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ويتولى المركز القيام بالبحوث فى مختلف الموضوعات . ١٩٥٣تم إنشاء مركز البحوث اإلجتماعية فى 

ين كما يقدم المركز المساندة للباحثين والدارس. والمجاالت اإلجتماعية فى مصر ومنطقة الشرق األوسط

ويهدف المركز الى دعم . والمؤسسات البحثية المهتمة بموضوعات البحوث اإلجتماعية فى المنطقة العربية

  . مهارات الباحثين والمساهمة فى الحوار المجتمعى حول مختلف الموضوعات المهمة

  .ال يقوم المركز بأى أبحاث ذات طابع سريوويعد المركز مؤسسة بحثية غير هادفة للربح، 

  

  

مجموعة من التوصيات المحددة والواضحة تخدم صانعي القرار فى   طرحدف مجموعة أوراق السياسات الىته

  .رسم سياستهم

  

  

 عن أراء "والعمل المرأة" حول البحثى البرنامج إطار  السياسات فىأوراقمجموعة تعبر األفكار الواردة فى و

  .أصحابها وال تعكس بالضرورة أراء مركز البحوث اإلجتماعية

  :ر والسؤاللإلستفسا

hebanas@aucegypt.edu 

  

، القاهرة الجديدة ٧٤ القاهرة الجديدة، صندوق بريد -مركز البحوث اإلجتماعية، الجامعة االمريكية بالقاهرة

  .، جمهورية مصر العربية١١٨٣٥

 src/edu.aucegypt.www :          الموقع٤٩٢٦-٢٧٩٧: ،    فاكس١٤١٤-٢٦١٥: تليفون
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  شكر وتقدير

  

 والتى قدمت التمويل إلطالق البرنامج البحثى عن (CIDA) لوكالة الكندية للتنمية الدوليةنتوجه بكل الشكر ل

والذى نتج عنه مجموعة من األوراق البحثية وأوراق السياسات ناقشت مجموعة من القضايا " المرأة والعمل"

  .المرأة المصرية وتحقيق التمكين اإلقتصادىالهامة المرتبطة بعمل 

كما نتوجه بكل التقدير لكل المشاركين الذين ساهموا فى االجتماعات االستشارية التى عقدها المركز بالتعاون مع 

هدى رشاد مدير .د.ونخص بالشكر أ.  وقدموا النصح والتوجيه للباحثين(CIDA) وكالة الكندية للتنمية الدوليةال

مركز البحوث  ببحوثالأستاذ  هانيا شلقامى.، ودالجامعة األمريكية بالقاهرة-ث االجتماعيةمركز البحو

وكالة الكندية للتنمية  ال-  Lead: Gender Equalityغادة عبد التواب.وأ ،الجامعة األمريكية بالقاهرة-اإلجتماعية

كبير الباحثين أمنية حلمى .د.، وأتنافسيةتنفيذي للمجلس الوطني المصري للالمدير منى البرادعى ال. د.، وأالدولية

أحمد غنيم أستاذ .د.عال الخواجة أستاذ اإلقتصاد بجامعة القاهرة، وأ.د.بالمركز المصرى للدراسات اإلقتصادية، وأ

  .رانيا عالء.مردفين صبري وأ.كما نشكر جهود الفريق القائم على المشروع أ. اإلقتصاد المساعد بجامعة القاهرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هبة نصار

 "المرأة والعمل"البرنامج البحثى  المنسق الرئيسى 
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  تقديم

 التمكين االقتصادي للمرأة المصرية من اهم القضايا التى احتلت مكانة هامة على قائمة االولويات للحكومة رُيعتب

وعلى الرغم ). الحكومة، المراكز البحثية، المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة(المصرية ومختلف الفاعلين 

دي للمرأة المصرية، إال إنه مازال تبرز العديد من التحديات التى من الجهود المبذولة لمساندة التمكين االقتصا

وتتمثل أهم هذه المعوقات . تؤثر بالسلب على قدرة المرأة المصرية على المشاركة الفعالة فى الحياة اإلقتصادية

 تُمثل نسبتها حيث، إرتفاع نسبة البطالة بين اإلناث بالمقارنة بالذكور انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل: فى

% ٦,٨بين النساء في حين تنخفض إلى % ٢٤بين النساء أكثر من ثالثة أضعاف مثيلتها بين الرجال فبلغت نحو 

، تراجع ظروف العمل بالنسبة للمرأة فى سوق العمل باألخص فى القطاع الخاص غير الرسمي والذى بين الرجال

تأثير العبء المزدوج على   أضف الى ذلك ل والمزايا الخاصةالحماية التعاقدية وحقوق العمتُحرم فيه المرأة من 

   .نوعية حياة المرأة وكفاءتها فى العمل

واذا ما كانت ستقدم ، لعولمة علي المشاركة االقتصادية للمرأةمن ناحية أخرى، فقد إزداد اإلهتمام بدراسة تأثير ا

تعتبر من اكثر الفئات تأثرا وأن المرأة خاصة مامها ألها فرص جديدة لزيادة مشاركتها ام ستزيد من العوائق 

 تحرير التجارة في السلع اإلتصاالت، التوسع فى المعلوماتا تكنولوجي السريع لالتقدم (.بالتغيرات االقتصادية

تقليص دور الدولة وزيادة االعتماد علي ، زيادة دور الشركات عابرة القارات واالستثمار االجنبي، والخدمات

وقد قدمت كل هذه التغيرات فرصا وتحديات فى أن )  وقوي السوق كمحرك اساسي لعملية التنميةالقطاع الخاص

  .واحد أمام تمكين المرأة وزيادة دورها فى الحياة اإلقتصادية

ومن ثم، فقد ظهرت الحاجة الى مواصلة البحث فى دراسة أثر كل هذه الصعوبات والتغيرات وما تفرضة من 

  .ة المصريةتحدى أمام تمكين المرأ

 ويعمل ٢٠٠٦وهو برنامج دولي لألبحاث واالتصاالت، أنشىء في عام - RPC "ُسبل تمكين المرأة"وفى إطار 

 تم التعاون بين مركز البحوث اإلجتماعية بالجامعة -على ربط االكاديميين والنشطاء والممارسين ببعضهم البعض

" المرأة والعمل" فى إطالق البرنامج البحثى عن (CIDA) ةالكندية للتنمية الدولي الوكالةاألمريكية بالقاهرة و

بغرض تقديم مجموعة من األورواق البحثية وأوراق السياسات حول مجموعة من القضايا الهامة المرتبطة بعمل 

  . المرأة المصرية وتحقيق التمكين اإلقتصادى
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 ،٢٠٠٦تبعى لسوق العمل فى مصر وقد إعتمد البرنامج البحثى حول المرأة والعمل على بيانات المسح الت

 بالتعاون (ERF)وقام به منتدى البحوث اإلقتصادية . ١٩٩٨والذى جاء كمرحلة تتبعية للمسح الذى تم إجراؤه فى 

 أسرة معيشية ٨,٣٤٩ ٢٠٠٦وشملت العينة النهائية لمسح عام . مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

 أسرة معيشية نتجت عنهم، ٢,١٦٧ باإلضافة الى ١٩٩٨جودة فى مسح  أسرة معيشية كانت مو٣٦٨٤منهم 

مارس -يناير(وقد تم إجراء المسح خالل الفترة . ٢٠٠٦ أسرة معيشية جديدة شملها المسح ألول مرة فى ٢,٤٩٨و

٢٠٠٦(  

  :مخرجين" العمل والمرأة"وقد نتج عن البرنامج البحثي 

. ط كلها بقضية التمكين اإلقتصادى للمرأة تناولت قضايا مختلفة ترتبأربعة أوراق بحثية •

 والحياة في سوق العملتها زيادة مشاركفتناولت الورقة األولى دراسة عمل المرأة و

تقييم الوضع الراهن لتعليم المرأة، ومدى فعاليته وركزت الورقة الثانية على . اإلقتصادية

يال لتطور مستوى األجور للمرأة وقدمت الورقة الثالثة تحل. كأداة لتمكينها اقتصادياً في مصر

). ٢٠٠٦-١٩٩٦(ومقارنتها بالرجل فى القطاع الخاص الرسمى والقطاع العام خالل الفترة 

وتعرضت الورقة الرابعة الى وضع المرأة فى قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

 .وإمكانية تعظيم فرص المرأة فى هذا القطاع الذى يشهد نموا متسارعا
 

 وقد خرجت من األوراق البحثية أربعة أوراق للسياسات حاولت كال منهم :السياساتأوراق  •

أن تقدم مجموعة من التوصيات المحددة والواضحة تخدم صانعي القرار فى رسم سياستهم 

 . تجاه تحقيق التمكين اإلقتصادى للمرأة

 سن  من خاللن النوعين فى األجر المساواة بي ضمانعلىوقد أكدت التوصيات التى خرجت بها أوراق السياسات 

التوسع في أنماط العمل  تشريع قانوني يحظر التمييز فى التعيين أو فى الدرجة أو المسمى الوظيفي بسبب النوع،

 Part نظام العمل لبعض الوقت الًمث( والتى تساعد المرأة على موازنة تعدد األدوار الذى تقوم به غير التقليدية

time.(اإلهتمام بزيادة نصيب المرأة فى قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من خالل  كما أكدت على 

تأهيلها مهنيا وإكسابها المهارات التي تؤهلها لاللتحاق في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والنهوض 

المرأة بمجاالت العمل بالمرأة كمنتجه لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وليس فقط كمستخدمه له وتشجيع عمل 

من ناحية أخرى أبرزت دراسة العالقة بين التعليم والتمكين اإلقتصادى للمرأة أهمية . فى هذا القطاعالمستحدثة 
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على تعليم متوسط، الالئي يصعب عليهن المنافسة في  الرصيد الكبير من غير المؤهالت، والحاصالتإستهداف 

   .عملن في القطاع غير الرسمي واألعمال غير المدفوعةسوق العمل الرسمي، ويزداد احتمال أن ي

وقد إستفاد الباحثون فى إعدادهم لألوراق البحثية وأوراق السياسات من مجموعة لقاءات تمت مع المجموعة 

 للبرنامج البحثي وشملت مجموعة متميزة من كبار الباحثين، المتخصصين واألعضاء فى الجهات االستشارية

وقد شملت هذه اللقاءات مناقشات مكثفة فى صياغة . لمهتمون بموضوع عمل المرأة وتمكينهاالمانحة فى مصر ا

  .المشروعات البحثية، اإلعداد لألوراق البحثية، ورسم التوصيات والسياسات المطلوبة
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   المحتوياتقائمة

 رقم الصفحة  

  )١(ورقة السياسات 

 .. .........................."المقترحة والحلول المعوقات  :للمرأة االقتصادي لتمكينا"

   عبد اهللا شحاتة–هالة صقر 
٨  

  )٢(ورقة السياسات 

 .............................." مصر في للمرأة االقتصادي للتمكين كأداة التعليم تدعيم"

      المولى عبد على أحمد سميه
٢٠  

  )٣(ورقة السياسات 

 ............".والتمييز ضدها فى األجر  العمل الرسمىضعف مشاركة المرأة فى سوق"

    أميرة الحداد
٣٢  

  )٤(ورقة السياسات 

 .............................."المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت قطاع في المرأة وضع"

  رمندو عاطف دينا
٤٧  
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   :للمرأة االقتصادي لتمكينا

  المقترحة والحلول المعوقات

  
  ٢ عبد اهللا شحاتة– ١لة صقرها

  )١ (ورقة سياسات

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
                                                            

   .كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة - إقتصادمدرس  1
   .كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة - إقتصادمدرس  2

Social Research Center 
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  : مقدمة

على الرغم من كافة الجهود التنموية من اتساع للقاعدة التعليمية وزيادة الرعاية الـصحية وكـذلك اإلصـالحات                  

ـ            ...المؤسسية من قوانين وتشريعات    ات إلخ التي بذلت في مصر في العقود األخيرة، ناهيك عن المواثيق وااللتزام

الدولية التي التزمت بها مصر والتي بدورها تضمن حقوق المرأة، فإن مشاركة المرأة في سوق العمـل مازالـت                   

  . ٢٠٠٦في عام % ٢٢ضعيفة، حيث ال تتعد 

  

 والتي تتسم بضعف المساهمة في سوق العمـل، ال          – سالفة الذكر    –يضاف إلى ما سبق، إن حتى نسبة المشاركة         

ل أي درجة من درجات التمكين للمرأة، حيث إن التمكين مفهوم أشمل وأوسع يتضمن              تعكس بأي حال من األحوا    

تمتع المرأة بحرية االختيار بين بدائل متاحة، وكذلك قدرتها على إتخاذ القرارات، بمعنى آخر، فإننا نجد اخـتالف       

قاللها المادي ، األمـر     كبير بين قرار مشاركة المرأة في سوق العمل وبين حريتها في التصرف في الدخل أو است               

الذي يؤكد انفصال مؤشر مشاركة المرأة اقتصادياً عن قضية التمكين وهو ما يعني االحتياج إلـى وضـع عـدة                    

      مؤشرات

  

  ةالمشكل -١

تهدف هذه الورقة إلى بحث كيف يمكن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خـالل إزالـة العقبـات التـي                      

كون ذلك في إطار من طرح للبدائل وتوفير قدر من االختيار والحريـة حتـى يتـسنى                 تواجهها، مع مراعاة أن ي    

  . التمهيد أو العمل على تمكين المرأة اقتصادياً وليس فقط زيادة المشاركة في سوق العمل

  

ومما يزيد من حدة المشكلة في مصر إن ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل إنما يمثل عبء ال تـستطيع أي                     

السيما دولة نامية مثل مصر أن تتحمله خاصةً إذا ما أخذنا في اعتبارنا إن هذا النصيب المنخفض للمرأة                  دولة، و 

 خاصةً فـي  –يمثل عبء وتكلفة اقتصادية مرتفعة تتمثل في فرص نمو مضاعة على االقتصاد كان يمكن تحقيقها   

  .  كذلك في انخفاض درجة مرونة سوق العمل–حالة المرأة المتعلمة الكفء 
 

إن خطورة هذه المشكلة إنها تعكس الفجوة بين ما يبذل من محاوالت وجهود تنموية في مجاالت التعليم والتدريب                  

والتعديالت المؤسسية والتشريعية وبين هذا الدور الضئيل للمرأة في الحياة االقتصادية، األمر الذي يعكس خلل البد 

تبار إن قضية البطالة هي مشكلة أساسية ومزمنة فـي االقتـصاد            من معالجته سريعاً خاصةً إذا ما أخذنا في االع        

المصري، ناهيك عن استمرارية سياسة الخصخصة ومؤخراً األزمة العالمية الحالية وما يترتب عليها من كـساد                

  . ومن تقلص لفرص العمل سواء محلياً أو إقليمياً أو دولياً
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لمرأة في سوق العمل، نجـد أن هنـاك العديـد مـن هـذه             وبالبحث في أهم المعوقات التي تحول دون مشاركة ا        

  : المعوقات، لعل أهمها ما يلي

  

حيث مازال هناك الفكر السائد على الموروثات االجتماعية القديمة والقائم           الظروف والمعتقدات االجتماعية،  : أوالً

عمل بالنسبة للمرأة هي ليست على      على التقسيم التقليدي لألدوار بين المرأة والرجل، األمر الذي يعني أن قضية ال            

نفس درجة أهمية العمل للرجل، وهنا البد من اإلشارة إلى إنه على الرغم من إن األبحاث تشير الى قبول الزوج                    

لعمل المرأة فى كثير من األحيان إال إنه ال يمكن إغفال الواقع العملى بمعنى أن األعباء والمسئوليات االجتماعيـة                 

أة والتي تكبلها وتجعلها تتردد في اإلقبال على العمل من ناحية، وتقلل من فرصها للحصول على                التي تتحملها المر  

 فـي كثيـر مـن      –العمل خاصةً في القطاع الخاص من ناحية أخرى يضاف إلى ذلك نظرة المرأة السلبية نفسها                

وبعبارة أخـرى، إن    . أهمية ذلك  حول قدرتها وكفاءتها وبالتالي قدرتها على المشاركة أو حتى قناعتها ب           –األحيان  

التغير اإلجتماعى الذى طرأ على هذه القضية هو تغير غير كافى من ناحية ولم يصاحبه تغيرات مؤسسية تـسهل                   

  .أو تيسر عمل المرأة من ناحية أخرى

  

يث يأتي   والذي يمثل أحد المشاكل الهيكلية في سوق العمل المصري، ح          التمييز النوعي بين الرجل والمرأة،    : ثانياً

التمييز سواء في تقسيم الوظائف بشكل أو بآخر، أو حتى في مستويات األجور، األمر الذي يقلل من الحافز أمـام                    

خاصةً إذا أضفنا إن المرأة تحتاج أحياناً إلى معدالت أجور مرتفعة تحفزها للخروج للعمل وترك           . المرأة للمشاركة 

  . تفعةأوالدها أو إرسالهم لدور حضانة ذات تكلفة مر

  

 إلحتياجات سوق العمل أو فـرص       ةعدم توفر المعلومات بسهولة ويسر وبدرجة كافية أمام المرأة بالنسب         : ثالثاً
 المتاحة وكذلك عن برامج التدريب وأنواع الخبرات المطلوبة، باإلضافة كذلك الى صعوبة الحصول علـى                العمل

دم تيسر وصولها الى األسواق وعدم تمتعهـا بـشبكات           وكذلك ع  - فى حالة قيام المرأة بمشروع     –التمويل الكافى   

  .إتصال كافية
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  : األطراف المعنية -٢

 وإنما على األسرة واالقتصاد ككل، فإن األمـر         – ليست على المرأة فقط      –نظراً ألهمية هذه المشكلة وانعكاساتها      

مشاركة المـرأة والعمـل علـى       يقتضي تضافر كافة الجهات المعنية بهدف تذليل العقبات وحل المعوقات لزيادة            

  . تمكينها اقتصادياً

  

 بالكثير من الجهود التنموية خاصةً في مجال التعليم والصحة لرفع كفاءة المرأة، باإلضـافة               الحكومةفبينما قامت   

إلى إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تضمن لها حياة اجتماعية وحقوق قانونية مستقرة كما قامت العديد                 

 بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص مثل وزارة المالية والتي كان لها السبق في ذلك بهدف التركيز علـى                  الوزاراتن  م

  . دور المرأة وحقوقها، إال إنه مازال هناك العديد من األمور التي تحتاج إلى معالجة

  

ل التوسع فـي التـدريب       بدور فعال في مجال دعم المرأة في سوق العمل من خال           المجلس القومي للمرأة  كما قام   

وكذلك هناك اللجان االقتصادية في األحزاب السياسية وأمانات المرأة والتي تضع قـضية تمكـين المـرأة علـى        

أولوياتها، ولكن في هذا السياق البد من اإلشارة إلى إنه مازال أمامنا الكثير في إقناع المرأة نفسها بأهمية التمكين                   

  . والمشاركة

  

 والتي تعمل على حل بعض المـشاكل مـن تعلـيم            الجمعيات األهلية عين أيضاً اإلشارة إلى دور      ومن هنا، فإنه يت   

  . وتدريب، وتسويق وتمويل للمرأة وإن كان األمر مازال يحتاج إلى مزيد من التنسيق

   .ولضمان نجاح هذه المنظومة يتعين على اإلعالم القيام بدور فعال وإيجابي من حيث تشجيع النماذج الناجحة

  

  

  :الراهن الوضع وسلبيات إيجابيات -٣

ال يمكن إغفال إنه على الرغم من تدني مشاركة المرأة في سوق العمل، إال أن هناك بعض الجهود والتي قامـت                     

  . مصر في العقود األخيرة بها، خاصةً في مجاالت التعليم والصحة وكذلك على الجانب التشريعي

  

   :جابياتي اإل-أ-٣

 . ٢٠٠٣ عام ٣,٢ية البشرية فقد انخفض معدل الخصوبة ليصل إلى على مستوى التنم •

 . ٢٠٠٤عام % ٥٩ إلى ١٩٩٠عام % ٣٤ارتفاع معدل تعلم القراءة والكتابة من  •

تزايد نصيب المرأة في المناصب اإلدارية ومواقع اتخاذ القرار في القطاع الخـاص حيـث                •

وهو ما يتضح   , ٢٠٠٥ام  ع% ٣٥ إلى   ٢٠٠٣عام  % ٢٣ فقط إلى    ١٩٨٨عام  % ٧ارتفع من   

 . في قطاعات السياحة واإلعالم
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باإلضافة إلى هذه اإليجابيات فقد قامت مصر بالعديد من التعديالت التشريعية والتي تهدف من ورائها إلى تحسين                 

  : وضع المرأة اجتماعياً بحيث تدفعها إلى المشاركة في سوق العمل، ومنها

 . ذي يمنح األبناء من أم مصرية الجنسية المصرية وال٢٠٠٤ لعام ١٥٤قانون الجنسية رقم  

 والذي يقتضي إنشاء محاكم متخصصة ألمور األسـرة والطـالق           ٢٠٠٤ لعام   ١٠قانون محكمة األسرة رقم      

 . باإلضافة إلى تأسيس صندوق لألسرة لتقديم الدعم المالي للسيدات المطلقات لحين صدور حكم المحكمة

  .٢٠٠٣ لعام ١٢قانون العمل رقم  

 .٢٠٠٠ لعام ١قانون الخلع رقم  

  

 والذي يقوم بالعديد من األنشطة الداعمة للمرأة ومنها تقديم كافـة            ٢٠٠٠كما تم إنشاء المجلس القومي للمرأة عام        

المعلومات والمشورة الفنية الالزمة سواء للمرأة أو لمؤسسات المجتمع المهتمة بشئون المرأة باإلضافة إلـى دوره                

 واألبحاث والبرامج التدريبية والمشاركة في كافة المؤتمرات الدولية بهدف زيادة تمثيل المرأة             في عمل الدراسات  

  . والعمل على تمكينها

  

   : السلبيات-ب-٣

عدم التقدير لدور المرأة االجتماعي من رعاية لألسرة واألطفال، حيث إنه ينظر إليه علـى                •

عتبـار مـن الناحيـة االقتـصادية أو فـي      إنه دورها األساسي وال يتم تقييمه أو أخذه في اال         

 . اإلحصاءات

عدم انعكاس الجهود التنموية التي تبذل بشكل واضح على مشاركة المرأة في سوق العمـل،                •

 . كما سبق الذكر

في القطاع الحكـومي مقارنـةً      % ٣٥تركز المرأة في القطاع الحكومي حيث تمثل حوالي          •

 ما يعكس خطورة الموقـف فـي ظـل          ، وهو ٢٠٠٥في القطاع الخاص عام     % ١٨بحوالي  

 . سياسات التحول نحو القطاع الخاص

انخفاض العائد من االستثمار البشري في كل من التعليم والصحة خاصةً في حالـة إحجـام                 •

المرأة المتعلمة ذات الكفاءة عن المشاركة في سوق العمل، وهو اتجـاه يتزايـد فـي الفتـرة                  

 . األخيرة، خاصةً مع األجيال الصاعدة

عدم قدرة سوق العمل أو بطء استيعابه للمرأة، األمر الذي يعكس فجوة بين رغبـة المـرأة                  •

.  وبين مشاركتها الفعلية في سـوق العمـل        – في بعض األحيان     –وقدرتها ومستوى تعليمها    

 أضـعاف معـدالتها بالنـسبة       ٤والذليل على ذلك ارتفاع معدالت البطالة والتي وصلت إلى          

 ).٢٠٠٧البنك الدولي، (السن والمتعلمات للرجل، وخاصةً لصغار 
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قضية الفصل بين المشاركة في سوق العمل وبين االستقالل المادي، والمتمثل في التنـاقض               •

الصريح الذي ظهر من خالل الدراسة الحالية بين تشجيع الرجل وخاصةً الزوج لعمل المـرأة               

 حتى في حالة ارتفاع مشاركة      والرفض ألن يعني ذلك استقاللها المادي، األمر الذي يعكس إنه         

 . المرأة في سوق العمل فإنه مازال أمامنا الكثير لتمكين المرأة اقتصادياً

طول فترات البطالة مقارنة بالرجل حيث تصل فى المتوسط فترة إنقطاعها عن العمل الـى                •

 ) وفقا للورقة البحثية. ( شهر للرجل٢٨ شهر مقارنة بـ٥٣

  

  

 : ساتالبدائل المطروحة للسيا -٤

وبناًء على ما سبق، فإن الورقة تطرح عدد من البدائل والسياسات كوسائل تساعد على تذليل العقبات أمام المـرأة                   

  : وبالتالي تحفزها على المشاركة في سوق العمل

  

  التوسع في أنماط العمل غير التقليدية : البديل األول
، فإنه يستلزم إعادة النظر في هيكل سـوق العمـل أو            في ظل الظروف االقتصادية واالجتماعية المحيطة بالمرأة      

طبيعته، وذلك بالتوسع في أنماط العمل غير التقليدية تتمشى مع التغيرات العالمية فمثالً اإلكثار من نظام العمـل                  

 Part –لبعض الوقت  time     والذي يسمح بدرجة مرونة تتمشى مع ظروف المرأة ومع قيامهـا بـدورها فـي 

يضاف إلى هـذا،  .  وبالتالي يشجع على زيادة مساهمتها في سوق العملCare – economyاية اقتصاديات الرع

إن هذا البديل قد يخفض من فترات االنقطاع عن العمل والذي تتعرض له المرأة في النظام التقليدي من أجـازات                    

  .إلخ...الوضع ورعاية الطفل

  

  : إيجابيات هذا البديل
يث وقت العمل أو أنظمة العمل عن بعد كالعمل في المنزل مثالً            يتمتع بالمرونة العالية من ح     •

 . وإرساله عبر البريد اإللكتروني مما يمكنها من متابعة شئون األسرة والعمل في نفس الوقت

 .يفتح مجاالت جديدة ويشجع على االبتكار •

ـ                 • د يخفض من التكلفة على المرأة سواء تكلفة االنتقال وما يترتب عليها مـن ضـياع للجه

 .إلخ..والوقت أو دور الحضانة لألطفال

 . يقلل من احتماالت انسحاب المرأة عند الزواج نظراً لمرونة العمل •

  

  : ولكن هناك بعض األمور التي قد تقلل من فاعليته، مثل
 . يحتاج إلى تغيير فكر مجتمعي حيث أنه غير منتشر في مصر مثالً، إلى على نطاق محدود •
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خصصات والقطاعات، وبالتالي يحتاج إلى دراسات تفصيلية وطرح  قد ال يصلح في جميع الت      •

 . بعض األفكار الجديدة والخالقة

 .إلخ، وبالتالي ال تقبل بعض الفئات على العمل بهذا النظام....ال يعطي تأمينات اجتماعية  •

قد يلق بعض المعارضة من قبل بعض المؤسسات المهنية والتي اعتادت علـى ضـرورة                •

 .مل في مجال العملتواجد قوة الع

 .يحتاج إلى اكتساب مهارات تدريبية جديدة •

  

  التوسع في توفير الخدمات االجتماعية المساعدة : البديل الثاني
 الكثير من السيدات االعتراف بأن من أهم المعوقات أمامهـا           – أو عدم اإلعالن صراحة      –على الرغم من رفض     

تماعية وتعدد األدوار االجتماعية التي تقوم بها المرأة، إال إنه ال           للمشاركة في سوق العمل هي قضية األعباء االج       

يمكن إغفال أن زيادة األعباء والمسئوليات االجتماعية وبأن اقتصاد الرعايا لألسـرة وكبـار الـسن واألطفـال،                  

خاصـة  باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة الخدمات المساعدة وعدم المشاركة الفاعلة من قبل الرجل أو الـزوج بـصفة                  

وكذلك نظرة المجتمع للمرأة على إن هذه األمور هي دورها األساسي الذي ال يمكن التقصير فيه، فإن كـل ذلـك                     

  . وفي ظل قيد الوقت أو فقر الوقت يعتبر معوق رئيسي أمام المرأة

  

 وبتكلفة  وهو ما يقتضي ضرورة توفير الخدمات االجتماعية المساعدة أو ما يطلق عليه خدمات األسرة بشكل كبير               

رمزية وبجودة عالية مثل التوسع في إنشاء الحضانات من سن مبكرة، دور رعاية األطفال وكبار السن، التوسـع                  

في تقديم الرعايا الصحية، وفي هذا اإلطار فإن هناك دور مؤسسي كبير البد من أن ُيفعل فمثالً البد مـن تفعيـل                      

  .  امرأة فأكثر١٠٠ة تقوم بتوظيف القانون الذي ينص على إنشاء دار حضانة في أي مؤسس

  

وهنا تأتي أهمية هذه الخدمات لتؤكد أن إتاحة فرص عمل فقط يعد أمر غير كافي بل البد من مالئمـة ظـروف                      

  . العمل حتى نضمن استجابة المرأة وهو ما يعني جانب نوعي وليس كمي فقط لهذه القضية

  

  : وترجع أهمية هذا البديل، في أنه
 سريعة نسبياً، أي أن مردوده قصير األجل باإلضافة بالطبع إلـى كونـه              سوف يأتي بنتائج   •

 . سوف يتميز باالستدامة فيما بعد

 . يمكن تدعيمه كبديل إذا نظر إليه كجزء من المسئولية االجتماعية للشركات والقطاع الخاص •

ن األعباء،  سيدفع إلى زيادة إنتاجية المرأة العاملة من ناحية حيث سيرفع عن كاهلها العديد م              •

 .كما سوف يمثل حافز بالنسبة لألخريات ويشجعهن على اإلقدام على سوق العمل
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سوف يوفر فرص عمالة إضافية للمرأة في هذه الخدمات المساندة أي يوفر فرص جديدة في                •

 . إلخ..دور الحضانة ودور الرعايا

 الطرد من   سوف يخفض من فترات االنقطاع عن العمل حيث ثبت أن الزواج ليس هو عامل              •

 . سوق العمل ولكن عدم وجود الخدمات االجتماعية المساندة

  

 صعوبة إقناع القطاع الخاص فى كثير من األحيـان بتـوفير مثـل هـذه الخـدمات                 ولكن يؤخذ على هذا البديل    

 حيث أثبتت التجارب تهرب القطاع الخاص مثال من تعيين مائة سيدة حتى ال يقومـون            -سابقة الذكر –اإلجتماعية  

 .بإنشاء حضانات األطفال

  

  ضرورة توفير المعلومات بشفافية : البديل الثالث
بما أن أحد العوائق األساسية أمام المرأة هو عدم توفر المعلومات، ويقصد هنا بعدم تـوفر المعلومـات توفرهـا                    

عض األحيـان   في ب–بسهولة ويسر وبالمجان وبشفافية وهو األمر الذي يؤدي إلى إحجامها عن البحث عن العمل       

  .  اعتقادا منها بعدم توفر الفرصة أو عدم مالئمتها لهذه الفرصة–

  

ومن هنا، فإن األمر يقتضي توفير كافة المعلومات عن احتياجات سوق العمل المحلي أو اإلقليمي بل والعـالمي،                  

تـساب المهـارات    وكذلك معلومات عن فرص العمل المتاحة ومتطلباتها، وكذلك عن مراكز التدريب والتعليم واك            

  . المختلفة وكيف يمكن االنضمام إليها وتكلفتها

  

  : ويمتاز هذا البديل بكونه
 . غير مكلف نسبياً خاصةً عند مقارنته بالبدائل األخرى التي تتطلب إنفاق استثماري كبير •

 .يأتي بعائد سريع •

 . يمتاز بالمرونة النسبية، حيث سيتم تحديث البيانات بعد ذلك بسهولة •

  

   :ناحية أخرى، فإنه يؤخذ على هذا البديل ما يليومن 

االحتياج إلى درجة عالية من التنسيق بين جهات العمل المختلفة سواء الحكومية أو القطـاع                •

 . الخاص

 .يحتاج إلى موارد بشرية لوضع البيانات والمعلومات بشكل يسهل فهمه واستيعابه بيسر •

مرأة المختلفة سواء المحليـة أو اإلقليميـة        يعتمد على وجود شراكة مستمرة بين منظمات ال        •

 . باإلضافة إلى كافة جهات العمل ضماناً الستدامة هذا البرنامج أو المشروع
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  تفعيل الدور اإليجابي لإلعالم: البديل الرابع
دو على الرغم من أن قضية تمكين المرأة اقتصادياً وما يرتبط بذلك من زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل قد تب                   

في المقام األول محكومة باعتبارات اجتماعية واقتصادية، إال أن نظرة اإلعالم لدور المرأة لها انعكاسـاتها لـيس              

  . فقط على تشجيع المجتمع لعمل المرأة وإنما أيضاً إلحساس المرأة بقيمتها وقدراتها كمنتج

  

فيز مشاركة المرأة وكذلك في تغيير بعض       وبالتالي يتعين على أجهزة اإلعالم أن تقوم بدور فاعل في تشجيع وتح           

المعتقدات البالية وذلك عن طريق عدة طرق ووسائل قبل التركيز على إظهار النماذج الناجحة كقـدوة لألجيـال                  

 وكيف إنهـا تـدفع      ∗وإبرازها، تخصيص برامج تثقيفية تهدف إلى التوعية بالمفهوم الصحيح لقضية تمكين المرأة           

  . تعني بأي حال من األحوال التنافس مع الرجل في النهوض بالمجتمعالمجتمع ككل لألمام وال 

  

  : ولعل من إيجابيات هذا البديل
 . يعد بديل منخفض التكلفة نسبياً •

ستنعكس نتائجه على األجيال القادمة بشكل إيجابي على قناعة المرأة بذاتها بحقها في التمكين  •

إلسهام في قوة العمل وكذلك إلى المزيـد مـن          وفي المشاركة وبالتالي بدفعها إلى المزيد من ا       

 . اإلقبال على التعليم والتدريب

  
  : أما عن سلبياته
 . هناك صعوبة دائماً في تغيير ثقافة المجتمع، وبالتالي فالبد أن يؤكل إلي من لديه قناعة تامة •

مؤسسات التعلـيم، مؤسـسات اإلعـالم       : يحتاج إلى تضافر العديد من المؤسسات، وأهمها       •

 . لمؤسسات الدينية، وبالتالي فالبد من توحيد الجهود بين هذه الجهاتوا

 . يعد برنامج طويل األجل حيث يحتاج إلى االستدامة كي يحقق الفائدة المرجوة منه •

  

  

  : الخالصة والتوصيات-٥

ـ                وق العمـل،   باستعراض البدائل األربع سابقة الذكر، فإنه يتضح مدى أهميتهم جميعاً لزيادة مشاركة المرأة في س

وعلى الرغم من القناعة الكاملة بأن كافة هذه البرامج إنما تكمل بعضها البعض وتخدم الهدف النهائي وهو زيـادة              

مشاركة المرأة في سوق العمل كخطوة أولية غير كافية نحو تمكين المرأة بالمفهوم األوسع، إال أن األمر يقتـضي        

التوسع فـي تـوفير     (والبديل الثاني   ) ع في أنماط العمل غير التقليدية     التوس(إعطاء األولوية لكل من البديل األول       

                                                            
 . بالمفهوم األوسع واألشمل  من حرية وحق االختيار، وكذلك حرية اتخاذ القرارات والقدرة على ذلك ∗
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على أساس أنه يمكن تحقيقهم في األجل القصير واالستفادة من عائـدهم الـسريع              ) الخدمات االجتماعية المساعدة  

  .نسبياً، كما إنهم في األصل يتعرضوا لمعالجة أهم العوائق أمام مشاركة المرأة

  

فهو بديل يحتاج إلى تضافر العديد من الجهات والتنسيق بينها ) ضرورة توفير المعلومات بشفافية(أما البديل الثالث 

فهو بديل طويل األجل حيث     ) تفعيل الدور اإليجابي لإلعالم   (وهو ما قد يستغرق بعض الوقت، وأما البديل الرابع          

اج أيضاً كسابقه إلى تضافر العديـد مـن         يعتمد بطبيعته على تغيير ثقافة مجتمع راسخة منذ عقود قديمة، كما يحت           

  . الجهات التي يصعب عادةً التنسيق بينها
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   للمرأة االقتصادي للتمكين كأداة التعليم تدعيم

  مصر في

  
  ١المولى عبد على أحمد سميه

  
  )٢ (ورقة سياسات

  

  

  

  

  

                                                            
  . جامعة حلوان-كلية التجارة وإدارة األعمال-أستاذ مساعد االقتصاد  1
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  لهدف ا-١

اإلجابة على ، و اقتصادياً في مصرهادف الورقة تقييم الوضع الراهن لتعليم المرأة، ومدى فعاليته كأداة لتمكينتسته

  .كيف يمكن جعل التعليم أداة أكثر فعالية للتمكين االقتصادي للمرأة المصرية؟: التساؤل

  

   الوضع الراهن -٢

  : التعليم والتمكين االقتصادي للمرأة في مصر-أ
عبد المولى  (، في قياس أثر التعليم كأداة لتمكين المرأة اقتصاديا٢٠٠٦ًدام مسح سوق العمل المصري بين استخ

فاعلية التعليم كأداة للتمكين االقتصادي للمرأة في مصر، تتوقف على مستوى التعليم الذي تحصل ، أن )٢٠٠٩

أثر لتعليم حيث أن لمستوى ا. العمل بما يحدد قدرتها على المنافسة في سوق عليه، ونوعيته، ومجال التخصص،

  :مهم على

كما تتقلص  في قوة العمل، ساهمةمرفع معدل ال: األولى:  قنوات٣المشاركة االقتصادية للمرأة، من خالل تدعيم  -

: الثانية.  لخريجي الجامعة١,٥ لغير الحاصلين على مؤهل إلى ٤,٣اإلناث من /النسبة بين معدليّ مساهمة الذكور

 أضعاف قيمته بين غير ٣؛ يرتفع معدل كثافة البحث بين الجامعيات إلى أكثر من وك البحث عن عملسلتحسين 

إمكانية الحصول على عمل، فبالرغم من ارتفاع معدل بطالة المتعلمين، إال أنه بين المتعلمات، : الثالثة. المؤهالت

، كما ُوجد )للتعليم المتوسط% ٣٤,٦ابل للجامعيات مق% ٢٥,٦(ينخفض معدل البطالة مع ارتفاع مستوى التعليم 

لخريجات % ١,٤ينخفض المعدل إلى : فمثالً(للتخصص أثر جوهري على مستوى التعليم الجامعي و المتوسط 

  ).التمريض

  

وُوجد أن ارتفاع مستوى التعليم ال .  تحسين نوعية المشاركة االقتصادية للمرأة، من خالل دعم قدرتها التنافسية-

على في القطاع الرسمي، والتغلب  الحصول عمل بأجر، بنوعية جيدة، ة المرأة علىقدرى تحسن يؤدي فقط إل

ا، وتقلص الفجوة بينها وبين الذكور، بل يؤدي إلى أن تنعكس الفجوة لصالحها بين الحاصلين التمييز المهني ضده

لذكور، لدعم القدرة ا هلإلناث من أكثر أهمية رفع مستوى التعليم يكون أن على مستويات تعليم أعلى، مما يعني 

 بين غير المؤهلين والحاصلين ١,٨ و٥,٢اإلناث من / ؛ فمثالً تنخفض نسبة مؤشر نوعية العمل للذكورالتنافسية

  . بين الحاصلين على تعليم جامعي٠,٩على تعليم أقل من الثانوي على الترتيب إلى 

  

القطاع الحكومي حيث تراجع دور . يم يكون أكثر أهمية، أن أثر التعل)٢٩-١٥(ويتبين بالتركيز على الشابات 

 ال يقتصر األثر على مستوى التعليم، بل .لقدرة التنافسية للمرأةافرص العمل، وتزايدت أهمية والعام في توفير 

ُوجد لنوعية التعليم أثر جوهري على المحورين السابقين، سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر بالتأثير على مستوى 

  .تعليم المحقق، حيث ُوجد أن نسبة استكمال التعليم الجامعي ترتفع بارتفاع نوعية التعليم قبل الجامعيال
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  : المشاكل-ب

يتبين بتقييم الوضع الراهن لتعليم المرأة في مصر، وما ينطوي عليه من إيجابيات وسلبيات، ومدى فعاليته كأداة 

  :االتى تتعلق بلى التعليم كأداة للتمكين االقتصادي للمرأةالمؤثرة عأهم المشاكل  لتمكينها اقتصادياً، أن

  

  :االلتحاق بالتعليم) ١
  :  مشكالت٣تتجه معدالت التحاق اإلناث بالتعليم األساسي لالرتفاع، لكن يظل هناك 

 الدخل الزال معدل االلتحاق الصافي بالتعليم األساسي أقل من االستيعاب الكامل، وأقل قليالً من مستواه في دول) أ

  %)٩٢ مقابل ٩١(المتوسط 

عن المتوسط العام في )  سنة١٨-٦(يخفي التحسن اإلجمالي تفاوتات إقليمية؛ فيزيد معدل عدم التحاق اإلناث ) ب

، وفي الوجه )مطروح، وشمال وجنوب سيناء(محافظات حدودية ٣، و)عدا الجيزة وأسوان(محافظات الوجه القبلي 

  ).٢٠٠٦تعداد ) ( بني سويف-أسيوط-المنيا( محافظات ٣ث أكثر حرماناً في وتعد اإلنا). البحيرة(البحري 

ويرتفع ).  مليون١٠,٥(، تُضاف لرصيد كبير من األميات ) مليون١/٢أكثر من (أعداد غير الملتحقات كبيرة ). ج

عدا (قبلي ، وتعد محافظات الوجه العلى من مستواه في الدول الناميةأل) ٢٤-١٥(معدل األمية في مصر لإلناث 

  فبأي مهارات سيلتحقن بسوق العمل؟.  اإلناث أميات١/٢األكثر معاناة، حيث حوالي ) الجيزة وأسوان

  

  :مستوى التعليم) ٢
. ال يكفي االلتحاق بالتعليم لتمكين المرأة اقتصادياً، وإنما يتطلب ذلك الوصول لمستويات تعليم مرتفعة كما أسلفنا

  : وهنا تبرز مشكالت

-٦(ممن التحقن به % ٢,٢تسرب من التعليم األساسي : من التعليم األساسي، ومراحل التعليم األعلىالتسرب ) أ

، كما يرتفع في )مطروح، وجنوب سيناء(، يرتفع هذا المعدل ألكثر من الضعف في محافظات حدودية )١٨

وترتفع ). ٢٠٠٦تعداد  (عن المتوسط العام) أسيوط، اإلسماعيلية، البحيرة، القليوبية، اإلسكندرية(محافظات 

وتجدر المالحظة أن أكثر المحافظات من حيث التسرب ). EHDR 2008(معدالت التسرب، في المراحل األعلى 

عبد (٢٠٠٦وقد تبين من تحليل أسباب التسرب باستخدام مسح سوق العمل . محافظات حدودية وليس الوجه القبلي

أثيراً على التسرب عنه في حالة عدم اإللحاق، بينما يزيد دور ، أن العامل االجتماعي يكون أقل ت)٢٠٠٩المولى 

  .وهو ما يتفق واالرتفاع الواضح في محافظات الحدود. العائق االقتصادي، وعدم توفر مدارس أو عدم قربها

 اإلناث ١/٢ ال تحمل حوالي :انخفاض المستوى التعليمي الذي بلغته غالبية اإلناث ممن حصلن على مؤهل) ب

. على مؤهل جامعي% ١٥ومن بين المؤهالت، حصل أكثر من الثلث على مؤهل أقل من المتوسط، و. لأي مؤه

 المعدل العام في ١/٢وتوجد فروق إقليمية واسعة، فتنخفض نسبة الحاصالت على تعليم جامعي إلى حوالي 

تعداد (محافظات الحدود وفي البحيرة، كما تنخفض عن المتوسط في ) عدا الجيزة وأسوان(محافظات الوجه القبلي 

٢٠٠٦.(  
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يتبين بمقارنة مؤشر نوعية التعليم في التعليم قبل الجامعي، أن المؤشر يبلغ أقصاه في التعليم  :نوعية التعليم) ج

الخاص لغات، فالمدارس الحكومية التجريبية، ويتراجع في المدارس الخاصة العادية، والحكومية العادية، علماً بأن 

قصور إتاحة التكنولوجيا الحديثة : وتتمثل أهم جوانب الضعف في.  يستوعب غالبية الطالبالتعليم الحكومي

وتؤثر النوعية المنخفضة سلباً على كٍل من الذكور واإلناث، ولكن الدالئل . وتدريب الطالب عليها، ونظام الفترات

  . لى االلتحاق والتسرب أكبر على اإلناثتبين أن األثر ع) كبنجالديش وكينيا وباكستان(التطبيقية في الدول النامية 

  

يتبين من تحليل توزيع اإلناث في مراحل التعليم المتوسط أو الجامعي، أن هناك تركز  :التخصصات والنمطية) د

أكثر تتركز ففي التعليم المتوسط،  .تركز في مهن بعينهاللفي مجاالت بعينها، مما يكرس حالة من النمطية، ويؤدي 

الزراعي الصناعي، و، ويتوزع الباقي بين التعليم )للذكور% ٢٥مقابل  (التعليم التجاريبقات  الملتح١/٢من 

بيانات وزارة التعليم  ()رغم أهمية العمل الزراعي في استيعاب المرأةفي الريف % ٣,٥، تنخفض إلى %٥(

 الكليات  فيلذكور بدرجة أكبر من ا) الخريجات٣/٤حوالي ( اإلناث تتركزوفي التعليم الجامعي،  .)٢٠٠٨

 وتعد هذه النمطية ظاهرة عامة في كثير من الدول النامية، تعكس صورة .)٢٠٠٦جهاز اإلحصاء (النظرية 

 بأقاليم  لألعمال المناسبة للمرأة وتزداد بوضوح في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا مقارنةةمجتمعية نمطي

  .بيانات في مصر تمكن من تحليل أسبابها بدقة، وإن كان ال يوجد قاعدة أخرى كأمريكا الالتينية

تضعف هذه النمطية وضع المرأة في سوق العمل، وتعزز التمييز المهني الواضح ضدها، حيث ترتفع نسبة و

الكتبة بين اإلناث لضعف النسبة بين الذكور، بينما تنخفض نسبة العامالت في التشريع وكبار المديرين عنها بين 

  ).٢٠٠٩عبد المولى ) (٢٩-١٥(وة في الفئة األصغر سناً الذكور، واتسعت الفج

  

  

  : هذه المشاكلفي مواجهة دور األطراف المختلفة -ج

  الدور الحكومي. ١-ج
على ) المجلس القومي للطفولة واألمومة، ووزارة التربية والتعليم(ارتكزت عدد من الجهود الحكومية  :أوالً

ونُفذت هذه المبادرات .  التعليم األساسيمن والمتسرباتقن بالتعليم  الفتيات الالئي لم يلتحتستهدف ،مبادرات

، الذي يعتمد على المشاركة "التعليم المجتمعي"في إطار الجهود هذه  تعمل وبالتعاون مع عدد من الجهات المانحة،

ضافة إلى المجتمعية، ويرتكز على تعليم غير نمطي، ُيمكن من الحصول على شهادة إتمام مرحلة للتعليم، باإل

وتستهدف مناطق محرومة من خدمات التعليم كالمناطق .  إكساب الملتحقين مهارات مهنية وشخصية مهمة لحياتهم

مدارس الفصل الواحد، : وتتمثل في. النائية وذات الكثافة السكانية المنخفضة، وال تقتصر على الفتيات فقط

  .المدارس الصديقة للفتياتومدارس المجتمع، و
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غير ؛ تقليدية، ووسائل متنوعة، باستخدام أساسيهدف  محو أمية المرأة ك،لهيئة القومية لمحو ألميةاحددت  :ثانياً

  .تقليدية

مشروع : ومن أهمها. تنمية قدرات الخريجين، وتستفيد منها الخريجات لبرامجتنفذ ، وزارة التعليم العالي: ثالثاً

 ومن الشركاء .إكساب مهارات أساسية للمنافسة في سوق العملف هدست، والذي يالعاليالطرق المؤدية إلى التعليم 

  . المجلس القومي للمرأة،في المشروع

يتبنى في إطار مشروعات التمكين االجتماعي، مشروع لدعم جهود محو أمية ،  المجلس القومي للمرأة:رابعاً

  .المرأة

  

  ١نماذج من أدوار المانحين. ٢-ج
، ١٩٩٢، مع وزارة التعليم، وبدأت منذ  في مدارس المجتمعكندية للتنمية الدوليةالوكالة ال مشاركة اليونيسيف و-

 محافظات في الوجه القبلي، متغلبة على مشكلة البعد المكاني ٣ مناطق محرومة من خدمات التعليم، في ٦في 

وقد . شراف والمتابعةويسهم فيها المجتمع المحلي سواء في النواحي المادية أو من حيث اإل. المعيق لتعليم الفتيات

واهتمت بتعويض ). من اإلناث% ٧٥ (٧٠٠٠ مدرسة، تخرج فيها ٢٢٧وصلت في هذه المناطق المحرومة إلى 

  . طالب١٢٠٠ مراكز للحاسب تخدم ٤جانب قصور إتاحة التكنولوجيا الحديثة بإنشاء 

  

في " النوعية"الدولية، ويركز على جانب بدعم الوكالة الكندية للتنمية ) STEPS II( مشروع دعم التعليم االبتدائي -

التعليم االبتدائي، ويهتم بنشر ثقافة المساواة، وتطوير أدوات لقياس مدى االستجابة الحتياجات الذكور واإلناث في 

  .المجاالت المختلفة في البيئة المدرسية

  

الدولية، ويستهدف مرحلة عادةً ما بدعم الوكالة الكندية للتنمية ) ECEEP( مشروع تطوير تعليم الطفولة المبكرة -

واهتم بنشر ثقافة المساواة، من خالل األنشطة .  محافظة١٨، في " سنوات٦-٤ما قبل المدرسة "يتم تجاهلها وهي 

  .والمواد المستخدمة

  

م حمالت للتوعية بأهمية تعلي، وأحد محاوره  البنك الدولي في برنامج تطوير التعليمواالتحاد األوروبي اشتراك  -

  ).EuropeAid 2007( %٥٦ارتفعت معدالت التحاق اإلناث في بعض القرى بـ ف ؛أثر ملموسلها كان ، والمرأة

  

                                                            
وأميـرة فـؤاد   ، إينـاس حجـازي   )STEP II(، أشـرف عيـد   )السفارة الكندية(كارولين الفوا – يتوجه الباحث بالشكر لألساتذة  1

لمساعدتهم القيمة في التعريف بالمـشروعات  ) ECEEP (Rosemary O'Shaughnessy، و) مشروع مدارس المجتمع-اليونيسيف(

  .المشار إليها
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  .  مساهمة مؤسسة فورد في مشروع الطرق المؤدية إلى التعليم العالي-

  

  :محاور العمل المقترحة-٣

االقتصادي للمرأة، من خالل دعم تتحدد في ضوء الهدف األساسي، وهو جعل التعليم أداة أكثر فعالية للتمكين 

  . وجودها وقدرتها التنافسية في سوق العمل

-االلتحاق(وترتكز الورقة في تحديد محاور العمل على استهداف المشاكل في الجوانب األربعة األساسية 

  .التي تؤثر سلباً على تحقيق هذا الهدف) التخصص-النوعية-المستوى

  :مجينوتنقسم السياسات المقترحة في برنا

  

 يستهدف الرصيد الكبير من غير المؤهالت، والحاصالت على تعليم متوسط، الالئي يصعب قصير األجل،: األول

عليهن المنافسة في سوق العمل الرسمي، ويزداد احتمال أن يعملن في القطاع غير الرسمي واألعمال غير 

  :ويتمثل المقترح في هذا الصدد. المدفوعة
  األطراف  اإلجراءات

  :وتشغيل مشروعات إنتاجية، يشملبرنامج للتدريب على إقامة  -

  ، الكتساب المهارات المطلوبة للمشروعتدريب فني- أ

  تدريب على تنظيم المشروع-ب

أن هذا النوع ) UNESCO 1995; ADB 2008; IDB 2004(وقد ُوجد من تجارب دولية سابقة 

  . المتسربات من التعليم الثانويمن التدريب يلقى قبوالً الرتباطه بتحقيق عائد، ويجتذب

المناطق التي تكون فيها اإلناث أكثر حرماناً من استكمال التعليم : جغرافياً يستهدف -

  )محافظات الوجه القبلي والمحافظات الحدودية(

 المجتمع المدني، -

، الصندوق نوالمانح

  االجتماعي للتنمية

  

  

، ويعمل على )االلتحاق ومستوى التعليم، النوعية، التخصص(يستهدف المشاكل في جوانب طويل األجل، : الثاني

  :من خالل العمل على المحاور التالية. تحقيق ربط أقوى لتعليم اإلناث بسوق العمل

  

  :االستمرار في التعليم لمستويات أعلى، وهو ما يستلزم العمل على جانبين و،دعم معدالت االلتحاق: األول

  :طلب على تعليم اإلناثال •

 من تحليل العوائق التي تؤثر سلباً على إلحاق اإلناث بالتعليم، وعلى التسرب، باستخدام مسح سوق العمل تبين

  :، أن هذه العوائق تتمثل في)٢٠٠٩عبد المولى   (٢٠٠٦
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  :تها، وتتطلب مواجهالعوائق االجتماعية -١

  األطراف  اإلجراءات

المحافظات ، تستهدف باألخص ريف الوجه القبلي، وحمالت للتوعية -١

  الحدودية

إيجاد آليات ، و تغليظ العقوبة في قانون التعليم : يتضمنتعديل تشريعي -٢

وهو ما سيفيد اإلناث بدرجة أكبر . ١إلبالغ عن تسريب طفل من التعليمل

  .ألنهن األكثر عرضة للتسريب

   يعزز الرقابة على تزويج الفتيات دون السن القانونيتعديل تشريعي -٣

في مدارس الفتيات، من خالل مجالس اركة المجتمع المحلي تفعيل مش -٤

  األمناء

  نوالمدني والمانح المجتمع-

المجتمع المدني، لحكومة،ا-

  .والمجلس القومي للمرأة

  

  

رتفاع ، واانخفاض القدرة على تمويل تكاليف التعليم: ، وتتعلق بالفقر الذي يؤثر من جانبينالعوائق االقتصادية-٢

  :وهو ما يحتاج إلى. بديلة لتعليم الطفلنفقة الفرصة ال

  األطراف  اإلجراءات

ريف (مستهدفة لإلناث في المناطق األفقر -برنامج للتحويالت المشروطة -١

بحيث ترتفع ، )ضعف معدل انتشار الفقر على مستوى الجمهورية-الوجه القبلي

لمطبق في كا. قيمتها لإلناث عن الذكور، وفي مراحل التعليم األعلى عن األساسي

  . واالكوادورالمكسيككعدد من الدول النامية، 

، كالمطبقة في بنجالديش وكينيا منح الستمرار اإلناث في التعليم بعد األساسي -٣

)(Lewis et al. 2008, ILO 2008 وكان لها تأثير إيجابي على المستفيدين ،

  .بها، والمتنافسين عليها

  

  .نوالحكومة، المانح

  

  :، لمواجهة مشكلة البعد الجغرافيالتعليمية الخدمات عرض. ب

  : ، مما يتطلبا عائق الستمرار اإلناث في التعليمهعد المدارس في مراحل التعليم األعلى، أو عدم توافر ُب ُوجد أن

  األطراف  اإلجراءات

 بنات –مدارس الثانوي –التعليم قبل الجامعي إعادة توزيع االستثمار العام في -١

   .المحرومةلصالح المناطق 

  . الحكومة-

  

                                                            
. وال يتم عادةً توقيعها، ألن توقيعها يستلزم اإلبالغ عن وجود تـسرب           . ج١٠من مقابالت في وزارة التعليم، وجدنا أن العقوبة تكون           1

 .ووزارة التعليم لمتابعة غير الملتحقين" حيث يتم تسجيل األطفال" توجد آلية تربط بين السجل المدني فال
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  األطراف  اإلجراءات

فبينما يبلغ متوسط عدد الكليات . إذ تبرز مشكلة بعد التوفر والقرب المكاني: والجامعي

 كلية ٢٣,٣، )مع احتساب القاهرة والجيزة معاً(والمعاهد في المحافظات الحضرية 

 في محافظات الوجه البحري ١ و١٠ و١٣ومعهد لكل محافظة، ينخفض المتوسط إلى 

في المتوسط فروق أخرى، فهناك محافظات بعيدة كمطروح ليس ويخ. والقبلي والحدود

وهو ما ). بيانات وزارة التعليم العالي(بها سوى فرع لكلية تابعة لجامعة اإلسكندرية 

يسهم في  التباين اإلقليمي الواضح في حصول اإلناث على تعليم جامعي، خاصة وأن 

  . للذكوراالبتعاد عن األسرة يشكل عائقاً جوهرياً لإلناث عنه

  زيادة االستثمارات في بناء المدن الجامعية للبنات -٢

  

  

  

  

  

  

  

الحكومة، 

والمجتمع 

المدني، 

  .نووالمانح

موازنة مستجيبة الحتياجات النوع في وحيث أن الدور الحكومي في هذا الصدد دور مهم، تقترح الورقة تبني 

 لإلسراع بتقليص فجوة )OXFAM 2003 (٢٠٠٣حتى عام  دولة ٦٠وقد طُبقت في أكثر من . مجال التعليم

  .النوع

  

  :من خالل، تحسين نوعية التعليم: الثاني

  األطراف  اإلجراءات

 االستثمار في تطوير البنية األساسية للمدارس باألخص المتهالك منها في -١

  .أجهزة الحاسب الموصلة بشبكة اإلنترنتبتزويد المدارس و ،المناطق المحرومة

يوجد جانب مهم لجعل البيئة المدرسية : تكوين بيئة مدرسية جاذبة للفتيات  -٢

أفضل للفتيات وهو توفر المدرسات، ولكن هذا التوفر يتباين في مصر لغير صالح 

/ محافظات الوجه البحري وبدرجة أكبر القبلي مقابل الحضرية، فمعدل المدرسات

 ١/٢، و٣/٤موعتين األوليين  طالبة في التعليم قبل الجامعي يبلغ في المج١٠٠

رغم ، )٢٠٠٨محسوب من بيانات وزارة التعليم (المعدل في المحافظات الحضرية 

أن الحاجة للبيئة المدرسية الجاذبة يكون أكبر في الوجه القبلي والبحري، حيث 

  :مما يتطلب .معدالت االلتحاق أقل والتسرب أعلى

  

  .مناطق ال هذهمنح حوافز مجزية لجذب المدرسات في -

  نوالحكومة والمانح

  

الحكومة، المجتمع -

  .نوالمدني، والمانح
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  األطراف  اإلجراءات

تدريب تحويلي لإلناث المؤهالت المتعطالت في هذه المناطق يسمح بعملهن في -

  .التدريس

  

  : من خالل،"النمطية"مواجهة : الثالث

  األطراف  اإلجراءات

  .عين استهدافهاها التي يت مشروعات بحثية تعتمد على مسوح لتحديد أسباب-١

  

  

  : التوجيه من خالل في ضوء ذلك يتم -٢

 ,ADB 2007( برامج اإلرشاد المهني داخل المدارس، ونفذتها عدد من الدول -

ILO 2008(  

  . منح الستكمال التعليم الجامعي وما بعده لإلناث في المجاالت العلمية-

، مؤهالتفي التعليم الفني، والذي يستوعب في مصر نسبة مهمة من ال -٣

  :ضرورة تشجيع اإلناث على االلتحاق بالتعليم الصناعي والزراعي من خالل

   المنح-

 محافظة، وُيتاح ٢٢كول، يشمل - إدماجهن في مشروعات متميزة كمبارك-

من خريجه % ١٣لخريجيه فرص العمل فور التخرج، وال تشكل اإلناث سوى 

  ). mki-vetep.comبيانات (

  )ريف(، والزراعي )حضر(خريجات التعليم الصناعي  منح لتمويل مشروعات ل-

المراكز البحثية 

  نووالمانح

  

  الحكومة، والمانحون

  

  :إعادة التوجيه التعليمي بما يتناسب ومؤشرات البطالة: الرابع

رغم ارتفاع البطالة بين اإلناث من الحاصالت على تعليم متوسط وجامعي، إال أن التحليل أظهر تباين واضح تبعاً 

 فتكون هناك حاجة .وهو ما يستلزم إعادة التوجيه للمجاالت التي يكون فيها طلب على اإلناث، نوع التخصصل

  : إلى

  األطراف  اإلجراءات

  لتخصصلتبعاً معدالت بطالة المرأة المتعلمة  الطلب على و مسوح دورية عن-

ل فيها على سياسات التوسع في المدارس والكليات والمعاهد، والقبوتتحدد  في ضوئها،

  .أساس هذه القاعدة من البيانات

المراكز البحثية 

  نووالمانح

وزارة التعليم، 

  التعليم العاليو
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   :برامج التدريب للمرأة المتعلمة: الخامس

يكون من الضروري عدم إغفال جانب التدريب لتحقيق دمج أفضل لإلناث في سوق العمل من خالل دعم قدرتهن 

  :ويتطلب. التنافسية

  األطراف  راءاتاإلج

 برامج لتأهيل اإلناث المتعلمات لسوق العمل، باألخص برامج -

قاعدة ، في ضوء التي ال توفرها أماكن العمل عادةً" التدريب العام"

  .عن المهارات المطلوبةدورية بيانات 

منظمات المجتمع المدني والمجلس 

المراكز ، ونوالقومي للمرأة والمانح

  البحثية 

  

  :بق أنيتبين مما س

التعليم كأداة للتمكين االقتصادي للمرأة في مصر، تتوقف فاعليته على مستوى التعليم الذي تحصل عليه، ونوعيته، 

وبالرغم من التحسن في معدالت االلتحاق إال أنه الزال هناك مشاكل تتعلق برصيد كبير من . ومجال التخصص

  .نمطية التي تقيد وضع المرأة في سوق العملغير المؤهالت، وانخفاض مستوى التعليم، ونوعيته، وال

  

وهو ما يتطلب العمل من خالل خطة تتضمن برنامجين األول قصير األجل لتأهيل رصيد كبير من اإلناث غير 

المؤهالت والحاصالت على تعليم متوسط لسوق العمل، وآخر لمواجهة المشاكل التي تؤثر على تعليم اإلناث في 

  .مصر

  

، ومع تعدد مجاالت العمل المطروحة، تجدر اإلشارة إلى أنه البد من وجود تحديد واضح وفي األجل الطويل

  : وترى الورقة أن محاور العمل التي يتعين أن تتصدر أولويات صانع السياسة هي. ألولويات العمل

وفي إطاره فإن العمل على جانب الطلب لن يكون له : دفع اإلناث لمستويات التعليم األعلى •

  . ير ملموس بدون أن يحقق العمل على جانب العرض خطوات ملموسةأي تأث

التعليم الفني لإلناث الذي يستوعب النسبة األكبر من المؤهالت، خاصة وأن توفير العرض  •

ويتعين . الكافي من التعليم الجامعي إقليمياً غير متوقع في المدى الزمني القصير أو المتوسط

 والزراعية، وتوفير فرص عمل من خالل تمويل مشروعات تشجيع التحول للمجاالت الصناعية

- الخريجات، وضرورة دمج اإلناث بصورة أفضل في مشروعات متميزة للتعليم الفني كمبارك

  .كول
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   ضعف مشاركة المرأة فى سوق العمل الرسمى

  والتمييز ضدها فى األجر

  
  ١أميرة الحداد

  )٣ (ورقة سياسات

  

  

  

  

  
 

                                                            
   .كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة -قتصاداإل مدرس  1
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  :المشكلة-١

تستهدف هذه الورقة إلقاء الضوء على والبحث عن حلول لمشكلتين مزدوجتين تواجهان المرأة المصرية وهما 

وبالتالى تبحث هذه الورقة أوال عن كيفية . ى والتمييز ضدها فى األجرضعف مشاركتها فى القطاع الرسم

النهوض بنسبة المرأة التى تعمل بأجر فى سوق العمل المصرى الرسمى بوجه عام وفى القطاع الخاص بوجه 

 خاص، وثانياً عن كيفية التخلص من كافة أشكال التمييز ضد المرأة وباألخص التمييز ضدها فى األجر وبالذات

  .فى القطاع الخاص

  

وتنعكس المشكلة األولى محل البحث فى تدنى نسبة مشاركة المرأة المصرية فى سوق العمل الرسمى حيث بلغت 

 من إجمالى التشغيل فى جمهورية ٢٠٠٧-٢٠٠١خالل األعوام %) ١٩(هذه النسبة فى المتوسط أقل من الخمس 

 هذه النسبة فى القطاع الخاص على وجه الخصوص وتتدنى. ٢٠٠٧ مليون فى ٢١,٧مصر العربية والذى بلغ 

فى قطاع األعمال العام والقطاع الحكومى، األمرالذى يؤكد تركزالمرأة % ٢٦فقط مقابل % ١٦حيث بلغت 

بدرجة نسبية أكبر، و الذى أدى بدوره لما عرف بظاهرة تأنيث ) العام والحكومى(المصرية بالقطاع األخير 

 كان هناك أقل ٢٠٠٧ مليون فى ١٢,٦لغ تشغيل الذكور فى القطاع الخاص الرسمى ففى حين ب. القطاع الحكومى

و على الرغم من التركز النسبى األكبر لإلناث فى القطاع غير الخاص . امرأة بالمقابل)  مليون٢,٩( مليون ٣من 

 مليون بواقع الـ ١,٨(أكثر من ضعف تلك الخاصة بالنساء )  مليون٤,٥(إال أن أعداد التشغيل اإلجمالية للذكور 

ويترتب على انخفاض مشاركة المرأة فى القطاع الرسمى االرتفاع . فى ذات القطاع) المذكورة بأعلى% ٢٦

وأهم ما يميز هذا القطاع عدم تمتع . النسبى لمشاركتها فى القطاع الغير رسمى أو ما يعرف باإلقتصاد التحتى

  .ما يزيد من هشاشتهمالعاملين به بالحماية القانونية واإلجتماعية م

  

 فعلى. الخاص القطاع فى األخص وعلى األجر معدالت فى المرأة ضد التمييز فى فتتلخص الثانية المشكلة أما

 يبرر قد مما الخاص، القطاع فى خاصة الوظيفى السلم أسفل فى تقع التى المهن فى النساء تركز من الرغم

 النساء أن أوضحت) ٢٠٠٩ الحداد، (دراسة أن إال الرجال، عليها يحصل التى تلك عن تقل أجور على حصولها

 بلغ مقدار التمييز 2006ففى عام .  عن الذكور بسبب التمييز القائم على النوعانخفاضأ أكثر أجور على يحصلن

من متوسط % ٣٧تُمثل هذه القيمة .  جنيهاً مصرياً حقيقياً فى الشهر فى المتوسط١٦٨ضد المرأة فى األجر 

  كما تعنى تلك الفجوة١. جنيها مصرياً حقيقيا٤٤٨ً بلشهرية التى تسلمتها النساء فى هذا العام و التى تُقدر األجور ا

                                                            
 ١٠٩ األجور توازى  جنيها مصرياً معبراً عن فجوة مطلقة فى٥٥٧ففى نفس العام بلغت قيمة األجر الشهرى الحقيقى للرجال   1

تتعدى قيمة ) ١٦٨(الحظ أن قبمة التمييز ضد المرأة . من قيمة األجر الشهرى الحقيقى للرجل% ٢٠جنيها مصرياً أو ) ٤٤٨-٥٥٧(

كمستوى التعليم و سنوات (ألن نساء العينة المستخدمة فى التحليل يتمتعن بخصائص أفضل من رجال العينة ) ١٠٩>١٦٨(تلك الفجوة 

 .  مما يؤكد على التمييز ضد المرأة) الخبرة
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 بنفس يتمتع الذى الرجل عليه يحصل مما المتوسط فى فقط% ٧٠يعادل ما على تحصل المصرية المرأة أن

  . خصائصها

  

 الرجال بمهارات أعلى أو مستويات أكثر تقدماً من وال ترجع الفجوة فى األجور بين النساء والرجال إلى تمتع

 جنيهاً ١٦٨ أى أن الـ ١.التعليم مثالً، فقد خلُصت الدراسة إلى تلك النتيجة بعد التحكم فى كل هذه المؤشرات

والجدير . فى األجر وما هى إال انعكاساً للتمييز النوعى ضد المرأة" غير مبررة"مصرياً حقيقياً تعد بأكملها فجوة 

 أى أنها ارتفعت ١٩٩٨فقط فى عام % ٢٤بالذكر أن هذه الفجوة الغير مبررة قد تزايدت عبر السنوات فقد بلغت 

هذا و يشير اتساع فجوة األجر بين النساء والرجال بعد تطبيق برنامج . فى خالل سبع سنوات% ١٣بمقدار 

، إلى أن ١٩٩١اإلقتصادى لعام الخصخصة وتقلص حجم القطاع العام والحكومى فى إطار برنامج اإلصالح 

  .  التأثير السلبي لتنامى دور القطاع الخاص فى النشاط االقتصادى قد امتد إلي النساء بدرجة أكبر نسبياً منه للرجال

إذاً تتلخص المشكالت التى تم عرضها فى تدنى نسبة مشاركة المرأة المصرية فى أسواق العمل الرسمية بوجه 

 وهى الظاهرة التى ٢٠٠٦-١٩٩٨علي وجه الخصوص، وفي اتساع فجوة األجر خالل عام وفى القطاع الخاص 

بين العاملين من الرجال والنساء، اإلتجاه نحو تفشى عدم العدالة النوعية فى " النوعى"تعكس باإلضافة إلى التمييز 

  .   لمرأةمصر، ذلك فى حين يتجة العالم المتقدم باتجاه إزالة عناصر التمييز غَير الُمبرر ضد ا

      

  

  :الرسمى العمل سوق فى المصرية المرأة لوضع المحددة العوامل -٢

وبالنظر إلى العوامل التى ترتكز عليها أوضاع المرأة المصرية نجد أن هذه العوامل قد تمت مناقشتها سابقاً فى 

ر كاف فى أوضاع المرأة، ، ولكن لم تسفر هذه المجهودات عن تغي)٢٠٠٦انظر مثالً نصار، (العديد من الكتابات 

ويمكن تلخيص العوامل التي تراها هذه . بل على العكس، و كما تشير األرقام السابقة، فقد تفاقمت تلك المشاكل

الدراسة محددة ألوضاع المرأة المصرية، والتي تتشابه بعضها مع تلك التي رصدتها الورقة السابق اإلشارة إليها، 

التى تحاول الثالثة األولى منها تحليل محددات ضعف مشاركة المرأة فى االقتصاد في النقاط األربعة التالية و 

أخرى مؤثرة بالسلب لى عرض المرأة لخدماتها من جهة والرسمى و تنقسم بدورها إلى عوامل مؤثرة بالسلب ع

، العامل الذى على طلب القطاع الخاص لخدماتها من جهة أخرى، و تتناول األخيرة منها أسباب التمييز فى األجر

  .  يعد فى ذاته أحد العوامل التى تزيد من ضعف مشاركة المرأة فى أسواق العمل الرسمية

  

  

                                                            
 ولكن يجدر الذكر أن العمر وهو المؤشر المستخدم فى الدراسة ال يعد مؤشراً مضبوطاً لسنوات الخبرة، حيث يقضى العديد من  1

 .فى تقدير تلك الفجوه قليالًالنساء بعضاً من سنوات أعمارهن لرعاية أطفالهن، مما قد يبالغ 
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   الرسمى العمل بسوق اإللتحاق عن ذاتها المرأة عزوف أسباب -٣

 :ع متطلبات العمل فى القطاع الخاصاإللتزامات المجتمعية والعائلية للمرأة والتى ما إنفكت تتعارض م •

العمل وظروفه فى القطاع الخاص قد تتطلب العمل ألوقات متأخرة ولساعات طويلة مما يتعارض مع فثقافة 

يترتب . األدوار االجتماعية األخرى للمرأة والتى تُثقل كاهلها فى أى مجتمع و على األخص فى مجتمعاتنا الشرقية

عزوف  وكذلك -عرض له الحقاالعامل الذى سنت–على هذا التعارض عزوف القطاع الخاص عن تشغيل المرأة 

وذلك فضالً عن عدم توافر . المرأة نفسها عن العمل فى القطاع الخاص فى ظل عروض العمل المتاحة لها

كالمواصالت ودور الحضانة التى : الخدمات الالزمة والتى تسهل على المرأة التوفيق بين احتياجات البيت والعمل

 .تحمل نفقاتها كالتى توفرها الدول االسكندنافية وعلى رأسها السويد و النرويجيمكن للمرأة أوالً الوثوق بها وثانياً 
 

هيكل الحوافز الذى يواجه العائلة المصرية والثقافة والتقاليد اإلجتماعية المكَبلة للمرأة ومن أهمها  •
 .stereotypingلا

 العمل بالمقارنة بالعائد المادى ومن أهم هذه الحوافز ضعف العائد اإلقتصادى واإلجتماعى لدخول المرأة سوق

معظم (فبالنسبة للعديد من شرائح المجتمع وبالذات الشرائح دون المتوسطة . واإلجتماعى لدخولها سوق الزواج

، يتوقع اآلباء زواج الفتاة و بقائها فى المنزل مما يجعلهم يقيمون وزناً أكبر )العائالت بالريف ومقابلها بالحضر

ويعزز هذا التوقع ضعف القدرة .  مهارات األعمال المنزلية بدالً من مهارات سوق العملبكثير لتعلم الفتاة

وهواألمر الذى (االستيعابية لسوق العمل المصرى بوجه عام، وضعف العائد المادى الذى يقدمه وبالذات للفتاة 

الرجل والمرأة، فيعنى : العائلة لتقسيم العمل بين ركيزتى  stereotypingلأما ا). تتطرق إليه النقطة بعد التالية

فدور المرأة األساسى يتمثل فى المنزل ورعاية . تحديد أدوار كل منهما من خالل قوالب جامدة ومحددة مسبقاً

الزوج واألبناء بغض النظر عن مستوى تعليمها أو مهاراتها أو قدراتها األصيلة التى وهبها اهللا لها، والتى قد 

 . العديد من الرجال المشاركين فى سوق العملتتفوق فى بعض األحيان على

 

وحتى إذا استلزم الوضع اإلقتصادى لألسرة مشاركة المرأة للرجل فى سوق العمل تظل مسئولية المنزل فى أنظار 

األمر الذي يمثل إجحافاً كبيراً فى  بقية أفراد األسرة والمجتمع، فى معظم األحيان، واقعة علي عاتق المرأة وحدها،

) مما يزيد من مشاركتها فى سوق العمل( إال أن هذا ال يعنى أن المرأة عليها أن تعمل خارج المنزل .حقها

والرجل داخله، فكل ما يعنيه هذا هو أن تقسيم العمل بين الرجل و المرأة يجب أن يتحدد وفقاً ألسس موضوعية 

وتتضخم هذه . المشاركة فى سوق العملكمستوى التعليم والمهارات النسبية واحتياج األسرة ورغبة المرأة فى 

اآلراء فى الريف بل وتمتد إلى حرمان المرأة من الحصول على الفرص المتكافئة فى التعليم والتدريب مما يقضى 

 بلغت نسبة األمية للمرأة ٢٠٠٥الحظ أنه فى عام (على فرصتها بالكامل في الولوج إلى سوق العمل الرسمى 

فإذا ما استلزمت المرأة ظروفها السعي وراء الرزق لم تجد %)). ١٧( للرجل أكثر من ضعف مثيلتها%) ٤٠(



 
 

36

أمامها إال اسواق العمل الغير رسمية والتى ال توفر الضمانات القانونية واالجتماعية كتلك المتوفرة فى األسواق 

  . الرسمية

  

التمييز النوعى لما   أوstereotypingـلوفى حال حصول المرأة على التدريب و دخولها سوق العمل فيمتد ا

" المجتمع وتفضلها األسرة" فيشمل التدريب النوعيات التى يفضلها occupational segregationـليعرف با

، وفى إطار التعليم الفنى )سكرتارية على سبيل المثال(يندرج تحت هذا النوع من التدريب التعليم التجارى . للمرأة

وبالتالى تتركز عمالة المرأة فى المهن التى تنخفض معدالت .  مهن الحياكةيشمل هذا النوع مثالً التدريب على

فكما أوضح العامل األول أن هيكل الحوافز الذى يواجه األسرة ال يشجع على عمل المرأة، يؤكد هذا . األجور بها

مكان المرأة  ومن ثم األسرة على -وبالذات الطبقة تحت المتوسطة- العامل على عمق نظرة المجتمع بوجه عام

  . الُمستحب، والذى يقع فى الغالب خارج أسواق العمل

  

  

  :العمل سوق فى المرأة بخدمات االستعانة عن الخاص القطاع عزوف أسباب -٤

، على منشآت القطاع ٢٠٠٣ لعام ١٢القيود التى يفرضها قانون العمل ذاته، قانون العمل الموحد رقم  •
 . الخاص

وامل المؤدية إلى ضعف رغبة المرأة، الساعية إلى الحصول على عمل، فى الولوج تطرق العامل السابق إلى الع

أما هذا العامل فيتطرق إلى األسباب . إلى سوق العمل أى فى عرض خدماتها فى ظل عروض العمل المتاحة لها

بالرجل نتيجة منها عدم انتظامها فى العمل بالمقارنة ى خدمات المرأة من قبل المنشآت ووراء انخفاض الطلب عل

لعاملة التي أمضت أما العامل األهم فهو قانون العمل ذاته والذى ُيلزم صاحب العمل باعطاء ا. إللتزاماتها المتعدده

عشرة أشهر في الخدمة أو أكثر إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو لألجر الكامل تشمل المدة التي 

وذلك فضالً عن فترات الرضاعة المدفوعة األجر المقررة ). ٩١ادة م(تسبق الوضع والتي تليه بحد أقصى مرتين 

كما ). ٩٣خالل الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع بواقع نصف ساعة مرتين يومياً يمكن دمجهما مادة 

يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عامال فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة ال 

). ٩٤مادة (جاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، وال تستحق هذه اإلجازة ألكثر من مرتين طوال مدة خدمتها تت

صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة  تُلزم ٩٦وأخيراً فإن المادة 

كما . اع التي تحدد بقرار من الوزير المختصأو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العامالت بالشروط واألوض

تلتزم المنشات التي تستخدم اقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ االلتزام المنصوص عليه في 

فى ٌمجملها ترفع هذه القوانين من . الفقرة السابقة بالشروط واألوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص

التحايل على ) ١:  مما يترتب عليه، فى كثير من األحيان، واحد من أمرينرأة بالمقارنة بالرجلتكلفة تشغيل الم

هذه القوانين من خالل عدم توقيع عقد رسمى مع المرأة العاملة، أى عدم تسجيل العامالت رسمياً فى مكتب 
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. العزوف بالمرة عن تشغيل المرأة) ٢أو .  التأمينات اإلجتماعية وبالتالى أيضا فى وزارة القوى العاملة و الهجرة

اال أن عدالة وفائدة تلك القوانين من وجهة النظر الكلية يجب أن تدرس فى اطار تجارب الدول األخرى، وهو ما 

  . يتطرق اليه الجزء الخاص ببدائل السياسات المطروحة

  
 
 يدعمها؟ الذى ما: النوعية األجر فجوة -٥

 أى الذى ال يرتكز على تمايز -" الغير مبرر"لتى يظهر فيها جلياً تمييز الرجل  واwage gapلأما فجوة األجر أو ا

توقعات :  فغالباً ما تنشأ فى ظل توافر مجموعة من الشروط-الرجل فى مستوى التعليم أو الخبرات أو المهارات 

 وعلى الرغم من النص .متدنية للمستوى اآلدائى للمرأة، وتوقعات المرأة ذاتها ألجور أكثر انخفاضاً من الرجل

 اال أن قنوات هذا ١حظر التمييز في األجور بسبب اختالف الجنس، من قانون العمل عن ٣٥الصريح للمادة 

أولها التمييز فى األجر ليقين صاحب العمل فى بقاء هذا الوضع سراً وعدم انكشاف تمييزه فى . التمييز متعددة

أما أهم قنوات . ن التمييز فى المدفوعات األخرى كالعالوات والحوافزاألجر، وتليها حاالت المساواة فى األجر ولك

فقد يفضل صاحب العمل تعيين الرجال فى درجات . التمييز فهى تلك التى توجد عند نقطة الدخول إلى سوق العمل

الذى يؤدى الوظيفة العليا و ينأى بالدرجة نفسها عن المرأة حتى و إن تماثلت مستويات التعليم والخبرة، األمر 

 يؤكد ٢٠٠٣فى قانون العمل الموحد لعام ويدعم هذا الوضع عدم وجود نص صريح . بدوره إلى التمييز فى األجر

على حظر التمييز فى التعيين بوجه عام وفى المسمى الوظيفى والدرجه الوظيفية بوجه خاص بسبب اختالف 

مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة وعلى الرغم من تصديق مصر التفاقية األمم المتحدة ل. الجنس

Convention for the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW) فى عام 

وتجدر اإلشارة إلى أن ظاهرة التمييز فى .  اال أن نص القانون يجب أن يعزز التزامات مصر الدولية١٩٨١

هرة منتشرة فى جميع بالد العالم سواء المتقدم منها أو األقل حظاً فى األجر ليست حكراً على مصر، بل هى ظا

ولكن . فى الواليات المتحدة األمريكية% ١٢فى تركيا و% ٨الغير مبررة تعادل فنجد مثالً أن فجوة األجر . التقدم

ات بعد اإلنكماش مما يثير القلق هو أنه على عكس الحال فى هذه الدول تزداد تلك الفجوة اتساعاً فى مصر وبالذ

  .  الضخم فى القطاع الحكومى كنتيجه طبيعية لبرنامج الخصخصة

  
 
     المعنية األطراف -٦

فتمتد هذه األطراف من وزارة الهجرة والعمال . تتعدد األطراف المعنية الخاصة بالمرأة وتتماثل فى أهميتها

و التى تفصل محاكم العمل الخاصة بها فى ووزارة الضمان االجتماعى و وزارة السكان واألسرة ووزارة العدل 

قضايا العمل، إلى المجلس القومى للمرأة والجمعيات األهلية وأمانات ولجان المرأة باألحزاب السياسية والصندوق 

                                                            
 . أو الدين أو العقيدة أو األصل أو اللغة 1
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 من ضمن CIDA والكندية USAIDكما تعد جهات التمويل الدولية كالمعونة االمريكية . اإلجتماعى للتنمية

تاج هذه األطراف فى جهودها الحثيثة لدعم دورالمرأة وتمكينها إلى الحصول على دعم وتح. األطراف المعنية

فكما أوضح التحليل السابق فإن الثقافة المجتمعية تلعب دورأ كبيرأ، جنباً إلى جنب . وتأييد مؤسسات ثالثة رئيسية

ترسخة لدى القطاع الخاص فالمعتقدات الم. مع األبعاد اإلقتصادية فى تشكيل الوضع الحالى للمرأة فى مصر

واآلباء بل ومعتقدات المرأة ذاتها لمكانها وتوقعاتها لما تستحق، هى التى تغذى هذه الظواهر السلبية من ابتعاد عن 

اإلعالم ولتغيير الثقافة المجتمعية علينا التواصل مع وتفعيل مشاركة . سوق العمل الرسمى إلى التمييز فى األجر

  .   كأطراف فاعلةلمؤسسة الدينيةوالمؤسسة التعليمية وا

  

  

     للسياسات المطروحة البدائل -٧

يطرح الجزء التالى بعض بدائل السياسات الخاصة بمشكلة تواضع مشاركة المرأة المصرية فى سوق العمل 

اول الرسمى، وتطرح المجموعة األولى بدائل السياسات المتوسطة وقصيرة األجل، أما المجموعة الثانية فتنفرد بتن

  . تلك الخاصة باألجل الطويل والتى تتعرض إلى تغيير الثقافة المجتمعية

  

   األجل وقصيرة متوسطة بدائل: الرسمى العمل سوق فى المرأة مشاركة بضعف خاصة سياسات

ينقسم هذا الجزء الى سياسات تتناول المشكلة من منظور العرض، أى عرض المرأة لخدماتها فى السوق، وأخرى 

وقد بين التحليل السابق أن . ا من منظور الطلب، أى طلب أصحاب األعمال لخدمات المرأة فى سوق العملتتناوله

وعليه ينطلق . أبعاد محددات مشاكل المرأة التى تم التعرض لها تتشابك مع بعضها البعض وتغذى أحدهما األخرى

 genderجوة التمييز النوعى فى األجر هذا الجزء من افتراض أساسى وهو أن السياسات الرئيسية التى ستضيق ف

wage discriminationستساهم بشكل ملموس فى حل مشكلة انخفاض مشاركة المرأة   .  

  

 :الخاص العمل سوق فى لخدماتها المرأة عرض لزيادة محفزة سياسات

 يحظر الذى ىالقانون التشريع وسن ٢٠٠٣ لعام الموحد العمل قانوم تعديل:  األجر فى النوعى التمييز بخصوص
  الجنس بسبب الوظيفى الٌمسمى أو الدرجة فى أو التعيين فى التمييز

  

، وعلى )١٩٥٦عام (على الرغم من أن مصر من أولى الدول العربية التى أعطت للمرأة حق الترشيح والتصويت 

نون العمل الرغم مما نص عليه الدستور المصرى من المساواة بين الرجل و المرأة، وعلى الرغم من حظر قا

 التمييز فى األجر إال أن أياً من القانون وتعديالته ال يتضمنا بنداً يحظر التمييز فى التعيين أو ٢٠٠٣الموحد لعام 

وتقع . فى الدرجة الوظيفية أو المسمى الوظيفى، بغض النظر عما إذا كان المتقدم لشغل الوظيفة رجالً أو امرأة
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المصرى بالتحديد على أعضاء مجلسى الشعب والشورى سواًء التابعين مسؤلية سن هذا التشريع فى البرلمان 

  .للمجلس القومى للمرأة أو التابعين للجان المرأة بمختلف األحزاب السياسية

  

ومنها - وينطلق هذا الجزء من افتراض أساسى وهو أن السياسات الرئيسية التى ستضيق فجوة التمييز فى األجر

فمن ناحية . اهم فى الوقت نفسه وبشكل ملموس فى حل مشكلة انخفاض مشاركة المرأةستس  –التعديل المقترح هنا

سيؤدى ارتفاع العائد المادى لمشاركة المرأة فى سوق العمل إلى تشجيعها على اإللتحاق بسوق العمل الرسمى من 

فع قدرتها على الوفاء خالل تثبيطه للعوامل المذكورة سابقاً والخاصة بهيكل الحوافز االقتصادى واالجتماعى ور

ومن ناحية أخرى ففى اطار قوى . بالتزاماتها العائلية عن طريق رفع قدرتها على شراء مساعدة منزلية مثالً

يصبح من مصلحته أن يضمن ) فى التعيين(الزامية جيدة، ومن ثم ادراك رب العمل لعدم قدرته على التمييز 

 corporateعيةميس باألمر العجيب فليست وحدها المسؤلية المجتوهذا ل. الرفاهه للمرأة التى تعمل فى منشأته

social responsibility التى تدفع المنشآت إلى القيام ببعض األمور الخيرية أو التى يغلب عليها الطابع 

االجتماعى فالحوافز االقتصادية تلعب دوراً أساسياً، وسوف يتطرق البديل التالى ألشكال أخرى من الحوافز 

 المنشآت إلزام  :ولكن يرتبط نجاح تطبيق هذا البديل على مجموعة من العوامل المساندة. تصادية للشركاتاإلق

 الوظيفية الدرجة فى النوعى التمييز عدم بافتراض متعدده جوانب يخص فيما الشفافية بتحرى منها الكبيرة وبالذات

 على هذا ُيسهل حتى المنشأة، موظفى لكل عاماً حقاً وظيفية درجة لكل pay scaleـلا معرفة حق جعل يجب

.  بدرجته الخاص  pay scaleلا تحت أصالً راتبه اندراج من التأكد وكذلك لراتبه المقبولة الحدود معرفة الموظف

 عليه تنص ما يكفى فال. القانون لها يكفلها التى بحقوقها خاص بوجه والمرأة عام بشكل الموظف بتعريف الشفافية

 صاحب على يجب بل العمال، تجمع أو العمل أمكنة فى النساء تشغيل نظام من نسخة تعليق وجوب من ٩٥ المادة

 لدورها باإلضافة األخرى، الناحية ومن. الحقوق بهذه للتعريف التعيين عند leaflet كتيب توزيع أيضاً العمل

 وكيفية الحقوق بتلك المتعلقة علوماتالم توفر أن والهجرة العاملة القوى وزارة على يجب المنشآت، على الرقابى

 الكتيبات توزيع طريق عن ذلك ويتحقق. وشفافية بسهولة  والمنشأة العاملين بين المنازعات فض وبدائل تأمينها

 التنظيمى واالصالح األعمال منشآت وزارة مثالً توفره ما غرار على االنترنت شبكة على المعلومات تلك وتوفير

 بها الخاص الموقع على Department for Business Enterprise & Regulatory Reform المتحدة المملكة فى

  .  ١والعمل بالحمل والخاص

  

 النصيحة تقدم والتى النزاعات أنواع لكافة مدربين، أفراد يقدمها تليفونية، خدمات توفر أن الوزارة على يتعين كما

 يحتاج ولكنه اإلنترنت شبكة على للوزارة فعلى موقع بتواجد العلم مع ذلك. األمر استلزم إن والقضائية الودية

 إلى الوصول سهولة حيث من أو المحتوى حيث من سواًء التحسين من لكثير المصرية الوزارات مواقع من كغيره
                                                            

 Pregnancy and Work: What you need to know as an employee : التالى الموقع المثال سبيل على  انظر 1
html.index/iliesworkandfam/employment/whatwedo/uk.gov.berr.www://http  
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 فى التمييز حاالت عن والكشف المعلومات وتوفير الشفافية تحقيق فى لإلعالم إيجابى بدور اإلسناد .المحتوى ذلك

 قنوات فى اإلناث ختان حمالت ساهمت فكما تأمينها وسبل بالحقوق التعريف فى كبير دور اإلعالم فعلى. ألجرا

 التعريف حمالت تٌساهم فقد العملية تلك ببشاعة اآلباء وكذلك والفتيات األمهات تعريف فى األرضية التلفزيون

 على القانونية أو السلمية بالطرق سواء األجر ةفجو تقليص فى المنازعات فى الفصل وبقنوات والواجبات بالحقوق

 الحاالت، هذه مثل بوجود التوعية نشر ثم ومن النوع، على بناًء األجر فى التمييز حاالت عن وبكشفه. سواء حد

. لتغييرها كبداية الظاهرة اإلعالم أجهزة تفضح األجر فى الصارخ التمييز قصص فبنشر. العام الرأى حشذ يتم

 اًألجر فى الفجوة تُظهر بطريقة الرسمية القومية اإلحصاءات عرض إلى أيضاً تلجأ فقد ذلك لىإ وباإلضافة

 ومستوى الوظيفية والدرجة (job title) الوظيفية للتسمية وفقاً ولإلناث للرجال األجر معدالت مثالً (بوضوح

 نفسه الوقت فى ويطالبون لناسا خاللها من يتوقع ظروفاً يخلق أن اإلعالم علي يتوجب عام وبوجه). التعليم

 ما هو وهذا. والترقية التعيين فى العدالة على الحصول وكذلك" نفسها لألعمال نفسها األجور "على بالحصول

 حيث". المتماثل للعمل المتماثل األجر "قانون يسن أن وقبل الستينيات أواخر فى المتحدة المملكة فى بعينه حدث

  العمل لذات األجر ذات "قانون بصدور ودفع األجر فى النوعى التمييز من عديدة حاالت عن اإلعالم كشف

equal pay act” ."  
 

 نظام غرار على األعمال فى للبدء النساء من صغيرة لمجموعات والفنية المادية التسهيالت توفير •
   الجماعى المسؤلية

 كبرامج (المختلفة التمويلية الجهات تبنى طريق عن الصغر فى والمتناهية الصغيرة القروض توفير المقترح من

 المنتجه األعمال فى البدء على الحضر فى أو الريف فى سواء النساء لتشجيع البرامج) الكندية و األمريكية المعونة

 التمويل فى يونس محمد تجربة من االستفادة على التنبيه يجدر وهنا. اليومى الدخل من قدر لهم تضمن والتى

 التجارية البنوك أن هو التجربة هذه وجوهر.  The Grameen Bankالجرامين بنك جربةت أو الصغر متناهى

 costly) القروض على للحصول بالمتقدمين الخاصة اإلئتمان مخاطر درجة على التعرف فى كبيرة صعوبة تواجه

to find out if they are bad or good credit risks) الوضع ذو - يةالقر مقرض توفير عليه يترتب كان مما 

 من يزيد مما البسيطة باالستثمارات القيام من يمنعهم مما% ١٥٠ يتعدى فائدة بسعر لهم القروض - االحتكارى

: المؤسسية القيود تلك ليواجه) القريه بنك (الجرامين بنك يونس محمد طور الوضع لهذا فعل كرد. فقراً فقرهم

 إذا. جماعى قرض على للحصول القريه لبنك طلباً المستقله ريعالمشا ذوى المنظمين من مجموعه يقدم خالله ومن

 إذا. االستثمارى نشاطهم فى يبدأون و قرضهم على الجماعه أعضاء من إثنان يحصل القرض على الموافقه تمت

 على الجماعه أعضاء من آخرين إثنين يحصل للسداد المحدد الوقت فى قرضيهما أقساط العضوين هذين سدد

 الطريقة وبهذه. قرضه على قائدها هو و األخير الجماعه عضو يحصل ناجحان أيضاً هم كانا ذاوإ. قرضيهما

 تلك تتلخص و كبير، حد إلى المشروع نجاح تحفيز و القرض سداد تضمن ثالثة شروطاً يحقق أن استطاع
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 على مباشراً تأثيراً يؤثر الجماعه جودة مستوى أن بما أوال،: التالى فى prerequisitesلا أو المسبقة الشروط

 أن بما وثانياً، فائقه، بعناية األخرين الجماعه أعضاء المحتملين األعضاء يختار القروض، على أفرادها حصول

 الحافز لديهم يكون األخرين، األعضاء مشروعات نجاح حال فى فقط قرضهم على يحصلون الجماعه أعضاء

 عملية بأنفسهم المقترضون أو الفالحون monitoring يراقب وأخيراً،. الخبرات وتقاسم البعض بعضهم لمساعدة

 لعملية ادارته تكاليف من يخفض مما النشاط، بهذا نفسه البنك يقوم وال لقروضهم اآلخرين األعضاء سداد

 .group responsibility programلا أو الجماعى المسؤليه نظام هذا اإلقراض برنامج على يطلق ولذلك. اإلقراض

 مساوٍى الواحد للقرض حجم بمتوسط الشهر فى قرض ٤٧٥٠٠٠ نحو ُيصدر فهو فائقاً، نجاحاً القريه بنك حققوقد 

 مقابل تقريباً% ٩٨ ل مساوٍى (loan-recovery rate) الديون لسداد ومعدل) مصرياً جنيها ٣٨٦ حوالى($ 70ل

 فى الفقيره البالد من العديد نىتب عليه ترتب مما بنجالديش، فى التقليديين األموال لمقرضين %40 إلى 30%

 التى القروض مع هنا المطروحة الفكرة وتتشابه. النجاح من متفاوته بدرجات له والجنوبيه الشماليه األمريكتين

 ارتفاع فى يكمن الفرق أن إال للشباب Social Fund for Development للتنمية االجتماعى الصندوق يعطيها

 التمويلية الجهات على يتعين ثم ومن .التجارية البنوك تكلفة يوازى قد مما قروضال لتلك الصندوق ادارة تكلفة

  .الصندوق ادارة كيفية فى النظر القاء اعادة والحكومة

  

   الفتاة تعليم عبء لتخفيض لألسرة كوبونات شكل على أو عينية أو نقدية تحويالت تقديم •
، ومن لرفع معدل العائد على تعليم الفتاة األسرة المصرية يركز هذا البديل على تغيير هيكل الحوافز الذى يواجه

ثم زيادة فرصتها فى االلتحاق بسوق العمل الرسمى، وذلك من خالل العمل على انقاص التكاليف المرتبطة 

ذلك مع العلم بأنه على الرغم من ارتفاع بطالة المتعلمين فى مصر بوجه . بتعليمها والتى تقع على عاتق أسرتها

اال أن هذا الوضع متحقق بالدرجة األولى بالنسبة للتعليم الثانوى والعالى و الذى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجودة  ١عام

تعلم الفتاه يزيد من احتماالت التحاقها التعليم و هو ااألمر الذى ال تتطرق اليه هذه الورقة، ومما ال شك فيه فإن 

ستهدف األسر ذات الدخل تحت المتوسط  فى الريف والحضر، يتم ذلك من خالل برامج ت.  بسوق العمل الرسمى

ما يعرف (وتوفر لها بعض أو كل المستلزمات والخدمات العينية، أو ما يوازيها من كوبونات أو قمية نقدية 

المرتبطة بتعليم الفتاة كمصاريف المدرسة أو الزى المدرسى  ،) conditional cash transfers (CCTs)لبا

ذهاباً وإياباً إلى المدرسة أو وجبتى اإلفطار والغذاء للفتاة خالل اليوم الدراسى، شريطة أن ترسل أوالمواصالت 

وأخيراً تتضمن تلك البرامج إعطاء األسرة مبلغاً شهرياً بسيطاً يعوض األسرة عن عدم . األسرة الفتاة لتلقى العلم

بالد التى حققت فيها هذه البرامج نجاحاً كبيراً هى و من أهم ال. دعم الفتاة المتلقية للتعليم لذويها فى المنزل

 Bangladesh Femaleبنجالديش، فعلى سبيل المثال ترتب على مشروع دعم التعليم اإلعدادى للفتيات

Secondary School Assistance Project (FSSAP) زيادة نسبة اإللتحاق بالتعليم اإلعدادى للفتيات من 

                                                            
 .من النساء% ٤٠لخريجى الجامعات من الرجال و % ٢٠فتتراوح بين   1
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كما . ٢٠٠٥فى عام % ٥٦، ثم إلى )١٩٩٧(بعد ست سنوات % ٤٨إلى ) وعبداية المشر ( ١٩٩١عام % ٣٣

 والذى يهدف  Oportunidades in Mexico بوجه عام نجاحاً كبيراً فى المكسيك في إطار برنامجCCTsلنجحت ا

، )breaking the cross-generational cycles of poverty(إلى كسر الحلقة المفرغة لتتابع الفقر بين األجيال 

  ) .Bolsa Familia in Brazil (وتلتها في ذلك البرازيل من خالل برنامج

  

  :تتلخص العقبات األساسية لهذا البديل فى النقاط التالية

يحتاج هذا البديل إلى جهود كبيرة فى تعبئة الموارد سواء الخاصة أو الحكومية لتحقيقه،  .١

 . أو االعتماد علي موارد المعونة األجنبية

ذه الموارد أو إدارتها حكومية فقد يترتب على عدم الكفائة اإلدارية أو الفساد إذا كانت ه .٢

 . عدم وصول الدعم إلى مستحقيه

لتطبيق مثل هذه البرامج وبالذات ) Transaction Costsلا(قد تتزايد تكاليف المبادالت  .٣

كمقاس (مطلوبة العينى منها، حيث تتطلب تلك البرامج تعدد الزيارات، والتأكد من المواصفات ال

، وتنظيم المشتريات، وإلى آخره من الترتيبات، والتى ال تتطلبها المدفوعات )الزى المدرسى مثالً

 .النقدية

قد يدفع هذا النظام  إلي زيادة أعداد األطفال لألسرة الواحدة حيث أن األسرة ال تتحمل  .٤

مة سلبية للحوافز موازية لما تقدمه كافة تكاليف طفلتها وحدها، مما يعنى أن هذه البرامج قد تخلق أنظ

 .من حوافز إيجابية

صعوبة التأكد من تحقق الشروط الضرورية للحصول على الدعم، كما أن بعض اآلباء قد  .٥

 .يبيعون الكوبونات فى األسواق السوداء

  

 المرأة خدمات على الخاص القطاع طلب لرفع محفزة سياسات  

 تشغيل أعباء تحمله فى) الحجم كبيرة و المتوسطة المنشآت وبالذات (الخاص القطاع الحكومة مشاركة •
 المرأة

ليس بمستحباً للدول ذات القطاع الخاص الغض والذى يقع عليه عبء التشغيل والنمو اإلقتصادى فى الدولة أن 

ه بدالً  ولذلك يجب على الدولة أن تحفزه على توفير الخدمات للمرأ١.تثقل كاهل هذا القطاع بأعباء الخدمات العامة

 إال أنها ال -على الرغم من تطور و تقدم القطاع الخاص بها–فالواليات المتحدة مثالً . من أن تفرضها عليه

 –تفرض على أصحاب األعمال توفير مكاناً للرضاعة أو دارأ للحضانه، إنما تقدم بعض المنشآت هذه الخدمات 

، فكلما ازدادت رفاهية العامل كلما ارتفعت انتاجيته، ولكن  حرصًأ منها على االرتفاع برفاهية العاملين بها–طوعاً 

                                                            
 .والخدمات العامة هى تلك التى يفوق النفع العام من االستثمار فيها التكلفة الخاصة لهذا االستثمار  1
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وكما تطرقنا فى البديل السابق يتحقق هذا فى ظل قانون يمنع التمييز النوعى فى التعيين والترقية وخالفه منعاً 

 ال تفرض هذه وإذا اعتبرنا الواليات المتحدة مثاالً شديد التطرف للرأسمالية فنجد أن المملكة المتحدة أيضاً. باتاً

فبإعطائه اعفاءات ضريبية يوفر القطاع . الخدمات على قطاعها الخاص وانما تحفزه اقتصادياً لتوفير تلك الخدمات

الخاص مساعدات ماديه وعملية خاصة برعاية الطفل، مثالً، كجزء من باقة المزايا التى يوفرها لعامليه عند 

وقد اثبت تقرير عن سوق .  staff retention effortsاء العاملين اإللتحاق بالعمل وذلك فى اطار محاولته استبق

من اجمالى % ١٢,٥ مليون جنيه استرلينى أى ما يعادل  420دور الحضانة هناك عن انفاق اصحاب األعمال

السوق إما على تمويل دور الحضانة الخاصة بالشركة نفسها أو توفير كوبونات للعاملين للحصول على خدماتها 

 Gender Empowermentأما الدول اإلسكندنافيه والتى تحتل صدارة مؤشر تمكين المرأة . نة أخرىمن أمك

Index فتأخذ فيها الدولة على عاتقها العبء الكامل لدور الحضانة فحتى الحفاضات والوجبات، توفرها حكوماتها 

  . لآلباء بغير مقابل

  

عة األجر، فبينما يفرض القانون فى الواليات المتحدة على وبالشكل ذاته تتفاوت مدة وقيمة إجازة الوضع المدفو

 تُعفى الشركات الصغيرة من هذا -غير مدفوع األجر–الشركات ذات حجم معين اعطاء المرأة اثنى عشر اسبوعاً 

 أما فى المملكة المتحدة فتُعطى ١ الراتب عن جزء من هذه المده-طواعية–وتدفع بعض الشركات الكبيرة . اإللتزام

من % ٩٠ أسبوع بواقع ٣٩ أو مرتباً اجبارياً من صاحب العمل لمدة Statutory Maternity Pay (SMP)لمرأة ا

 ٣٣ل جنيه استرلينى اسبوعياً خالل ا١٢٣,٠٦قيمة الراتب الكامل خالل الست أسابيع التالية للوضع ثم ما قيمته 

 الخاصة بهذه )National Insuranceأو القومية  (تتحمل المرأة الضرائب والتأمينات االجتماعيةأسبوع المتبقية و

التالية  اسبوع ٥٢ لالمدفوعات كالمعتاد وعلى صاحب العمل السماح لها بالتمتع بكافة منافعها المعتادة خالل ا

كما أن األب يعطى ). أى عام من تاريخ الوضع(هى الفترة التى تمثل اجمالى إجازة الوضع الرسمية للوضع، و

مدفوعى األجر لمساندة زوجته بعد الوالده، كما تعطى المرأة حق مطالبة صاحب العمل بساعات اسبوعين غير 

ونجد أنه فى الحالة القصوى للدول اإلسكندنافيه فتعطى الدولة ما يتراوح من عام إلى اثنين مدفوعى . مرنة للعمل

 الحالتين وبين .تعود إلى العملاألجر للمرأة الواضعه، مع إلزام القطاع الخاص بالحفاظ على وظيفتها حتى 

 منحه طريق عن الخاص القطاع الحكومة تشجيع أن نجد االسكندنافيه والدول المتحدة للواليات القصوتين

 ذات فى وموضوعياً عادالً اتجاهاً يعد المرأة تشغيل تكاليف من األكبر الجزء فى ومشاركته ضريبية إعفاءات

   .الوقت

  

                                                            
 أسابيع فى حالة الوالدة ١٠دة الطبيعية وعن  أسابيع فى حالة الوال٨ الشهيرة مثالً المرتب الكامل عن Freddie Macفتدفع شركة   1

 .القيصرية
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 اإلصالح سياسات تبنت التى الدول أوائل من فهى بمصر، تشابهاً األكثر البلد وهى تركيا فى الوضع ذلك ويؤكد

 من واألهم الحجم، كبير وحكومى عام بقطاع مصر مثل مثلها تميزت كما معها، وتقاليدها ثقافتها وتتشابه) ١٩٨١(

 من الكثير يوجد هأن إال للمرأة، ليوفرها الخاص القطاع على تفرضها التى المزايا فى معها تشابهها ذلك

 واللجوء االجتماعية الحماية خطابة عن تخليها ضرورة حول الجدل ويسود تركيا فى المفرطة للحمائية المعارضين

 على الخاص القطاع تشجيع خاللها من يتم flexible labor regulations العمل للوائح مرونة أكثر أشكال إلى

 المرأة تشغيل تكلفة من يرفع قد األخير أن حيث. القانون بقوة جبارةا من بدالً العاملة للمرأة امتيازات اعطاء

 تشغيل فى الخاص القطاع رغبة على بالسلب المزايا هذه فتؤثر عكسية بثمار يؤتى قد الذى الحد إلى كبيرة بدرجة

  .   المرأة

  

  األجل طويلة بدائل: الرسمى العمل سوق فى المرأة مشاركة بضعف خاصة سياسات

  :)والتعليم واإلعالم الدين مؤسسات دور (السائدة للثقافة األجل طويل التغيير بهدف المجتمعية التوعية •
أو ما (خلص الجزء السابق إلى أن الثقافة المجتمعية السائدة تحدد أدوارأ جامدة ومحددة مسبقاً للرجل والمرأة 

:  تضافرت جهود مؤسسات ثالثةوعليه فإن تغيير هذا الوضع لن يتحقق إال إذا). stereotypingلابيعرف 

ففى الدول المتقدمة قد يتشارك الوالدان فى تربية . المؤسسة الدينية، والمؤسسة التعليمية، والمؤسسة اإلعالمية

الرضيع فيتناوبان في تحمل المسئولية، و فى بعض األحيان قد يلتزم األب بهذا الدور إذا ما كان عمل المرأة هو 

جهود أبناء "فعلى كل من هذه المؤسسات الثالثة التأكيد علي أن .  إذاَ فى المشاركةاألهم لألسرة، فال عيب 

 التعاونالمجتمع من الرجال والنساء فى التنمية يجب أن تتكاتف من أجل البناء والعمران فى مجتمع إنسانى قوامه 

إلعالم فكرة أن دور المرأة فبدأل من أن يرسخ ا). ٢٠٠٩منظمة المرأة العربية، " (العدل والمساواة ووالرحمة

بعض اإلعالنات نجد فيها المرأة تطهو والرجل يجلس منتظرأ  (فى بعض األحياناألساسى فى المنزل كما يحدث 

، يتعين علي اإلعالم أن يلفت النظر إلى أن هذا ليس السبيل )حضور الطعام الشهى المحضر بهذا الزيت أو ذاك

" البركة بالشباب"المصرية و " ختان اإلناث"رة، وهنا نذكر أيضاً بنجاح حمالت الوحيد لتقسيم العمل بين أفراد األس

كما يتوجب علي األئمة من فوق المنابر والقساوسة فى الكنائس تسليط الضوء على عمل المرأة فى . الخليجية

تُجبر المرأة على البقاء ، والتوعية بأن األديان السماوية كلها ال )كعمل السيدة خديجة مثالً(اإلسالم وفى المسيحية 

على أن تقسيم العمل يجب أن يتم وفقاً لألسس  فى المنزل كما تردد بعض األصوات المتطرفة، والتأكيد

الموضوعية والعادلة فى الوقت ذاته، فالرحمة والعدل واالحترام المتبادل هى قوام العالقة بين ركيزتى األسرة فى 

  .كل زمان ومكان

  

 البديل عدم ابداء بعض المؤسسات المذكورة التعاون المرجو لعدم اقتناعهم بهذه األفكار، وذلك و قد يعيق تنفيذ هذا

و لشعورهم بطول الطريق وصعوبة المهمة، ألكونهم أيضاً جزئاً ال يتجزأ من منظومة الثقافة المجتمعية السائدة، 

 وتشجيعهم معنوياً ومادياً بتوفير الموارد ولهذا يجب التركيز على المستنيرين من الدعاة والمدرسين واإلعالميين،
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الالزمة إلرسالهم للخارج حتى ينفتحون على المجتمعات المتقدمة و يتعرفون علي الطرق األخرى لتقسيم و تنظيم 

  . األدوار

  

  

  :التوصيات -٨

 يكمل بعضهما ومما تقدم نرى أنه فيما يخص زيادة مشاركة المرأة فى أسواق العمل الرسمية، فإن بدائل السياسات

البعض، فتعديل القانون للقضاء على التمييز النوعى سواًء فى األجر أو فى التعيين أو فى المسمى الوظيفى أو فى 

الدرجة الوظيفية وكذلك التخفيف من عبء تعليم الفتاة من خالل توفير التحويالت النقدية أو العينية 

ير القروض الميسرة لمجموعات النساء للبدء فى األعمال ، باإلضافة إلى توفconditional cash transfersلا

group responsibility programsوتتطلب هذه .  تقدم كلها حافزاً اقتصاديًأ لولوج المرأة أسواق العمل الرسمية

ل كما انه ال مجا. البرامج تعبئة الموارد النقدية بدرجات متفاوته كما تتطلب الموارد البشرية المخلصة إلدارتها

لنجاح سن تشريع حظر التمييز النوعى بكافة أنواعه فى غياب قوى اإللزام، واإلعالم بكشفه عن حاالت التمييز 

فى األجر وخرق القانون مع التزام القطاع الخاص والوزارات المعنية بتحرى الشفافية سيمثل الدافع لإللتزام 

سابقة من تغيير سلوك القطاع الخاص حيث يصبح فى وباإلضافة لما يؤدى اليه حظر أشكال التمييز ال. بالقانون

صالحه رفع رفاهة المرأة العامله عنده، فإن تشجيع الدولة للقطاع الخاص بتحملها جزءاً كبيرا من تكاليف تشغيل 

مما يعزز بدوره رغبتها هى فى ( وتوفير مناخاً داعماً لعملها –عن طريق اإلعفاءات الضريبية مثال–المرأة 

كل ذلك سوف يدعمه الجهد الدؤوب من قبل المؤسسة . ، يحفز القطاع الخاص على تشغيلها) العملاختراق سوق

يتحقق ذلك  السائدة والخاصة بعمل المرأة، والدينية والتعليمية واإلعالمية فى األجل الطويل لتغيير الثقافة المجتمعية

  . الثة إلى صف التغيير المجتمعىمن خالل انضمام البعض من ذوى النفوذ و القيادة فى المؤسسات الث

  

  

  :المراجع
1. EL-Haddad, Amirah (2009) “Labor Market Gender Discrimination under Structural Adjustment: 

The Case of Egypt”.  SRC/CIDA Research Program on “Gender and Work” Working paper, 
No.(3), Forthcoming: November 2009 

 
  :زيادة نسبة المرأة العاملة بأجر فى األنشطة غير الزراعية إلي إجمالي العمالة االجرية) "٢٠٠٤(ة نصار  هب-٢

، ورقة ُمقدمة الى المؤتمر السنوى الرابع للمجلس القومي للمراة، "رؤية عامة لتمكين المرأة المصرية في النشاط االقتصادي
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  : الوضع الراهن-١

تستهدف هذه الورقة دراسة أوضاع المرأة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وكيفية النهوض بها فيمـا                

شهد قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تطورا ملحوظا في االونـة          فقد  . يتعلق بالتشغيل والتعليم واالستخدام   

فـي عـام    % ٣,٦يعد القطاع دافع أساسي للنمو االقتصادي فقد ساهم في الناتج المحلي االجمالي بنسبة              . االخيرة

 متجاوزا بـذلك    ٢٠٠٧في% ١٦ وهو من أسرع القطاعات نموا في االقتصاد حيث وصل معدل نموه الى              ٢٠٠٧

يمثل القطاع مجاال واسعا لخلق فرص العمل اذ تزايد معدل التـشغيل بـه فـي                . ت نمو القطاعات التقليدية   معدال

كذلك يعد سوق الحاسبات الشخصية في مصر من أسرع االسواق نموا في . ٢٠٠٦ـبالمقارنة ب% ٩ بنسبة ٢٠٠٧

% ١ن اجمالي عدد السكان مـن       من أهم مؤشرات تطور القطاع تزايد نسبة مستخدمي االنترنت م         . الوطن العربي 

 وتضاعف صادرات مصر من سلع وخدمات القطاع في خالل الفتـرة   .٢٠٠٨في عام   % ١٢ الى   ٢٠٠٠في عام   

 مما وضع مصرفي مرتبة ثاني أكبر مصدري خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات فـي              ٢٠٠٧-٢٠٠٥من  

ذا القطاع، فاالقتصاد ما زال يعـاني مـن  فجـوة    على الرغم من التقدم الذي شهده ه. (MCIT, 2008a) أفريقيا

رقمية، أى وجود عدم عدالة في توزيع منافع هذا التقدم سواء وفقا للمناطق الجغرافية، مستويات الدخول المختلفة،                 

   (UNDP, 2008). العربيةأو وفقا للتصنيف النوعي كما أكد تقرير التنمية البشرية لجمهورية مصر 

  

  :المشكلة.  أ-١
مثل المشكلة الرئيسية في ضعف مشاركة المرأة في القوى العاملة في هذا القطاع حيث وصلت هذة النسبة فـي                  تت

متدنية بذلك عن مستويتها السائدة على مستوى االقتصاد ككل والتى وصـلت الـى              % ١٠ الى حوالي    ٢٠٠٦عام  

ضـا بالمقارنـة    الة في القطاع انخف   كذلك شهدت نسبة تشغيل المرأة من اجمالي القوى العام        . في نفس العام  % ١٥

 تعـاني   ،ن ناحيـة أخـرى    م.  ٢٠٠٣في عام   % ١٤ و ٢٠٠٠في عام   % ١٧باالعوام السابقة والتي وصلت الى      

االناث من تزايد الفجوة بينهم وبين الذكور من حيث العمالة في القطاع بالمقارنة بالمستوى السائد في القطاعـات                  

اال أنه  . ٢٠٠٦-١٩٩٦وتكنولوجيا المعلومات في المتوسط في خالل الفترة        الغير منتجة أو مستخدمة لالتصاالت      

مازال للمرأة فرص للمشاركة الفعالة في القطاع حيث تزايدت نسبة أجور االناث للذكور في القطاع عن مثيلتهـا                  

ـ          ا. ٢٠٠٦-١٩٩٩ى االقتصاد ككل خالل     على مستو  ت نطبق ذلك أيضا على نسبة عمالة االناث للذكور وان كان

   ٢٠٠٤.١بدأت في االنخفاض عن مثيلتها على مستوى االقتصاد بداية من عام 

  

                                                            
 الجهاز المركزي للتعبئة ل،نوية لألجور والتوظف وساعات العموفقا للمؤشرات التي قامت الباحثة بحسابها من بيانات النشرات الس 1

 .العامة واإلحصاء
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يتماثل تقريبا توزيع الذكور واالناث بين القطاعات المختلفـة المنتجـة والمـستخدمة  لالتـصاالت وتكنولوجيـا           

حيث  من حيث شدة تركزهم في بعض قطاعات الصناعة والتي تصنف على أنها قطاعات ضعيفة من                 ١المعلومات

ويقل تركزهم في قطاعات الحاسبات االلكترونية واالنشطة المتعلقة بها وكذلك في قطاعـات             . مستوى التكنولوجيا 

على الرغم من أن المرأة تميزت بتركز أعلـى نـسبيا فـي قطـاع الحاسـبات                 . االتصاالت والبحوث والتطوير  

 اال أنها داخـل     ،٢٠٠٦-٢٠٠٠كور خالل   للذ% ٤مقابل  % ٧االلكترونية واالنشطة المتعلقة بها حيث وصل الى        

هذا القطاع تعاني من تركز أعلى في قطاعات متطلبة مستويات منخفضة للمهارة كتجهيز البيانات و أنشطة قواعد                 

البيانات  في حين يتركز الذكور بشكل أكبر في في قطاعات متطلبة مستويات مرتفعـة للمهـارة مثـل الخبـرة                     

. وصيانة الحاسـبات االلكترونيـة   (Hardware consultancy) اسب االلكترونيةاالستشارية في مجال معدات الح

حيث تتركز االناث فيها بشكل أكبر  (Software consultancy) باسثناء الخبرة االستشارية في مجال البرامج االلية

مقاسـة بـساعات    (ة  كذلك تعاني المرأة من انخفاض االنتاجي     . بالمقارنة بالذكور وتتطلب مستويات عالية المهارة     

بالنسبة للذكور في قطاع االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات عن مستوياتها السائدة على مستوى االقتـصاد    ) العمل

 تركز االناث في الوظائف المؤقتة داخل قطـاع االتـصاالت وتكنولوجيـا          ٢كما أوضحت الدراسات السابقة   . ككل

  .ستقرار واالمان داخل القطاعالمعلومات مما قد يؤدي الى افتقارهم لعنصر اال

  

 التعليم العلمي للمرأة والثقافة االجتماعية من       ،ويعد كل من الوضع العام لقطاع االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات         

بالنسبة للعامـل األول فقـد      . أهم العوامل المؤثرة في وضع المرأة داخل قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات          

أن تحسين البنية التحتية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ونمو القطاع بشكل عـام         ) سياقيا(أثبتت الدراسة   

من شأنه تخفيض التفاوت بين االناث والذكور من حيث العمالة ليس فقط في القطاع ذاته ولكن يمتد أثره االيجابي                   

معلومات من أثر ايجـابي علـى النمـو         يتأتى ذلك لما لالتصاالت وتكنولوجيا ال     و. لجميع القطاعات في االقتصاد   

االقتصادي من خالل تحسين االنتاجية وتخفيض تكاليف المعامالت واتاحة فرص عمل جديدة ودعم وتيسير العملية 

  .    التعليمية

  

                                                            
يضم قطاع االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات  بعض قطاعات الصناعة مثل صناعة االالت المكتبية OECD وفقا لتعريف  1

رسال واالستقبال التيليفزيوني واالذاعي والتليفون والمحاسبية والحاسبات االلكترونية وصناعة المكونات االلكترونية وصناعة أجهزة اال

قطاع ، قطاع تجارة الجملة لالالت والمعدات، قطاع تأجير اآلالت والمعدات, المستخدمة ألغراض القياسوالتلغراف وصناعة األجهزة 

رية في مجال معدات الحاسبات الخبرة األستشا( قطاع الحاسبات االكترونية واألنشطة ذات الصلة ،االتصاالت السلكية والالسلكية

الحاسبات االلكترونية المحاسبية و صيانة اآلالت المكتبية و، أنشطة قواعد البيانات،تجهيز البيانات، كترونية والبرامج اآلليةلاال

  .واألنشطة األخرى وقطاع البحوث والتطوير
وجيا المعلومات قام به مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية بناء على نتائج مسح ميداني للشركات العاملة في قطاع االتصاالت وتكنول 2

)(UNCTADيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تصاالت و تكنولوجيا المعلومات وه ووزارة اال)(ITIDA ٢٠٠٧ في. 
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أن انخفاض التفاوت بين االناث والذكور في معدالت االلتحـاق بالكليـات العلميـة              ) قياسيا(كذلك أثبتت الدراسة    

صة في مجاالت الهندسة والعلوم والتكنولوجيا له مردود ايجابي على تناقص التفـاوت بـين االنـاث                 وبصفة خا 

على الرغم من أن السياسات التعليمية في       . والذكور من حيث العمالة في قطاع االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات         

تعليم يؤدي الى تحديد االختيار المسبق      اال أنه هناك تحيز في نظام ال      , مصر تتيح فرصا متساوية لالناث و الذكور      

كذلك في ظل النظام التعليمي السائد ال يتم الـربط بـين العلـوم              . من جانب االناث للمجاالت النظريه بشكل أكبر      

والنظريات من جانب والتجارب الحياتية من جانب اخر مما يؤدي الى عزوف الطالبات عن االلتحـاق بـالتعليم                  

  .العلمي

  

تزايد نسبة تركز المرأة في قطاعات الحاسبات االلكترونية واالنشطة المتعلقة بها عن الرجـال اال               على الرغم من    

انها ال تزال نسبة ضعيفه للغايه مع ضعف مشاركتها في القوى العاملـه فـي قطـاع االتـصاالت وتكنولوجيـا                     

 النمطية الثابتة المقيدة لمجاالت     المعلومات بشكل عام والتى يمكن ارجاعها بشكل كبير الى نظرة المجتمع واألفكار           

فالمرأة عادة ما ينظر اليها انها أصـلح للتعلـيم فـي            . التعليم والعمل التى يمكن للمرأة االشتراك فيها بشكل فعال        

كذلك تؤدي هـذه    . التخصصات النظرية عن التخصصات العلمية وأنه يتناسب مع القيام بدورها األسرى فيما بعد            

ى أساس النوع في سوق العمل بصفه عامه وفي قطاع االتصاالت و تكنولوجيا المعلومـات               النظرة الى التمييز عل   

حيث تظل المرأه حبيسة الوظائف التقليديه مثل ادخال البيانات وأعمال السكرتاريه وتظل األعمـال              . بصفه خاصه 

 من حيث   ا،ا سبق و ذكرن   كم, وان كان هناك اتجاه محمود    . القائمه على االبداع قاصرة  الى حد كبير على الرجال         

  .تزايد تركز االناث في مجال البرامج االلية

  

  :دور األطراف المعنية. ب-١

أة من  االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات فـي سـوق           المرلعبت كال من األطراف التالية دورا في دعم استفادة          

قومي للمـرأه و وزارة االتـصاالت       الحكومه ممثله في المجلس ال    : العمل وتقوية دورها كعضو فاعل في المجتمع      

وتكنولوجيا المعلومات باالضافه الى الهيئات االجنبيه و القطاع الخاص و المجتمع المدني ممثل فـي الجمعيـات                 

  لتوظيـف    USAID هناك عدد من المبادرات التى قامت بها الحكومه والهيئات الدوليـه المانحـة مثـل              . األهليه

ت المرأه لتواكب متطلبات سوق العمل و لتمكينهـا مـن انـشاء المـشروعات               تكنولوجيا المعلومات لرفع مهارا   

كذلك و بالتعـاون مـع      . المتوسطة والصغيره فتم مثال انشاء مركز دعم المشروعات المتوسطة والصغيره للمرأة          

. ذه المشروعات الهيئة العلميه للمرأة المصرية تم توقيع اتفاقية لدعم استخدام التجارة االلكترونية لترويج منتجات ه             

 والمجلس القومي للمرأه النشاء مركز اقليمي للتدريب المهني للمرأة و تقديم    IBMتم توقيع أيضا اتفاقية بين شركة       

يهدف أيضا هذا المشروع الى انـشاء مركـز        . المساعدات الفنيه للتوسع في استخدام خدمات الحكومه االلكترونيه       

 والتـسجيل لالنتخـاب     سيةالمشاركة السيا , أة فيما يتعلق بالتعليم و األمية     توثيقي الكتروني لتجميع بيانات عن المر     

  . (MCIT, 2005) والتأمينات االجتماعية
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ان كانت اقتصرت علـى رفـع       وهدفت المبادرات أيضا الى استخدام تكنولوجيا المعلومات لتوعيه المرأة سياسيا           

وفي هذا المجال تم التعاون بين البرنامج االنمـائي         . صيهالتوعيه بالحقوق القانونيه للمرأة في مجال االحوال الشخ       

وهيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقه العربيه بهدف انشاء قاعـدة بيانـات              UNDP لألمم المتحدة 

ـ   الكترونيه تفيد بمعلومات قانونية متعلقه بحقوق المرأه فيما يتعلق بالزواج والطالق وحق الحضانه              ة والخلع والنفق

محو األمية القانونية للمرأة المصرية من خالل تمكينها من الحصول على           يهدف هذا المشروع الى     . وما الى ذلك  

يستهدف المشروع المرأة الريفية والتـى لـم         كما   .المعلومات القانونية الضرورية فى مجاالت األحوال الشخصية      

توعيتها بدور محاكم األسرة فى مجال حل الخالفـات         تحصل على قدر كبير من التعليم بتعزيز ثقافتها القانونية و         

من مزايا هذا المشروع أن المرأة ذاتها ممثلة في منظمات المجتمع المدني المعنيـة بـالمرأة وكـذلك                  و .األسرية

المتقاضيات، إلى جانب العديد من المصادر األخرى، هن أحد مصادر المعلومات التـي تعتمـد عليهـا قاعـدة                   

  .١البيانات

  

يضا نوادي التكنولوجيا مثاال لتضافر دور الحكومه والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتيسير انتشار استخدام              تعد أ 

تقوم الحكومه بتوفير جميع األجهزة مثـل أجهـزة         . التكنولوجيا بأسعار رمزيه بصفة خاصه في المناطق الريفية       

كما يقوم المجتمع المدني . يالت شبكة االنترنتالحاسب والطابعات ويقوم القطاع الخاص بتوفير الدعم الفني وتوص

 المراكز الثقافية ،مراكز الشباب, بادارة هذه النوادي حيث يتم انشائها داخل احدى المؤساسات المدنية مثل المدارس

 والتي قامـت    ١٧٤٧ وصل الى حوالي     ٢٠٠٨من الجدير بالذكر أن عدد نوادي التكنواوجيا في عام          . والمكتبات

مازال الذكور يمثلون النسبة العظمى من العاملين في نـوادي          .  ألف فرد كمدربين فيها    ٣٣ لحوالي   بخلق وظائف 

مـن  % ٣٣مثلت االناث حوالي    . ٢٠٠٨التكنولوجيا ولكن تزايدت أعداد االناث بمعدل أعلى من الذكور في  عام             

زة بشكل أكبر فـي الوظـائف    اال انها مترك٢٠٠٨في عام % ٣٨ وارتفعت الى  ٢٠٠٧العاملين بهذه النوادي في     

في الوظائف الدائمه فـي عـام   % ١٠من اجمالي الوظائف المؤقته مقابل      % ٥٨المؤقتة حيث وصلت نسبتهم الى      

قد يكون اشتراط أن يكون المدربين في هذه النوادي من نفس البلدة التي ينشأ فيهـا النـادي باالضـافة                    . ٢٠٠٨

 ,MCIT) أة من مسببات تزايد اقبال المرأة على العمل بتلـك النـوادي  للمرونة التى توفرها الوظائف المؤقتة للمر

2008d)  . 

  

 ٢٠٠٣التي بدأت فـي عـام    (Smart School Network)استفادت المرأة أيضا من مبادرة شبكة المدارس الذكية 

ة وتشجيع الطلبـة    بهدف ادخال تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في النظام التعليمي لرفع جودة العملية التعليمي            

وقد قامت وزارة التربيـة والتعلـيم        . الطالبات على االبداع واكسابهم المهارات الحديثة التي يتطلبها سوق العمل         و

بالتضافر مع منشأت القطاع الخاص التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العمل على اتمام                
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في ظـل هـذه المبـادرة       .  ية في ادارة هذه المدارس في المناطق النائيه       وشاركت أيضا الجمعيات األهل   . المبادرة

نظمت دوارات لمحو أمية المرأة في المدارس والمنازل باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والتي كان اقبال المرأة                

ى تعمـل علـى   وتعد الجمعية العلمية للمرأة المصرية من المنظمات الغير حكومية الت. (MCIT, 2005)عليها كبير

الوصول بالتكنولوجيا الى المستويات الشعبية والتي تهدف الى توظيف العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية وأيـضا                

جمعية رسالة التي قامت بتنظيم دورات لمحو األمية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والتي شهدت اقبال شديد                

  . (Hassan, 2005)من قبل المرأة 

  

تمت الحكومة مؤخرا بتشجيع الحاق المرأة باحدى مجاالت العمل المـستحدثة التـي اتاحتهـا تكنولوجيـا                 وقد اه 

العمـل  "أو  " منزلك مكتبك " ويتمثل ذلك في مبادرة     . "tele‐work"المعلومات واالتصاالت وهى العمل عن بعد       

لتي تدعو الى تطبيق نظام العمل من       و ا ) ١٨/٥/٢٠٠٩(التي قامت بها وزارة التنمية االدارية مؤخرا        " من المنزل 

ويتم اتبـاع   . المنزل في جميع وحدات الجهاز االداري للدولة بأجر كامل مماثل لنظيره في مكان العمل االعتيادي              

وتعتبر الوزارة  . هذا األسلوب اذا سمحت طبيعة العمل بذلك و في الحاالت التي يمكن قياس االنتاجية بشكل محدد               

كذلك تقـوم الـوزارة     . ق هذا النظام حيث تعمل حاليا حوالي أربع موظفات بهذا األسلوب          أول من دعى الى تطبي    

ويعد هذا االتجاة  اتجاة ايجابي وان كان يجب ). ٢٠٠٩ ،جريدة األهرام(بدعم أى جهة ادار ية أخرى تطلب تنفيذه    

  .توسيع نطاقه ليشمل القطاع الخاص أيضا

  

 اال أنـه هنـاك      ، استفادة المرأة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      على الرغم من هذه الجهود الملحوظه لدعم      

أوجه من القصور حيث ركزت باألساس على دعم المرأة كمستخدم فقط للتكنولوجيا وليس كمنـتج لهـا وغيـاب                   

 سياسة واضحه ومعلنه الفادة المرأة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فقد ظهرت المرأة كمستفيد غير مباشر              

كذلك القطاع الخاص والذي يمثل الغالبيه العظمـى للمنـشأت          . في عدد من تلك المبادرات وليس كمستفيد أساسي       

العامله في هذا القطاع فمن المعروف تحيزه ضد تعيين المرأة بشكل عام باالضافه لعدم تقديم المميزات التي يقدمها 

أجازات رعاية الطفل مما يؤدي الى توجه المرأة للعمل         القطاع العام للمرأه مثل أجازات الوضع مدفوعة األجر و          

باالضافه . في القطاع العام وبالتالي العزوف عن العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الى حد كبير              

الى األفكار التقليدية من جانب المرأة والمجتمع التي ترى هذا المجال على قدر من التعقيد وال يعطـي المرونـه                    

كذلك يلعب االعالم دور محدود لتوعية المرأة بمجاالت العمل المستحدثه التي . كافية للمرأة للقيام بدورها األسريال

 كما أن دور    .tele‐work)(تتيحها تكنولوجيا المعلومات مثل نوادي التكنولوجيا ومراكز االتصال والعمل عن بعد            

  .  غياب دور النقابات في تلك المجاالتالجمعيات األهليه ما زال ضعيفا في العمل على تعويض

  

وقد بدأت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا في االهتمام بتوفير بيانات مصنفه على أساس النوع اال           

. أنها ما زالت محدودة للغايه وال تغطي سوى عدد قليل من المؤشرات المتعلقة باستخدام تكنولوجيـا المعلومـات                 
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مجاالت العمل المستحدثة والتعليم قبل الجامعي      ونات فيما يتعلق أيضا بالتوظف في القطاع الخاص         توافر تلك البيا  

والتدريب في القطاع الخاص والعام واألجور واالنتاجيه مصنفه مهنيا  يشكل خطوه ضـروريه لفهـم القـضايا                  

د وزارة االتـصاالت وتكنولوجيـا   قد يتأتى ذلك بتضافر جهو   . األساسيه المتعلقه باالناث و الذكور في هذا المجال       

المعلومات و الجهاز المركزي للتعبئه العامه واالحصاء والمنظمات الدوليه المتخصصه في هذا المجال كاالتحـاد               

  .(ITU)الدولي لالتصاالت 

  

  

  :ايجابيات وسلبيات الوضع الراهن-٢

طراف المعنيه يمكن أن نلخص أهم      االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ودور األ     باستعراض وضع المرأة في قطاع    

  .االيجابيات والسلبيات التي قد توفر فرصا أو تشكل تحديا لمشاركة المرأة بشكل فعال في هذا القطاع

  

  :تتلخص أهم المؤشرات االيجابيه في
فـي  % ٩٧ الـى    ١٩٩٦في  % ٨٤تزايدت نسبة اإلناث للذكور في التعليم االعدادي والثانوي من           •

       فـي  % ٨٩ الـى    ١٩٩٦في  % ٥٣نسبة االناث للذكور في الكليات العلميه من        كذلك تزايدت   . ٢٠٠٦

 ).٢٠٠٧، الجهاز المركزي للتعبئة العامة و اإلحصاء(٢٠٠٦

  

بين النساء من   ) نسبة مستخدمي االنترنت من اجمالي السكان     (اقترب معدل نفاذ استخدام االنترنت       •

% ١٢ في حين كان االخر      ٢٠٠٨في  % ١٠ول الى   فقد وصل األ  . المستوى السائد على االقتصاد ككل    

 . (MCIT, 2008a) في نفس العام% ١٥اال أنه ما زال منخفض عن معدل الذكور الذي وصل الى 

  

تماثل توزيع األنشطه المختلفه التي تستخدم من أجلها االنترنت بين االناث و الذكور في المتوسـط                 •

ي االنترنت من االناث الغراض التعليم عن بعد         وان كانت ارتفعت نسبة مستخدم     ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧في  

للذكور مما يدل على تفضيل االنـاث       % ٥١ في حين كانت النسبة      ٢٠٠٨في  % ٦٢حيث وصلت الى    

 الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة         (لهذا االسلوب للتعليم مما يتيحه من مرونه في الوقت والمكان           

 ).٢٠٠٧-١٩٩٧، واإلحصاء
 

كمـا  . ٢٠٠٥-٢٠٠٠مهندسات في الشركه المصريه لالتـصاالت خـالل         تزايدت نسبة اإلناث ال    •

من اجمالي المهندسين العاملين بالمعهد القومي لالتصاالت خالل        % ٦٨الى  % ٦٤تراوحت نسبتهم من    

 من اجمالي المهندسين العاملين بأكاديمية البحث العلمي في% ٤٣نفس الفتره ووصلت نفس النسبه الى 

٢٠٠٥ (MCIT, 2005). 
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ى الرغم من هيمنة الذكور على فرص العمل التي أتاحتها مجاالت العمل المستحدثة التي وفرتها               عل •

. االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات اال أن عمالة االناث في هذه المجاالت شهدت معدل أعلى للتزايـد              

والي في  على الت % ٣٦و% ٣٨ففي حين وصلت نسبة االناث في نوادي التكنولوجيا و مقاهي االنترنت            

 بالمقارنه  ١%٢٣٢و  % ١٣ اال أن نسبة االناث من اجمالي العماله تزايدت بشكل مطرد بمعدل             ٢٠٠٨

 .(MCIT, 2008d)فيهما على التوالي % ٢٨و % ٧ـ في حين تناقصت نسبة الذكور ب٢٠٠٧بعام 
 

ـ              • ا حيـث   المرأة تميزت بتركز أعلى نسبيا في قطاع الحاسبات االلكترونية و االنشطة المتعلقة به

كما تركزت االناث بشكل أكبر     . ٢٠٠٦-٢٠٠٠في المتوسط خالل     للذكور% ٤مقابل  % ٧وصل الى   

أحـد قطاعـات الحاسـبات      ( في قطاع الخبرة االستشارية في مجال البرامج االلية           بالمقارنة بالذكور 

مـن  % ٢٨وهو مجال يتطلب مستويات مرتفعة من المهارة حيث وصل تركـزهم الـى              ) االلكترونية

 . للذكور في المتوسط خالل نفس الفتره% ١٨اجمالي االناث العاملين بالقطاع مقابل 
 

ارتفعت نسبة أجور االناث للذكور في جميع القطاعات التابعة لقطـاع االتـصاالت و تكنولوجيـا                 •

 عن مثيالتها على مـستوى االقتـصاد ككـل          ٢٠٠٦-٢٠٠٠المعلومات في المتوسط في خالل الفترة       

 الخبرة االستشارية في مجال معدات الحاسبات االكترونية والبـرامج اآلليـة، تجهيـز              باستثناء قطاع 

  .البيانات، وصيانة اآلالت المكتبية والمحاسبية والحاسبات االلكترونية 
 

تكنولوجيـا المعلومـات و      تـستخدم   أن المشروعات المملوكه لالناث    ٢أثبتت دراسه للبنك الدولي    •

كذلك يرتفع نسبة العاملين بهـا مـن        . رنه بالمشروعات المملوكه للذكور   االتصاالت بشكل أكبر بالمقا   

 . االناث وبصفه خاصه في أعلى السلم الوظيفي في المستويات المهنيه و االداريه العليا
 

من المتدربين  % ٤٠مثلت المرأة العاملة بوحدات الجهاز الحكومي للدولة و االدارة المحلية حوالي             •

من جملة المتدربين علـى     % ٣٩كما وصلت نسبة النساء الى      . ٢٠٠٤/٢٠٠٥على الحاسب االلي في     

 علـى   التعليم في مراحل التعليم قبل الجامعي واشتمل ذلك       بوزارة التربية و  وسائل التكنولوجيا الحديثة    

لمركـزي  الحكومة االلكترونية  الجهاز ا    التعليم االلكتروني و  الشبكات و تدريب على استخدام الحاسب و    

  )٢٠٠٦لعامة واإلحصاء، للتعبئة ا

  

                                                            
في % ٣٦و % ٣٨ الى ٢٠٠٧في % ١٠و % ٣٣ نسبة االناث في في نوادي التكنولوجيا و مقاهي االنترنت من حيث تزايدت 1

  . على التوالي٢٠٠٨
2 World Bank (2007), The Environment for Women's Entrepreneurship in the Middle East and North Africa Region, 
cited in International Labor Organization (ILO) (2008), Global Employment Trends, Geneva.  
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  :أما أهم المؤشرات السلبيه فتتمثل في
تصل الفجوة بين اإلناث والذكور فيما يخص أعداد الملتحقين بالكليات العلميه الى أعلى مـستوياتها فـي                  •

فقد وصلت نسبة االناث للذكور الى أدنـى مـستواياتها          . ٢٠٠٤كليات الهندسه وان كانت بدأت في التناقص في         

أما في كليات التكنولوجيا فقد شهدت الفجوه تزايدا مستمرا         . ٢٠٠٦في  % ٣٣ وتزايدت الى    ٢٠٠١عام  في  % ٢٩

 وتناقصت لتصل ٢٠٠٢في % ٥٤ حيث و صلت نسبة االناث للذكور الى أعلى مستواياتها    ٢٠٠٤ الى   ١٩٩٧من  

 ).٢٠٠٧،الجهاز المركزي للتعبئة العامة و اإلحصاء( ٢٠٠٦ في % ٤٠ـل
 

ناث في دوائر صنع القرار ورسم السياسات في مجال العلوم والتكنولوجيا حيث تنخفض             ضعف تمثيل اإل   •

نسبة االناث الالئي يشغلن مناصب قياديه واالداريه العليا ومتخذي القرار في المراكز والمعاهد البحثيه فقد وصلت                

في مدينة مبارك للبحث    % ٤في المركز القومي للبحوث و    % ٣نسبتهم من اجمالي العاملين في هذه المناصب الى         

 مثلت االناث نصف العاملين بوظائف      ٢٠٠٥اال ان هناك تحسن في هذا التمثيل ففي عام          . ٢٠٠٤العلمي في عام    

من رؤساء األقسام بمدينـة مبـارك للبحـث         % ٥١ ،%٧١ ،%٢٥االدارة العليا بأكاديمية البحث العلمي وشكلت       

الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة        (لقومي للبحوث على التوالي      والمعهد ا  ، معهد بحوث االلكترونيات   ،العلمي

 ).٢٠٠٦ ،واإلحصاء
 

قلة مشاركة المرأه في تصميم وانتاج التكنولوجيا والذي يؤدي الى انتاج تكنولوجيا ال تـستجيب بـشكل                  •

 (Hassan, 2005). يتناسب مع احتياجات المرأة 

 

 والذكور العاملين فـي قطـاع االتـصاالت         من االناث % ٧٠ تركز حوالي    ٢٠٠٦-٢٠٠٠خالل الفترة    •

وتكنولوجيا المعلومات كل على حده في القطاعات ذات المكون التكنولوجي المنخفض مثل قطاعات صناعة أجهزة         

 .االرسال واالستقبال التليفزيوني واالذاعي والتليفون والتلغراف
 

قطاعات  التابعه لقطاع االتصاالت شهدت ايضا الفتره تناقص مستمر في نسبة مشاركة االناث في جميع ال •

فقد وصلت هذه النسبه الى أعلى مستوياتها في  عام          ). باستثناء قطاعات العمل المستحدثة   (و تكنولوجيا المعلومات    

مما يلقي , ٢٠٠٦في % ١٦و لكنها انخفضت الى % ٢٧ في قطاع الحاسبات االلكترونية حيث وصلت الى       ٢٠٠٠

 .السياسات المناسبة لجذب و ابقاء المرأة في القطاعالضوء على أهمية ضرورة اتخاذ 
 

داخل القطاع تناقصا ملحوظا حيث انخفضت      )  مقاسة بساعات العمل  (شهدت نسبة انتاجية االناث للذكور       •

وصلت هذه النسبة ألدنى مستوياتها فـي قطـاع االتـصاالت            كما. ٢٠٠٦في  % ٢٦ الى   ٢٠٠٠في  % ٦١من  

 الجهاز المركزي للتعبئـة العامـة       (اسبات االلكترونية و االنشطة المتعلقة بها       والبحوث والتطوير وفي قطاع الح    

 )٢٠٠٧-١٩٩٧,واإلحصاء
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مـن مـستخدمي    % ٦٢ما تزال هناك فجوة بين االناث والذكور في استخدام االنترنت حيث مثل الذكور               •

ده مـن خـدمات الحكومـه    كما اتسعت الفجوه بشده فيما يتعلق باستخدام االنترنت لالسـتفا       . ٢٠٠٨االنترنت في   

من اجمالي % ٦٢يتركز مستخدمي االنترنت في الحضر بنسبة . االلكترونيه مما يؤكد على أهمية توعية المرأه بها

مستخدمي االنترنت اال ان الفجوه بين االناث و الذكور اكثر اتساعا في الحضر عنها في الريف حيث وصلت الي                   

كذلك تزداد الفجوه في مراحل التعليم الثانوي والتعلـيم         . ط في الريف   نقا ٩ نقطه مئوية في الحضر مقارنة ب      ١٥

 نقاط بالتعليم االبتدائي واالعدادي علـى       ٤ و ٢ ـ نقاط مئوية في كل منهما بالمقارنه ب       ٨العالي حيث وصلت الى     

مـن حيـث    وهذه المؤشرات يجب اخذها في االعتبار و بحث أسبابها لتحقيق نظام تعليمي يحقق التكافؤ               . التوالي

 .(MCIT, 2008c)النوع في االستفاده من ادخال تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت كاداه رئيسية به 
 

أكدت البحوث الميدانيه تحيز المنشآت األجنبية في القطاع و المنشآت الجديده ضد تعيين االناث بالمقارنه                •

 .١(UNCTAD, 2007)لتوالي على ا) المتواجدة بالفعل في السوق(بالمنشآت المحلية والقديمه 
 

في قطاع الحاسبات االلكترونية تركزت االناث بشكل أكبربالمقارنه بالذكور فـي القطاعـات المتطلبـه                •

من اجمالي  % ٣٦مستويات منخفضه للمهاره كادخال و معالجة البيانات وقواعد البيانات حيث وصلت نسبتهم الى              

 على الجانب االخر تركز الـذكور       ٢٠٠٦-٢٠٠٠المتوسط خالل   للذكورفي  % ٢٥االناث العاملين بالقطاع مقابل     

منهم في مجال معدات الحاسب االلكترونية      % ٤٠في القطاعات التي تتطلب مستويات عاليه للمهاره فتركز حوالي          

 . من االناث في تلك المجاالت خالل نفس الفتره% ٢٨في حين تركز  و صيانة الحاسبات االلكترونية

 

رأة لالتصاالت و تكنولوجيا المعلومات لتمكينها من الناحية السياسة حيـث اقتـصرت   ضعف استخدام الم   •

الجهود على استخدامها لرفع درجة وعى المرأة بحقوقها القانونية في مجال األحوال الشخـصية كمـا سـبق وأن           

ة حقوق وواجبـات  لذلك يجب العمل على نشر الوعي بامكانية وأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات لمعرف . ذكرنا

المرأة السياسية ودعم مشاركتها في العملية السياسية بشكل عام والذي يكون له مردود ايجـابي علـى مـستوى                   

 .الديمقراطية السائد في المجتمع
 

انخرطت المرأة بشكل أكبر في الوظائف المؤقتة سواء داخل القطاعـات التابعـة لقطـاع االتـصاالت                  •

الت العمل المستحدثة به مما قد يؤدي الى افتقارهم لعنصر االستقرار و االمان داخل وتكنولوجيا المعلومات أو مجا

 .القطاع

  

                                                            
بناء على نتائج مسح ميداني للشركات العاملة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات قام به مؤتمر األمم المتحدة للتجارة   1

 .٢٠٠٧ في ITIDA)(ا المعلومات  ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيUNCTAD)(والتنمية 
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  :السياسات المطروحة-٣

 مما سبق يتم طرح عدد من السياسات التي من شأنها النهوض بوضع المرأة في قطاع االتصاالت و تكنولوجيـا                   

  .المعلومات

  

  :انتاجية المرأةورفع وتحسين كفاءة : أوال
 يهدف الى العمل على  تشجيع االنـاث لاللتحـاق           األول وهو بعد طويل األجل    , تشتمل هذه السياسة على بعدين    

يتم ذلك عن طريق تغيير األنماط التقليدية للتعليم العلمـي التـي            . بالتخصصات العلميه بالتعليم الثانوي والجامعي    

ن طريق ربط العلوم بالتجارب العملية اليوميـة        ويشكل استحداث المناهج ع   . تركز على الجانب النظري باألساس    

. واالعتماد بشكل أكبر على أساليب تقصي الحقائق و االستفسار وتشجيع االبداع خطوة رئيسية في هذا الطريـق                

والقيام بحمالت توعية لالسر بأهمية الحاق الفتيات بالتعليم العلمي قد يساعد أيضا في تغييـر الـصورة النمطيـة                   

يمكن أيضا تحفيز المرأة على     . قد يتم ذلك عن طريق حمالت تقوم بها الحكومة والجمعيات األهلية          .  ةللتعليم للمرأ 

االلتحاق بالتعليم العلمي عن طريق استضافة نماذج يحتذى بها لنساء عالمات للتحدث عن تجاربهم لطالبات وكذلك                

ذيين بالتجربة الناجحة التي تمت فـي       اعطاء منح دراسية وتدريبية مخصصه لالناث في التخصصات العلمية محت         

يمكن أيضا تخصيص نسب محددة لالناث في الكليات العلميـة          .  في هذا المجال   UNIFEM ١البرازيل بالتعاون مع  

والتكنولوجية في الجامعات العامة والخاصة وهى تجربة أثبتت نجاحها في الهند في اكساب المرأة التعلـيم الـذي                  

فـي    (United Nations, 2005)  قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومـات ىمل فيتناسب مع متطلبات سوق الع

إطار التخطيط لنظام تعليمي يقوم على دمج تكنولوجيا المعلومات كأداة تعليمية يجب مراعاة البعد النوعي لتحقيق                

  .التكافؤ في االستفاده من هذا التطور في مراحل التعليم الثانوي والعالي بصفه خاصه

  

 البعد الثاني فهو بعد قصير األجل يهدف الى تأهيل المرأة مهنيا و اكسابها المهارات التي تؤهلها لاللتحـاق                   أما

 وذلك عن طريق االهتمام بتدريب المرأة مـن خـالل انـشاء             بالعمل في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات     

ساسية و المتطورة حتى تتـاح لهـا فرصـة          مراكز للتدريب المهني التي تعمل على اكساب المرأة المهارات األ         

كذلك يجب العمل على دعم المرأة فنيـا وماديـا لتحقيـق االسـتفادة              . االلتحاق بوظائف في أعلى السلم الوظيفي     

قد يقوم القطاع الخـاص     . القصوى من وسائل التعليم عن بعد التي، كما سبق وذكرنا، تحظى باقبال المرأة عليها             

  . في اطار برامج المسئولية االجتماعية للشركاتبدور هام في هذا المجال

  

وفي اطار البرامج التدريبية للعاملين في الجهاز الحكومي يجب العمل على الربط بين منهاجية العمل و التـدريب                  

يجب أيضا أن تكون المرأة فئة مستهدفة في ظل برامج التدريب التـي             . حتى ينعكس بشكل ايجابي على االنتاجية     

                                                            
1 United Nations Development Fund for Women 
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ير غرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مع اتساع نطاق التدريب بصفة عامة ليشمل المرأة العاملة و             تقدمها وزا 

العاملة وخريجات الجامعة وربات البيوت اسوة بتجربة الحكومة الكورية التي قامت بتدريب المرأة العاطلة والمرأة 

أيضا أن تكون المرأة الريفية مـن الفئـات         يجب  . المعيلة و أيضا ذوات االحتياجات الخاصة وخريجات الجامعة       

تكنولوجيا المعلومات سواء في شكل خـدمات الحكومـة         ستفادة من خدمات االتصاالت و    المستهدفة لتتمكن من اال   

تمثل أيضا تجربة الحكومة الكورية التي عملـت  . االلكترونية أو في معرفة أسعار السوق وتسويق السلع الزراعية  

  . والتدريب للمرأة الريفية مثاال يحتذى به في هذا الشأنعلى تقديم الدعم الفني

  
  : من أهم مزايا هذه السياسة

غرس ثقافة عمل المرأة في النواحي العلمية بشكل عام وفـي قطـاع االتـصاالت                •

 .وتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص في وقت مبكر من السلم التعليمي للمرأة

 .ليس فقط كمستخدمةومات واالتصاالت والنهوض بالمرأة كمنتجه لتكنولوجيا المعل •

امكانية تطبيق التطوير المطلوب في التعليم على عدد كبير من المؤساسات التعليمية             •

 .طالما تم اعداد المناهج المالئمه

سهولة دعم المجتمع المدني لهذه السياسة  عن طريق القيام بحمالت توعيـة عـن                •

 .أهمية التعليم العلمي للمرأة

ف هذا البديل فيما يتعلق بالتعليم  أن نتائجه طويلـة المـدى ويتطلـب               تكمن أوجه ضع  

ضرورة تغيير الثقافه العامة السائدة في المجتمع لتحفيز المرأة على المشاركة واقتحام هذا             

المجال وكذلك تكلفة التعليم العلمي المرتفعة نسبيا والتي تعد احد األسباب الرئيسية لعزوف     

وتمثل أيضا ارتفاع تكلفـة الفرصـة البديلـة         .  التعليم ألوالدها  األسر عن هذا الخيار في    

للتدريب المهني عائقا اخر وذلك من خالل الزام المرأة على اقتطاع وقت دون عمل ودون             

  .عائد مادي سريع ومضمون

  

  : تشجيع القطاع الخاص والمنشأت االجنبيه والجديدة على زيادة معدالت تشغيل المرأة: ثانيا
ة هذه السياسة في أن القطاع الخاص و بصفه خاصه المنشآت األجنبية والجديدة من أكثـر القطاعـات                  تتمثل أهمي 

تحيزا ضد المرأة و بما أن غالبيه المنشأت العامله في مجال تكنولوجيا المعلومات تنتمي لهذا القطاع فسوف يؤدي                  

قد يتم ذلك عن طريق     . نولوجيا المعلومات هذا البديل الى زيادة معدل تشغيل المرأة في في قطاع االتصاالت و تك            

اشراك المنشأت العاملة في القطاع الخاص في عدد من المبادرات التي تهدف الى توظيف تكنولوجيا المعلومـات                 

لرفع مهارات المرأة وتدريبها مهنيا مما قد يساهم في تغيير الصورة السلبية عن عدم قدرة المـرأة لـدخول هـذا                    

ث على التطبيق الفعال لميثاق األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة               كذلك يجب الح  . المجال

(CEDAW)           أنه ال توجد عقوبة للتمييز     و خاصة   ١٩٨١ والذى تم التصديق عليه من جانب البرلمان المصري عام
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قطاع الخاص علـى    التوسع أيضا في حث ال    . ضد المرأة من حيث التشغيل أو األجور في  قانون العمل المصري           

تشغيل المرأة في اطار العمل عن بعد والعمل لبعض الوقت فهو من ناحية يقلل من تكلفة القطاع الخاص و يفيـد                     

وان كان يصعب تنفيذ هذا البديل بـسبب عـدم          . المرأة مما يوفره من مرونة في ظروف العمل من ناحية أخرى          

كن استخدامها لحث القطاع الخاص على زيـادة معـدل          وجود آليه فعالة سواء في شكل سياسات أو تشريعات يم         

كذلك  فان ضعف انتاجية المرأة في بعض االحيـان          . استيعاب المرأة وصعوبة ضمان استجابته لمثل هذه المبادرة       

  .قد يحد من المشاركة الفعالة لها في هذا القطاع

  

  : دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطه المملوكه للمرأة: ثالثا
 وذكرنا فان المشروعات المملوكة للمرأة في مصر تتميز بارتفاع نسبة العاملين بها من االناث وبتـوفير                 كما سبق 

نوعية أفضل لعمل المرأة حيث تتركز فرص العمل لها في أعلى السلم الوظيفي في المستويات المهنيه و االداريه                  

و تتضمن هـذه    . ض بوضع المرأة داخل القطاع    مما يشير ألهمية دعم المشروعات المملوكة للمرأة  للنهو        . العليا

  :السياسة العديد من المزايا من أهمها

تكنولوجيا المعلومات تكـون متناهيـة      والكثير من المشروعات المرتبطة باالتصاالت       •

 بالتـالي   وال تحتاج مستويات مرتفعة للتعليم و     والصغرتتطلب مستويات منخفضة للتمويل     

  . القصيرفهو حل قد يؤتي ثماره في األجل

و مثـال  . وجود العديد من التجارب الناجحة في الدول المختلفة التي يمكن االحتذاء بها    •

لذلك تجربة بنك جرامين ببنجالديش حيث قام باعطاء قروض عينية متناهية الصغر فـي              

مـن مـشغلى هـذه      % ٧٥مثلت اإلناث   . شكل أجهزة تيلفونات محمولة للمناطق الريفية     

 المشروع عدد من الفوائد من أهمها زيادة دخل االسرة حيث مثل            و نتج عن هذا   . الخطوط

من دخل االسرة، توفير فرص عمل للمرأة       % ٤٠-٣٠الدخل الناتج عن تقديم هذه الخدمة       

تتطلب مستويات منخفضة للتعليم والتمويل، باالضافة الى ما نتج عنه من وصول خدمـة              

  . (Hafkin and Taggart, 2001) االتصاالت إلى مناطق كانت محرومة منها

  .البطالة داخل األسر المصريةل حدة الفقر وتقلي •

امكانية توظيف اساليب التجارة االكترونية في هذا المجال لما له من مزايا كتخفـيض               •

  .تكاليف شراء المدخالت وبيع المنتجات

تعد كذلك هذه المشروعات مجال مفتوح لمشاركة الجمعيات األهلية من خالل تـوفير              •

يل والتبرعات وافادة الفئات التي يصعب على الصندوق االجتماعي والهيئات المماثلة           التمو

 .الوصول لها

  :تتمثل القيود االساسية لهذا البديل في
  .افتقار المرأة للمهارات األساسية والحديثة التي تمكنها من حسن ادارة هذه المشروعات •
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أة على حسن ادارة المـشروعات      صعوبة اقناع وتوعية المؤسسات التمويلية بقدرة المر       •

المتعلقة بمجال االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات اال بعد وجود عـدد مـن التجـارب               

  .الناجحة للمرأة في هذا المجال في مصر

مازال استخدام التجارة االكترونية محدود بسبب عدم ثقة المستهلك في جـودة المنـتج               •

 فعال لضمان عمليـة الـسداد وهـى         عبر االنترنت وعدم وجود اطار مؤسسي وقانوني      

باالضافة الى ضرورة اكتـساب مهـارات       . تحديات تواجه الرجل والمرأة على حد سواء      

  . تقنيه للتعامل مع المشاكل الفنية في استخدام الحاسب واالنترنت

صعوبة التفرقة بين القطاع الرسمي وغير الرسمي في هذا النطاق وغياب روح ادارة              •

  .ل عاماألعمال في مصر بشك

  

  : تشجيع عمل المرأة بمجاالت العمل المستحدثة التي توفرها االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات: رابعا
 حتى تحقق المرأة  االستفادة المرجوة من تكنولوجيا المعلومات يجب توعيتها باالستخدامات المختلفة لها و فوائدها 

ل التعليم عن بعد الذي يشهد قبول عالي من قبـل المـرأة             من خالل قنوات االعالم المختلفه بصفة خاصة في مجا        

كذلك يجب  . وتعريف المرأة بخدمات الحكومة االلكترونية التي تفيد المرأة بشكل عام والمرأة الفقيرة بشكل خاص             

تعريف المرأة بمجاالت العمل المستحدثة مثل العمل بنوادي التكنولوجيا ومراكز االتـصال و العمـل عـن بعـد                

)(tele‐work.  

  

  :من النواحي االيجابية لهذه السياسة
زيادة تشغيل المرأة في سوق العمل حيث اتضح تزايد اقبال و تشغيل المرأة في بعض                •

والذي يساهم بدوره في القـضاء علـى        . هذه المجاالت كمدربات بنوادي التكنولوجيا مثال     

د اقبال المرأة علـى     ويزدا. األميه التكنولوجيه خاصة في الريف حيث تتركز هذه النوادي        

الحضور واالستفادة من الدورات التي تقدمها هذه النوادي كلما كان تواجد العنصر النسائي 

  .كمدربات بها أعلى وكلما كان هناك تخصيص أوقات و مساحات خاصة بالنساء فقط

  امكانية ادماج المرأة في وظائف عديدة يتم فيها العمل عن بعد بحيث ال ترتبط المرأة                •

لتواجد في مكان العمل و العمل في أوقات محددة مما يتيح للمرأة المرونة التي تمكنهـا                با

  .من القيام بواجباتها األسرية

العمل في هذه المجاالت يؤدي الى تحسين انتاجية المرأة مما قد يدعم مـشاركتها فـي                 •

 .القطاع الخاص و في وظائف في أعلى السلم الوظيفي

  :ومن النواحي السلبية
  .تتحقق نتائج هذا البديل في األجل القصير وانما في األجل المتوسطال  •
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تحتاج األنماط الجديدة للعمل قدر من التدريب األولي للمرأة مما قد يتطلـب التفـرغ                •

  .لبعض الوقت والذي قد تكون غير قادرة على توفيره

مها بعض هذه األعمال، مثل العمل عن بعد، ال تعطي المزايا والضمانات التـي تقـد               •

الوظائف التقليدية من معاشات وتأمينات ونقابات تعمل على حماية حقوق العـاملين بهـا              

وكذلك مراكز االتصال التي قد تتطلب العمل في أوقات ال تتناسب مع ظـروف المـرأة                

قد يتطلب ذلك وضع اطار مؤسسي يوفر حد أدنى لألمان للمـرأة            . والعادات في المجتمع  

وحـث  . ئف األخرى لتحفيز المرأة للعمل في هذه المجـاالت        يتقارب مع ما توفره الوظا    

المنشآت قانونيا على ابرام عقود عمل في حالة العمل عن بعد يعد أحد السبل فـي هـذا                  

ويمكن االستفادة من التجربة الكندية في هذا الشأن حيث وضع اتحـاد العـامليين       . المجال

 Public Service Alliance of ) تحالف الخـدمات العامـة الكنـدي   (بالجهاز الحكومي 

Canada(               عدد من السياسات أو النصوص فـي اطـار اتفاقيـة جماعيـة (collective 

agreement)             للحث على ضرورة ابرام عقود فعالة وواضحة لضمان الحـصول علـى 

من أهم هذه النصوص أن يكون العمل عن بعد اختيـاري، ابقـاء             . مزايا العمل عن بعد   

ء في النقابات المعنية، أن يكون العمل عن بعد غير ناتج عن سوء             العاملين عن بعد أعضا   

استغالل من جانب صاحب العمل كتجنب تكاليف توفير مكان مناسب للعمل مثال أو كبديل              

لحصول الموظف على حقوقه القانونية أو حقه في الترقي، تدريب العاملين عن بعد وأيضا    

 على العامليين عن بعد وتحقيق المساوة بـين         تعرييف االداريين بالطرق المختلفة للرقابة    

 العامليين في المكان التقليدي للعمل والعامليين عن بعد من حيث األجر وساعات العمـل 
(Gordon, 1999) . 

 .قد يصعب في بعض األحيان الوصول للمرأة للتعريف بهذه المجاالت واقناعها بها •
 

 

  :التوصيات. ٤

دعـم المـشروعات    (والثالثـة   ) رفع وتحسين كفاءة وانتاجية المرأة    (األولى   نتوصل مما سبق الى أن  السياسة        

هم أكثر مالئمـة    ) تشجيع عمل المرأة بمجاالت العمل المستحدثة     (والرابعة  ) الصغيرة والمتوسطه المملوكه للمرأة   

 االتـصاالت   من حيث امكانية التنفيذ ودورهم المتكامل والفعال في المساعدة في النهوض بوضع المرأة في قطاع              

فالسياسة األولى ضرورية حتى يكون لدينا مجتمع علمي قادر على لعب دور فعـال فـي                . وتكنولوجيا المعلومات 

عملية التنمية وهو الطريق لتحسين وضع المرأة من حيث ما تمثله من نسبة العمالة في القطاع وكـذلك لالرتقـاء          

لثالثة والرابعة حلوال جذرية لتفعيل دور المرأة داخل القطـاع          كما تقدم السياسة ا   . بنوعية الوظائف التي تشغلها به    

قـد يـؤدى تحقيـق هـاتين        . وتوظيفها الكفء لتكنولوجيا المعلومات لتدعيم دورها في النشاط االقتصادي ككل         
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بشكل غير مباشر والـذي     ) زيادة معدالت تشغيل المرأة في القطاع الخاص      (السياستين الى تحقيق السياسة الثانية      

وذلك عن طريق خلـق وتوطيـد قنـوات االتـصال التـي تـربط       . جهها عدد من العقبات كما سبق و ذكرنا       توا

ما تؤدي اليـه مجـاالت      في اطار تحقيق السياسة الثالثة و     المشروعات الصغيرة بالمشروعات المتوسطة والكبيرة      

ضرورة تحقيـق    ألخذ في االعتبار  مع ا . العمل المستحدثة من رفع انتاجية المرأة في اطار تحقيق السياسة الرابعة          

فعلى الرغم من تزايد نسبة االنـاث مـن اجمـالي           . تدريب شامل وفعال على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة       

 اال أن االنتاجية بالمقارنة بالذكور فـي        ،المتدربين على وسائل التكنولوجيا الحديثة بصفة خاصة في القطاع العام         

  .  تناقص مستمر

  

تطلب السياسة الثالثة خلق بيئة اقتصادية موائمة لنمو هذه المشروعات وتدريب المرأة الكتساب مهـارات               وأخيرا ت 

وتتطلب السياسة الرابعة أخذ البعـد  . توفير طرق التمويل المختلفة واالدارة والتسويق وأساليب التجارة االلكترونية  

 األدنى من الضمانات للمرأة العاملة في مجـاالت         االعتبارعند التطبيق وخلق اطار مؤسسي يوفر الحد       النوعي في 

العمل المستحدثة وتغيير في نظرة المجتمع للمرأة العاملة في هذا المجال ويتأتى ذلك جزئيا عن طريـق تحـسين                   

مستوى تكنولوجيا المعلومات في االقتصاد ككل الذي يؤدي الى سرعة وسهولة تـدفق المعلومـات و التعـرض                  

  .ها المرأة في هذه المجاالت مما يزيد من تقبل المرأة والمجتمع لهالثقافات أخرى تشارك ب
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