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 المساواة بين الجنسين فى تعزيزو  المرأة لتمكين المحفزات الالزمة
*حالة مصردراسة  :المتوسط البحر جنوبدول   

 

  بالتعاون مع باسم            مهجة د. سلمان و دعاء .د
    

  ملخص .1

 عدم والحد منمن السياسات لتمكين المرأة  االسياسة مزيد ويوصي ملخص يقترح         
الملخص كما يسعى في مصر.  وبخاصة المتوسط البحر دول في الجنسين بين المساواة

تنمية اإلضافية التي تساهم أيضا في تحقيق  السياساتمزيجا من  سياسة لتكون لتقديم
 .مستدام

 

 المقدمة .2

. االقتصادييساهم في النمو  االقتصادالدراسات أن مساهمة المرأة في العديد من  أظهرت
 المرأة قضايا لتعميم الموضوعة وقد أوصي المجلس القومي المصري للمرأة بالسياسات

  .االقتصادمشاركتهن في  وتحقيق مستدام نمو لتحقيق
(Salam et al. 2019, NCW 2017 and Bassim, 2010).                                         

 

بالد جنوب البحر المتوسط ومنطقة الشرق األوسط بشكل عام معدالت منخفضة  وتسجل
ترجع بشكل  والتي الجنسين بين كبيرة فجوة أيضا للمشاركة المرأة في القوى العاملة كما تسج

 أيضا كما ترجع الجنسين بين والعالقات لألدوار عام للموروثات الثقافية والقواعد المجتمعية
 حيث للغاية، محدود للعمل المرأة ويبقي نفاذ .المؤسسية والعوامل أخرى كالتمييزلعوامل 

أرباح  من بكثير أدني اإلناث أرباح وتبقي مصنفا وفقا للنوع للعمل المهني الهيكل يبقي
 .Salman, 2019))  الذكور
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             الجنسين بين الفجوة تقليل التقدم في المتوسط قد أحرزت من البحر جنوب بالد في وتجدر االشارة ان بعض الحكومات 
 World) وخمسون عاما. مائةبالمعدالت الحالية، سوف تنتهي الفجوة بين الجنسين في غصون  االحتفاظتم  فإذا ومع ذلك

Economic Forum, The Global Gender Gap Report, 2018) 
 

أو في تأسيس  العمل دون مشاركة المرأة في سوق حائال تقف التي العوائق إلقصاء جهودها الحكومة تواصل األردن، ففي
 ال تزال ولكن الوضع. إجازات مثل االمتيازات من توفير بعضا كما يتم .والحوافز المزايا تقديمخالل  من وذلكمشاريعهن الخاصة 

فيما يتعلق  قائمة المشكلة تزال ال بينما الطلب جانباألمر من  يحلربما  ذه القوانينهذه السياسات غير كافية حيث أن تطبيق ه
 .االقتصاد في الكاملة المرأة مشاركة تحظر تزال ال والتقاليد ةالثقافأن  يعتقدف الحكومة، جهود وبالرغم من. العرض بجانب

 
 الجنسين بين بالمساواة تاريخيا حظيت فأنها المتوسط، البحر دولجميع  من بين السكانمن  عدد أكبر تضم التيو  وبالنسبة لمصر
 احتلت 2017 وفي عامالمرأة تدريجيا،  وضع تدهور ومع ذلك. بالشجاعةيتمتعن  وقائدات جيش حاكمات عظيمات وكانت النساء
 .البشرية التنمية تقرير في ورد الذي المساواة عدم مؤشر عن وتسع وثمانون دولةضمن مائة  وواحد منرقم مائة  مصر المرتبة

هذا  الجنسين، بين العالمية الفجوة مؤشر فيدولة  وأربعونوتسعه  مائة ضمن وثالثون من وخمس المائة لمرتبةأيضا ا واحتلت
 .الماضية القليلة العقود في المرأة وضع لتحسين مصر هاتذلبمن الجهود المستمرة التي  بالرغم

 
ؤ العديد من األحكام الخاصة بتكاف على -وتكافؤ الفرصمبادئ العدالة  يعزز والذي - 2014المصري لعام  الدستور يحتوي 

 أجل من مصر دراسة حالة علىملخص السياسة هذا نركز بدورنا  في. وضمان حمايتها المرأة ضد ومنع التمييزالفرص  للمرأة
 قواعد بدورها والتي ترسي -2030 المصريةلتمكين المرأة  لوطنيةا االستراتيجية –قد أعلن مؤخرا  لتصميمالالزم  التوجيه توفير
 للتنميةمتماشية مع تحقيق أهداف األمم المتحدة  2017عام  فيالمجلس القومي للمرأة  ةأطلقت مبادر تمكين المرأة.  وأسس

 .المستدامة
 

 المنهج والنتائج .3
 

وصوال في سوق العمل  والمشاركةالتوظيف  من بداية العمل العديد من االشكال سوق في الجنسين بينالمساواة  أنماط عدم تتخذ
 إلى باإلضافة(، الخصومات)والبدالت  باألجورما يتعلق  وكذلك كل( الجنسين بين األجور فجوة)األجور  في المساواة عدم إلى

 واألرضيات الزجاجية نظرية األسقف) المهنية المسارات وكذلك في( المهني قصور)الللعمل  المهني الهيكل في االختالفات
 .المساواة وعدم اإلقصاء من ومعقدة متعددة أنماط خلق في يتسبب مماعادة ما تتفاعل هذه النواحي مع بعضها و   .(اللزجة
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كما  .ELMPS)سوق العمل في مصر  حول استطالعات خالل )منجيدة  دقيقةجزئية  بيانات تتوفر القضايا، هذه ولدراسة
أجر  علىؤثر تقد  .، والتي....الخ ،االجتماعية الحالة النوع،قابلة للتسويق" مثل  الغير" الخصائصمن  سلسلةالتحليل  يضيف
من  -المتغيرات  بهذه المرتبطةفإن فروق األجور  البشري المال رأسوفقا لنظرية و . العمل بسوق متعلقسبب واضح  دونالفرد 

 .العمل سوق في التمييز درجة على قد ينعكس والذي التوازن في خلال قد تمثل – أهمها النوع
 

 لديالبطالة  مصر معدالتفي  وتبلغ%، 25 حوالي حيث تمثل للغاية منخفضة النسائية لعاملةا القوى مصر مشاركة فيونجد 
 آثار هاديل النتائجف .األعلى هي أيضاالعمالة الغير رسمية لإلناث  نسبةمعدالت  تبقي بينما الذكور لدى مثيالتها ضعفاإلناث 

 .السياسة على مهمة
 
 إلناثأرباح ا النوع، وتبقي حسبمصنفا  للتوظيف المهنيحيث يظل الهيكل  كبير، بشكل محدوداالعمل  إلىاإلناث  نفاذيزال  وال

من  االختيار( أكثركال البلدين )مثال: كما هو مبين في تأثير  المرأة فيوضع لذلك  ويرجع. الذكور لدي مثيالتها من بكثير أدني
سياسات تهدف إلي  بتطبيققد قاما مؤخرا كال البلدين لذكر ان جدير باللتعليم(.  مثال: العائدين) العمل أسواق الفعلي في عملهن
 .العمل سوق في للمرأة المتدني الوضع معالجة

 
 الخالصة .4

 
 والحد المرأة لتمكين الحالي السعي لتعزيز حلواًل  يوفر أن يمكن التالية السياسات تبني أن نعتقدقمنا بها  لنتائج التحليالت التي وفقا
 .المساواة عدم من

 المرأة لشؤون وزارة تأسيس

 الزممن الف. كافية ولكنها غير أمور ضرورية هي عنها من توصيات وما ينتج المرأة المعنية بقضايا المؤتمراتو  نجد أن المبادرات
 لذا فان وزارة والتنمية. المساواة أعاله لتحقيق المذكورة عاما خمسونيض المائة و فلتخ عال مستوي على قوية تنفيذية هيئة وجود

لتغيير الثقافة الحالية كما يمكن أن  المديوطويلة  واستراتيجيات قصيرةرؤى  تكلف بخلقأن  بمكن -بها الموصي-شؤون المرأة 
 والسياسية االقتصادية الحياة في والمشاركة المساواةفي ذلك  بماالقضايا المتعلقة بالنوع  لتعزيزالخدمات و التشريعات  عدلت

 تقوية هدفب المصريات واألمهات المسنات للفتيات الحياة وتعزيز مستوى وحريتهم واحترامهم وتعزيز قدراتهموالرفاهية والسعادة 
 .والمجتمع وتطوير هيكل األسرة
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 بالتعاون وثيق بشكل الى العمل باإلضافةأعلى مستوى  علىمن داخل الحكومة  ةمحدد توجيهات تقديمو  وضعللوزارة  يمكنكما 
الصورة تحسين وكذلك يجب  .وغيرها االجتماعية العدل والشؤونالمالية و و  والتعليم والتجارة والصناعةوزارات مثل الصحة  مع

من خالل وسائل اإلعالم والمدارس  النظرة المجتمعية وذلكيتطلب تغيير هو أمر و بوجود فروق بين الجنسين النمطية المرتبطة 
 .وغيرها االجتماعية لمناسباتاو ودور العبادة والمؤتمرات 

 

باألعمال الحرة  ومتنوعا للمشتغالتفجوة المرتبات تدريبا متزايدا  وتقليل المرأة مشاركة لزيادة الحلول تشمل أن المتوقع منو 
، وكذلك تقديم الدعم للنساء في والمرافق المؤسسات المالية إلى في النفاذقدرتهم  وكذلك تحسينلسوق العمل،  والوافدين الجدد

 حلول تقديم الى باإلضافةالخاص والنساء العامالت من المنزل  والعاملين لحسابهموالعاملين بدوام جزئي  الغير رسميالقطاع 
. وسوف تسعي الوزارة العمرية الفئات لجميع المرأة صحة تحسين وكذلك المرأة، عمل عن الناتجة واألسرية االجتماعية للقضايا

 االقتصادأيضا لزيادة مشاركة النساء في المناصب اإلدارية والتأكد من إدراج قضايا النوع في خطط التنمية الوطنية وفي سياسات 
 .والجزئي للبالدالكلي 

 

 نسائي اتحاد سيستأ

أن يضع  االتحاد على ولكن يجب واألعضاء المحتملين األعضاء خدمة فيالكيان الغير الحكومي مرونة أكثر  لهذا سيكون
من مختلف  ذلك النساءوغيره متضمنا في  االقتصادشروط عضوية مرنة ليشمل جميع النساء المشاركات في كل قطاعات 

علي تحسين مكانة ورفاهية وتعزيز المساواة بين  االتحاد. كما يجب أن يعمل والغير عامالت، العامالت االجتماعيةالطبقات 
من  وخلق شبكةة المرأة ليشمل ذلك العضوات وغيرهن. سيكون محفال للنساء لتبادل خبرات الحياة المختلفة الجنسين وحماي

ذلك  على. عالوة واالقتصاديةالسياسية والقانونية  عن تغطية الجوانب مسؤوالسوف يكون  إلى أنه باإلضافةالمجتمعات المدنية 
 .جوانبمختلف الالسياسات اقتراحات بشأن حل مشاكل المرأة في  صانعيأن يقدم إلى  يمكن

 

 لمرأةا الخاصة بحماية القوانين إنفاذ

 وتولت أولتم سن القوانين لمنح المرأة حق التصويت  1950وبحلول عام  1919 عام في مصر في النسائية الحركات بدأت
عدم  والعمل والحد منوقد تم سن العديد من القوانين منذ ذلك الحين لحماية المرأة في المنزل  1962سيدة منصب الوزير عام   

 المساواة بين النساء والرجال.
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ال ينعكس دائما في توظيف القطاع  ذلك؛ هذامن  معالحكومي وعمل القطاع العام ال ينتهكان عامة حقوق المرأة العاملة و  العمل
 يحتاج تغيير ثقافي فضال عن المتابعة المستمرة للمكاتب الحكومية في إنفاذها لتطبيق القانون.  القوانينتطبيق فالخاص 

 

 للنساء المملوكة لألعمال" التفضيلية"المعاملة  سياسة سن
 

 المتحدة الواليات في المتبعة السياسات غرار على النساء وتوظيف للنساء المملوكة األعمال تجاه التفضيلية المعاملة ةسياستبني 
 االقتصاد، في المرأة مشاركة من تزيد التي الداعمة السياسات ذهوه (Bassim, 2010) االقتصاد في المرأة مشاركة لزيادة األمريكية

 .سريعة تبمعدالو  للنساء المملوكة التجارية األعمال نمو إلى وأدت األمريكية، المتحدة الواليات في بنجاح تطبيقها تم

 

 القدرات بناء على التركيز

ويشملهما ويجب أن يتضمنهما  االقتصاد في المشاركة على المرأة قدرات لتنمية ةأساسي ءاجز ا والتدريب لتعليميعتبر كال من ا
يكون بناء القدرات  ويمكن انبالمهارات االزمة ألداء وظائفهن بكفاءة.  واالحتفاظمستمرة من بناء وتطوير القدرات لتحسين  عملية

 المقترح أعاله. النسائي االتحادضمن مهام 
 

 المتنامية الخدمات قطاعات في اإلناث مشاركة تشجيع

 البنوك والطب والهندسة وقطاع للصناعة الزراعة، بدءا من االقتصاديةمدار عقود في جميع القطاعات  علىالمرأة  شاركت
 يةالمال كما أن الخدمات .المستقبلية نحو مزيد من التوسعات الفرص ذوقطاع الخدمات هو القطاع المتنامي أن  ويبدو .والبحث

 منالعديد من العمال المحترفين  اجتذبواقد  الطبية والخدمات والتعليم والسياحة، المعلومات، وتكنولوجيا واالتصاالت المصرفية،و 
 وجودة التنافسية التكلفة نتيجةو  المستقبل فيلقطاع الخدمات أن ينمو  متوقعمن الو  .المستويات جميع على اإلناثو  الذكور

 األعمال في االستثمارات تحفيز إنكما . القومييصبح أحد المصادر الرئيسية للدخل  أن الممكن فمن مصر، في المقدمة الخدمات
 .االقتصاد في للمرأة أفضل مشاركة إلى يؤدي أن يمكن الخدمات قطاع في للنساء المملوكة التجارية
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 المرأة واستراتيجيات تنمية الوطنية االستراتيجيات تطبيق

ويتضمن عدة  وتكافؤ الفرصالذي يعزز مبادئ العدالة و ، 2014دستور  إلىتستند  2030الحكومة المصرية في  أن رؤية ال شك
 المعنية بالمساواة بين الجنسين. (SDG’s)المستدامة للتنمية المتحدة األمم أهداف تحققويدعم أيضا  للنساء الفرص لتكافؤأحكام 
لتمكين  االساسية الركائزتضع الرؤية و  "2030 المصرية المرأة لتمكين الوطنية االستراتيجيةنجد  2017في  ذلك على إضافة
  المرأة.

مع تفاصيل  التطبيق خطط يجب وضع تحقيقها. كما يتعيناألجل  طويلةهي أهداف  واالستراتيجياتالرؤى  ان تلك وال شك
 التدابير وتنفيذ مراقبتهاو  القريب، المدي علىذكية محددة بإطار زمني  وربطها بأهداف المطلوبة الموارد االداء وتحديد مؤشرات

 .االستراتيجيةهداف األلتحقيق  التصحيحية

 االقتصادي التمكينو  الفقر

 خاص. وتمكينها بشكلوهو أصل أساس التنمية بشكل عام وتنمية المرأة  الجوهري التنمية هدف هو الفقر على القضاءنجد أن 
مع خطط عمل مفصلة للتنمية طويلة وقصيرة  المستدامة للتنميةواضحة  استراتيجية أهداف ومن ثم يتوجب على الدولة وضع

كما  المفصلة وخططها االستراتيجية تلك أولويات رأس على عليه والقضاء منه والحد الفقر فحةمكا تكون أن ينبغي اآلجل. كما
 يجب أن يكون مكافحة فقر المرأة المتأصل علي وجه الخصوص أولوية.

على –، ويجب عليها تقديم "صندوق دعم نوعي" الفقر من يعانين يالالت النساء الحتياجات تمثيلها ضمان الحكومة على تعينيو 
 النساء الالتي يعلن أسرهن. وبوجه خاصويمكن أن يستخدم لدعم النساء  -أن يكون جزءا من ميزانية الحكومة

 باإلضافة الريفية، المناطق في خاصة التمويلو  القروض على المرأة حصولمساعدة وتسهيل  علىالحكومة بالتركيز  اشدكما نن
وخاصة بالنسبة  إنفاذها وهيئات المصري القانون في المحرومة المناطق في للنساء البيئة حمايةموضوع ينبغي تناول  ذلك،إلى 

 على، وأخيرا يعملن في ظروف عمل يرثى لها خاصة في القطاع الغير رسمي وهن ال يتلقين الحماية الكافية. الالتيبالنساء 
 .للمرأة وتمكين االقتصادية المشاركة بشأن الصورة الذهنية تحسينالحكومة أن تبادر ب
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