في التالي .0

  . عمال والعامالت في مجال الزراعة 

                                                           
 منى عزت ، الحقوق االقتصادية و االجتماعية للنساء في مصر، راصد الحقوق االقتصادية و االجتماعية في البلدان العربية، شبكة المنظمات 18

 .   8108العربية غير الحمومية للتنمية ، لبنان ، 
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  .تصنيع المواد الغذائية )الجبن ـ االلبان ـ مشتقات الحليب  وفي تربية ورعاية الحيوان 

  عمال   . 01ـ  2عمال  والمتوسطة )من  2في الورش الحرفية الصغيرة )أقل من 

  تحضير الفضار والصناعات -في األعمال التي تقوم بها النساء في المنزل وبفاصة أعمال التطريز 

 اليدوية البسيطة . 

 .البيع في األسواق 

  .عامالت المنازل 

 .عمال التشييد والبناء    

 ايئة وعالقات العمل:   .2

   ب   من الحماية  -4على استبعاد عامالت المنازل بموجب المادة)  5112لسنة  05نس قانون العمل رقم

   استبعدت عامالت  الزراعة البحته من  أحكام باب تشغيل النساء. 92القانونية والمادة )

   العمل  عالقات وشئئئئروط وظروف ومحددات،ال يتمتع أغلبهم  بأي شئئئئكل من أشئئئئكال الحماية االجتماعية

 ساعات العمل ..إلخ. –األجور  –شديدة العشوائية  من حيث: كم وكيف مهام العمل 

  التعرض إلنتهاكات لفظية ومعنوية وصوال الى االنتهاك البدنى والجنسى بالنسبة للنساء 

  ، التعرض لمشئئئئئئكالت صئئئئئئحيئئة مفتلفئئة نئئاجمئئة عن أسئئئئئئلوب وكم العمئئل )كئئأمراض العمود الفقرى

  .الكسور،الحروق..إلخ

   .التتوافر أى مجاالت أو فرص للتدريب والتأهيل المهني 

  التعرض للعنف واالسئئئتهجان المجتمعى بشئئئكل عام  من والل نظرة الشئئئا و الريبة في السئئئلوك لكونهن

 نساء ورجن من منازلهن و يعملن في منازل أورى كما هو الحال مع عامالت المنازل. 
 

 العنف القائم على النوا  

تتعرض النسئئئاء داول أماكن العمل لعنف جسئئئدى ونفسئئئي وجنسئئئي، ويشئئئير الجدول التالي لنسئئئب هذا العنف 

حسئئئئب حالة العمل وهذه النسئئئئب هى نتا  البحث الذي اجرى على النسئئئئاء في أماكن العمل من والل مسئئئئت 

 19 5102التكلفة االقتصادية للعنف القائم على النوع االجتماعى في مصر عام 

 تقدير اعداد المعنفات نسبة المعنفات جسديا ونفسيا و جنسيا في المائة حالة العمل

 ألف 66 2.2 تعمل اأجر نقدب

 ألف 2.1 7.0  احبة عمل وتستصدن أخرين

 ألف 20.1 6.21 تعمل لحسااها وال تستصدن أحد

 ألف 1..0 5.1 تعمل لدب امسرة ادون أجر

 ألف 026.6 2.7 االجمالي

                                                           
، الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء وصندوق األمم المتحدة  8102مسح التكلفة اإلقتصادية للعنف القائم على النوع اإلجتماعى مصر  19
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 : يتبين من الجدول السابق مايلي  

تعرض النسئئاء للعنف بجميع أشئئكاله ليس مرتبط بطبيعة مكان العمل، العامالت بأجر نقدي هن أعلي نسئئبة  

ألف، وهذا العدد حسئئئئب الجدول هو تقديري، فتشئئئئير الدراسئئئئئات  92تتعرض للعنف، ويصئئئئل عددهم إلى 

إلى تعرض النسئئاء في منشئئأت العمل إلى التحرش الجنسئئي داول األماكن الحكومية والفاصئئة   20الميدانية

بأشئئئكال مفتلفة سئئئواء نظرة العين  ات اإليحاء الجنسئئئي أو سئئئماع ألفاظ وعبارات جنسئئئية، وأن الشئئئفس 

صئئئاحب العمل ، والتعرض للتحرش الجنسئئئي داول أماكن  -المدير –المشئئئرف  –المتحرش يكون ) زميل 

 عمل ليس مرتبطا بمرحلة عمرية أوتعليمية أوالحالة االجتماعية أو الزى الذي ترتديه النساء. ال

هذا العنف هو نتا  لعالقات قوة غير متكافئة بين الرجال والنسئئئئاء بفعل الهيمنة الذكورية والسئئئئلطة األبوية     

لرجال ضها للعنف وتتواطىء وتبرر لالتى تحكم العالقات االجتماعية في المجتمع، وتحمل النسئاء مسئولية تعر

القيام بهذا الجرم، وتصئاب النساء بأضرار نفسية تؤثر على قدرتها االنتاجية،وعلى استمرارها في العمل، وفي 

األغلب ال تسئتطع الشئكوى نظرا لسئلطة الشفس المتحرش، أو الفوف من تشوية سمعتها والنيل منها، أولعدم 

 ب سياسات الحماية داول أماكن العمل.     معرفتها بحقوقها القانونية وغيا

 النساف المعيالت: 

رغم ما تعانى منه النسئئئاء من تمييز وعنف قائم على النوع االجتماعى، وتتعرض لالسئئئتبعاد والتهميش إال انها      

تتحمل أعباء اقتصئئئئادية، وتسئئئئاهم في االنفاق على األسئئئئرة سئئئئواء بمشئئئئاركة مع الرجل، أو تكون هى العائل 

تعولهم نسئئاء، وأغلبهن  )األرامل،  من األسئئر %22.2األسئئاسئئي لعسئئرة، ووفقا لالحصئئائيات الرسئئمية فنسئئبة

المطلقئات، الزوجئات المهجورات، الزوجئة الثئانيئة، زوجئة العئامئل األرزقى،  زوجئة العئاطئل، زوجة المدمن، 

من غير  -زوجئئة المريم أو العئئاجز بئئاإلضئئئئئئئافئئة إلى الزوجئئة التي تسئئئئئئهم بئئدرجئئة أكبر في دوئئل األسئئئئئئرة

معيالت وتوزيعهن في المحافظات و نسئئبة األميات منهن و ويظهر الجدول التالي نسئئب النسئئاء الالمتزوجات ، 

  21نسبة األرامل و المطلقات

 

 

 

                                                           
، منى عزت ، مؤسسة المرأة الجديدة ،         العملمرصد الحقوق االقتصادية واالجتماعية للنساء في العمل،التقرير الثاني،التحرش الجنسي في أماكن   20

https://docs.google.com/document/d/1ldacwYqszhR6pDldAUW4gPf4AIM2vf7C1x00-6X7Ufk/edit 

 8102فبراير المجلس القومى للمرأة، –، الجهاز المركزي التعبية العامة واالحصاء 8102المرأة والرجل في مصر   21
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 5102المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء،نشرة القوى العاملة       

      

 المحافظات 

نسبة النساف رؤساف امسر 

%  

نسبة امرامل والمعلقات  نسبة امميات منهن % 

 منهن % 

 حضر  الجملة 

02 

 ريف 

02,2 

 حضر 

44,2 

 ريف

22,2 

 حضر 

22,9 

 ريف 

21,9 

 1,1 22,2 1,1 45,2 1,1 02,2 القاهرة 

 1,1 24,2 1,1 22,2 1,1 02,2 اإلسكندرية 

 1,1 22,2 1,1 59,2 1,1 02,5 اورسعيد 

 1,1 94,2 1,1 24,5 1,1 02,5 السويس 

 20,2 22,0 42,9 22,2 02,2 02,2 دمياط 

 22,2 22,0  24,4 44,2 51,2 09 الدقهلية 

 21,2 22,2 22,2 29,2 02,0 02 الشرقية 

 22,2 22,2 20,5 22 04 02,4 القليواية 

 21 24,2 22,2 40 02,4 50 كفر الشيخ 

 25,5 22,0 22,2 22,2 02  02,2 ال راية 

 24,4 22,5 24,0 22,2 02,4 02,4 المنوفية 

 24,0 24,2 25,2 22,9 05,0 02,2 البحيرة 

 24,4 22,2 22,4 42,2 05,4 02,0 االسماعيلية 

 25,0 22 25,2 42,4 05,2 02,2 الجيزة 

 21,2 91 22,2 21 02 02,2 انى سويف 

 25,0 22,9 22,2 21 04 02,2 الفيون 

 21,4 20,4 29,9 22,5 02,2 02,2 المنيا 
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 22,9 25,5 22,9 22,2 02,2 02,9 اسيوط 

 22,2 24,0 24,2 22,2 52,2 09,2 سوهاج 

 20,4 21,2 21,9 22 52,4 51,5 قنا 

 29,2 22,4 20,0 49,2 02,2 02,0 اسوان 

 95,0 22,2 29,2 22,2 04,2 02,0 االقصر 

 1,1 92,2 1,1 22,2 1,1 2,4 البحر االحمر 

 92,2 92,4 21 29,2 2,2 01,0 الوادب الجديد 

مرسي 

 معروح 

2,2 2,2 25,2 95,2 22 95,2 

 20,2 90,2 25,2 42,2 2,0 9,5 شما  سيناف 

 22,2 011 22 1,1 2,2 5,2 جنوب سيناف 

 يمكن مالحظة التالي من الجدول السابق :

 ( 02,2  % و )02تكاد تتساوى نسب رؤساء االسر من النساء في كل من الحضر والريف حيث بلغت حوالي % 

، ونسئئئب األميات منهن في  %52,2وسئئئوها   %52,4محافظة قنا في الريف، وأعلى نسئئبة لرؤسئئئاء األسئئئر في 

 %21,2في سوها ،  %24,0الريف أعلي من الحضر، بينما تزيد نسب األرامل والمطلقات في الحضر حيث بلغ 

 .    22في قنا، تجدر األشارة أن محافظتى سوها  وقنا من المحافظات الطاردة للسكان

  العمل وهن غير مدربات او مؤهالت على المسئئتوى المهنى لذا يلجأ أغلبهن اغلب هؤالء النسئئاء يتم دفعهن لسئئوق

، تصئئئنيع وبيع المواد الغذائية )الجبن ـئئئئئئئئ االلبان ـ عامالت زراعياتللعمل غير المنظم، تعمل النسئئئاء في الريف 

صغيرة )أقل الفي الورش الحرفية والطيور وبيعها، وتعمل في المدن  مشتقات الحليب  وفي تربية ورعاية الحيوان

تحضير الفضار والصناعات اليدوية البسيطة  -عمال  ، وأعمال التطريز   01ـ  2عمال  والمتوسطة )من  2من 

 .  والفياطة وبيع في األسواق ، وعامالت المنازل
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  دول الشهرى لهذه األسر  منففم وغير مستقر وأيضا ال توجد عالقات عمل محددة ينظمها قانون وأيضا اغلبهن

يتمتعن بأى حماية اجتماعية، وال تسئئتطيع هؤالء النسئئاء تأمين االحتياجات األسئئاسئئية لعسئئرة أو توفير فرص ال 

 لعبناء الستكمال مراحل التعليم، أو توفير الرعاية الصحية الالزمة . 

 ي العمالة غير جل فتلجأ الكثير من هؤالء النساء االئي يرأسن األسر أو النساء في األسر الفقيرة، التى يعمل فيها الر

المنظمة وليس لديه دول ثابت إلى القروض إلقامة مشئئئئروعات صئئئئغيرة ومتناهية الصئئئئغر، فبلغت نسئئئئبة قروض 

من اجمالي قيمة القروض  % 02,4المشئئئئئروعات الصئئئئئغيرة الممنوحة للنسئئئئئاء من الصئئئئئندوق االجتماعى للتنمية 

،تتجه الدولة األن إلى زيادة 510223في عام  نسئبة قروض المشروعات متناهية الصغر %22,2الممنوحةن مقابل 

وأن تصل   %22ومتناهية الصغر لتصل إلى  %21نسئبة النسئاء الالئي يحصئلن على قروض صئغيرة لتصل إلى 

وفقا لما نصت عليه استراتيجية تمكين المرأة  5121و لا حتى عام  %02أعداد النساء التى لها حسابات بنكية إلى 

قع في  ور مبادرة البنا المركزي من اجل تفعيل سئياسة الشمول المالي، وفي هذا السياق ، ويأتى  لا في أطا5121

مذكرة تفاهم تُعد األولى من نوعها بين المجلس القومى للمرأة والبنا المركزى المصرى،بهدف  5102سبتمبر  02

رة سوف ليا، وبموجب هذه المذكتنظيم التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بدعم وتمكين المرأة المصئرية اقتصاديا وما

يتم العمل على رفع نسئئئب االدوار وتشئئئجيع ريادة االعمال للمرأة من والل رفع معدالت حصئئئئولها على الفدمات 

المالية وبفاصئئئة المصئئئرفية تحت مظلة الشئئئمول المالي، وزيادة الوعى المالى من والل نشئئئر الثقافة المالية للمرأة 

، هذا باألضئئافة إلى ما يقوم به المجلس القومى للمرأة من برامج ومشئئروعات 24 طالبات المدارس والجامعات وبين

لتدريب وتأهيل النسئئاء المعيالت والفقيرات في المناطق الشئئعبية والعشئئوائيات  والقري من أجل أتاحة فرص عمل 

    25لهن

 التو ياتالمحور الثالث : 

 الفجوة القئانونيئة بين مئا تنس عليئه االتفئاقيات الدولية والدسئئئئئئتور من جانب والقوانيين من جانب  التزال

أور، فبالرغم من مرور أكثر من ثالثة أعوام على صئئئئدور الدسئئئئتورلكن حتى األن لم تصئئئئدر مفوضئئئئية 

لمادة ، أيضئئا رغم النس الصئئريت في ا5104من دسئئتور  22مناهضئئة التمييز التى نس عليها في المادة 

 02من أجمالي  22من الدسئتور على حق النسئاء في تولى المناصب القضائية اال أن أعداد القاضيات  00

ألف، ويرفم مجلس الدولة والنيابة العامة تعيين النسئئئئئاء، كما يحتا  قانون العمل إلى تعديل بشئئئئئأن باب 

ورة ى الوضع والطفل، وضرتشغيل النساء، وحذف الشروط التى تقيد حق النساء في الحصول على أجازت

اجراء حوار جئاد بين الحكومئة وأصئئئئئئحئاب األعمئال والنقابات والمجتمع المدنى ووزارتى القوى العاملة 

والتضئئئامن االجتماعى من أجل العمل على توفير دور الحضئئئانة،في المقابل ثمة ايجابيات على المسئئئتوى 

صة للنساء الالئي يحرمن من حقهن في التشئريعى ومنها صئدور قانون المواريث، وهو قانون منصف وا

الميرا  في الريف بحكم عادات وتقاليد بالية، وكانت بتحرم النسئاء من حق مشروع لها ويمكن استفدامه 

 .    26واالستفادة منه اقتصاديا
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  تحتا  وزارة التضئئامن االجتماعى إلى إعادة تقييم وتطوير للبرامج المفصئئصئئة لدعم المرأة العاملة، من

ادة فئئاعليتهئئا وتحسئئئئئئين الفئئدمئئات التى تقئئدم للمرأة العئئاملئئة، وأن تمتئئد هئئذه البرامج في جميع اجئئل زيئئ

 المحافظات. 

  اسئئئتكمال الجهود التى يقوم بها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الوزارات من أجل تفعيل وإعادة هيكلة

قام المجلس القومي للمرأة  وحئدات تكئافؤ الفرص،وتئأهيئل القئائمين على هئذه الوحئدات وفي هذا السئئئئئئياق

ورشئئئئئة عمل تدريبية حول المسئئئئئاواة بين الجنسئئئئئين والعمل ومنظمة العمل الدولية مكتب القاهرة تنظيم  

اسئئئئتهدفت  ورشئئئئة ، بالقاهرة 5102نوفمبر  59إلى  52الالئق  و لا على مدى أربعة أيام في الفترة من 

هدفت مشارك من رؤساء وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص بجميع الوزارات المصرية،  41العمل أكثر من 

الورشئئئئئئة إلى تعريف المشئئئئئئاركين على أهم اتفاقيات العمل الدولية  ات الصئئئئئئلة بحقوق المرأة في العمل 

ذها الورشة  وضع وطط عملية تنف باإلضافة إلى مبادرات مستقبل العمل الفاصة بالمرأة في العالم. بنهاية

    .27الوحدات من شأنها تعزيز المساواة بين الجنسين في العمل

  تفعيل الحوار االجتماعى بمشئئئئئاركة المجتمع المدنى والمجالس القومية من أجل تحفيز أصئئئئئحاب األعمال

أماكن العمل من  على االهتمام بالمسئئئولية االجتماعية للشئئركات من منظور النوع االجتماعى، سئئواء وار 

 والل االهتمام بالمجتمع المحيط ببيئة العمل أو العمل على توفير بيئة عمل أمنة ومحفزة للعمال والعامالت.

  تنظيم الجهود بين المجلس القومى للمرأة ومنظمئئات المجتمع المئئدنى والجهئئات الحكوميئئة المعنيئئة والبنئئا

مالى للنسئئئئاء فى مصئئئئر، لمعرفة  الفدمات المالية المركزي من أجل العمل على اعداد وريطة  للشئئئئمول ال

المقئدمة للنسئئئئئئاء والجهات المقدمة لهذه الفدمات ومدى فاعليتها، طرق األدوار التى تسئئئئئئتفدمها النسئئئئئئاء 

ومصادرها ، المعوقات التى تحول دون وصول النساء للفدمات المالية مع التركيز على النساء في الريف، 

ي ضئئئوء ما سئئئبق، بغرض معالجة التحديات، وتنظيم الجهود بين الجهات وضئئئع وطة العمل المسئئئتقبلية ف

 ، واجراء التعديالت التشئئئريعية االزمة التى تتيت للنسئئئاء تأسئئئيسالمعنية، واالهتمام بعملية المتابعة والتقييم

روابط ووحدات انتاجية وتعاونيات، مما يسئئئهم في تعزيز التضئئئامن االقتصئئئادي بين النسئئئاء وتكامل العمل 

 يما بينهن، ويتت لهن فرص العمل المستدامة.  ف
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