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ُت َ
ك ّرس

ي الصادر عام Egyptian Constitution of( 2014
ّ
المادة  12من الدستور المصر ّ
1
تنص استراتيجية
ذلك،
إلى
باإلضافة
الدولة”.
ه
ل
ف
ك
ت
وشرف
اجب،
و
و
حق،
“...
ه
أن
على
تنص
َ ْ َُ
ّ
ّ
 )2014العمل ،حيث ّ
التنمية المستدامة :رؤية مصر  ،)Egypt Vision 2030 Sustainable Development Strategy( 2030التي
ترتكز إلى أهداف التنمية المستدامة ([)Sustainable Development Goals [SDGs
العالمية ،على األهداف
ّ
ٍ
مجتمع
معدل البطالة إلى  5في المئة ،وتأسيس
األمية ،ورْفع جودة
ٍ
المتَ َمثِّلَة بتقليص ّ
عادل للجميع ،ومحو ّ
الطموحة ُ
2
ٍ
ٍ
مهمة في سبيل توسيع نطاق التعليم في جمهورية مصر العر ّبية ( .)Egyptويقترب
تم اتّخاذ خطوات ّ
التعليم .لقد ّ
البلد من تحقيق تعميم التعليم
األمية؛ فقد اعتُبِ َرت نسبة  12في المئة فقط من الشباب ،الذين
االبتدائي و ّ
الحد من ّ
ّ
3
تحد ٍ
ة
بي
ر
الع
مصر
ة
ي
ر
جمهو
اجه
و
ت
ذلك،
من
غم
الر
على
.2017
عام
أميين
،
ا
عام
و24
تتراوح أعمارهم بين 15
يات
ً
ّ
ّ
ّ
4
ضخمةً في تحسين جودة مؤسسات التعليم االبتدائي ،و
معدل البطالة في
الجامعي .عالوةً على ذلكَ ،ب ِق َي ّ
ّ
الثانوي ،و ّ 5
معدل البطالة بين الشباب ،الذين تتراوح
جمهورّية مصر العر ّبية اعتبا اًر من عام  2016عند  11.4في المئة ،وبلغ ّ
6
أعمارهم بين  15و 24عاماً ،حوالي  33في المئة.
باإلجمال ،ال يزال المصريون الشباب يعانون
لتحقيق إمكانياتهم ولالنتقال بفعالية لتولّي أدوار
ٍ
جي ٍد في
تم توثيق هذا األمر
بشكل ّ
الراشدين ،وقد ّ
الرئيسية
صة
ّ
المستَ ْخلَ َ
النتائج ُ
7
ٍ
ٍ
بحث
اختََب َرت النساء
صادر حول الموضوع .لقد ْ
متعددةٌ تأثي اًر سلبياً على نمو القوى العاملة في جمهورّية
الشابات على وجه الخصوص تغيي اًر ِ
مار َست عوامل ّ
■لقد َ
هادفاً محدوداً
اجع الوظائف في القطاع العام والنمو
ر
ت
فيها
بما
(،)Egypt
ة
بي
ر
الع
مصر
ّ
َ ُ
الحد من عدم المساواة
نتيجةً للجهود الرامية إلى ّ
اجع ،باإلضافة
ر
الت
ذلك
عن
للتعويض
الخاص
القطاع
في
للوظائف
المحدود
ُ
ّ
بين الجنسين في سوق العمل وتحسين استقالليتهن
الخاص.
المتوفّرة في القطاع
ّ
إلى سوء إعداد ّ
الخريجين لتولّي الوظائف ُ
8
االقتصادية .فقد تكون مواقف الرجال والنساء على
ّ
معدل
■بالنسبة إلى النساء الشابات في جمهورّية مصر العر ّبية (َ ،)Egyptب ِق َي ّ
حد سواء في جمهورية مصر العر ّبية ،وغيرها من
ّ
معدل البطالة مرتفعاً.
وب ِق َي ّ
المشارَكة في القوى العاملة منخفضاً باستمرار َ
َ
البلدان في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ([Middle
إن المكاسب الكبيرة في التحصيل التعليمي بين النساء لم تقابلها مكاسب في
■ ّ
 )East and North Africa [MENAآخذةً
مكان العمل.
سيما بين النساء
ّ
بالتغير إزاء أدوار النساء ،ال ّ
ئيسية التي تواجه النساء العبء غير المتكافئ من حيث
■تشمل
المعوقات الر ّ
ّ
الشابات واألكثر تعلُّماً في الشرق األوسط وشمال
ُسرة؛ وشروط العمل السيئة في القطاع الخاص؛
أل
ا
ومسؤوليات
األطفال
رعاية
َ
استقصائيةٌ َج َرت
وسوء إنفاذ القوانين التي تُح ِّ
أفريقيا .مع ذلكَ ،ك َشفَت دراسةٌ
التحرش الجنسي؛ والفجوة الكبيرة في
و
التمييز
ر
ظ
ّ
َ
ّ
الخاص.
األجور بالمقارنة مع الرجال في القطاع
أن
عام  2014و َش َملَ ْ
ّ
ت الشباب الذكور واإلناث ّ
األولوية للرجال
منح
األغلبية يعتقدون ّأنه يجب ْ
ّ
المرجح أن تعيق إلى ٍّ
حد ٍ
■من
كبير معاناة النساء في سبيل المساهمة اقتصادياً
ّ
9
من حيث التوظيف حيث تتوفّر وظائف قليلة.
التقدم نحو تحقيق غرض جمهورّية مصر العر ّبية ( )Egyptالمتمثّل بتحسين
ّ
ة.
االقتصادي
عاتها
مهمة ،تتجاوز
قات
معو
ة
ثم
ذلك،
على
عالوة
توقّ
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
َم ْن ْح األفضلية للرجال في مجال التوظيف ،وتَ ْمَنع
■بإمكان المسؤولين المصريين أن يتّخذوا اآلن خطو ٍ
ات إلعداد البلد لح ْشد قواه
ٍ
ٍ
ٍ
شارَكة بشكل كامل في
بفعالية في المستقبل.
العاملة كاملةً
الم َ
النساء المصرّيات من ُ

من أجل االستفادة من االستثمارات في مجال تعليم النساء واستباق
تتطور
المرجح أن
الضغوط المفروضة على سوق العمل والتي من
ّ
ّ
نمو اقتصاد جمهورية مصر العرب ّية ( ،)Egyptبإمكان المسؤولين
مع ّ
ْ
لحشد قواه العاملة
المصريين أن ي ّتخذوا اآلن خطوات إلعداد البلد
ً
كاملة بفعاليةٍ في المستقبل.
سوق العمل .فمن أجل االستفادة من االستثمارات في مجال
تعليم النساء واستباق الضغوط المفروضة على سوق العمل
والتي من
نمو اقتصاد جمهورية مصر
ّ
تتطور مع ّ
المرجح أن ّ
العر ّبية ،بإمكان المسؤولين المصريين أن يتّخذوا اآلن خطوات
ٍ
بفعالية في المستقبل.
إلعداد البلد لح ْشد قواه العاملة كاملةً
ّإننا َن ِ
صف في هذا التقرير
المعوقات التي تعترض العمالة
ّ
االختصارات
Arab Republic of Egypt
جمهورية مصر العر ّبية

Egypt

gross domestic product
إجمالي الناتج المحلي

GDP

Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit
الدولي
الوكالة األلمانية للتعاون
ّ

GIZ

International Labour Organization
الدولية
منظّمة العمل
ّ

ILO

Middle East and North Africa
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

MENA

National Council for Women
المجلس القومي للمرأة

NCW

not in employment, education, or training
خارج دائرة التوظيف والتعليم والتدريب

NEET

Organisation for Economic Co-operation
and Development
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

OECD

Sustainable Development Goals
أهداف التنمية المستدامة

SDGs

School-to-Work Transition Survey
مسح حول انتقال الشباب من المدرسة إلى العمل

SWTS

Technical and Vocational Education and
Training
التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني

TVET

United Nations Development Programme
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

UNDP

USAID United States Agency for International
Development
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

2

الم ْنتِجة بالنسبة إلى النساء الشابات في جمهورية مصر
ُ
ونقدم لمحةً موجزةً حول الجهود الحكومية وغير
العربيةّ ،
الحكومية المبذولة حالياً لمعالجة هذه
المعوقات ،ونعرض
ّ
ّ
بعض االعتبارات في السياسات والممارسة .ويعتمد تقييمنا
على ما يلي )1( :مراجعة الدراسات السابقة وتحليل بيانات
لفهم سياق
البنك الدولي ( )World Bankومصادر أخرى ْ
سوق العمل بالنسبة إلى الشباب ،وبالتحديد النساء الشابات؛
( )2تحليل
وصفي للمسح حول انتقال الشباب من المدرسة إلى
ّ
العمل في جمهورية مصر العربية (Egypt School-
10
[)to-Work Transition Survey Egypt [SWTS
األكثر حداثةً والصادر (عام  )2014عن منظّمة العمل
الدولية ([)International Labour Organisation [ILO؛
ّ
و( )3مقابالت مع ٍ
ٍ
من
ختار
م
عدد
المستجيبين الرئيسيين.
ُ
ُ
لوضع سيا ٍ
وقد أ ِ
ئيسيين
ر
ال
جيبين
ست
الم
ق
ُجرَيت المقابالت مع ُ َ
ْ
َّ
المت َخ َذة حالياً،
الم ْستَ ْخلَ َ
للنتائج ُ
صة وتفسيرها ،وتحديد المبادرات ُ
المتبقية.
وتسليط الضوء على التحديات
ّ
صة من الدراسة ذات
الم ْستَ ْخلَ َ
ّإننا نتوقّع أن تكون النتائج ُ
صنع السياسات المصرية واإلقليمية
صلة بالنسبة إلى جماهير ْ
حد سواء .فقد راح صانعو السياسات في المنطقة منذ
على ّ
بشدة
الربيع العربي ( )Arab Springعام  2011يرّكزون ّ
على الشباب ،األمر الذي كان من المتَوقَّع أن ُي ِّ
مكن الشباب
َُ
َّ
ف إلى ٍّ
حد ٍ
كبير
ل
خ
ولكنه تَ َ َ
اجتماعياً ،واقتصادياً ،وسياسياًّ ،
في أغلبية الحاالت عن ذلك الهدفّ .إننا نأمل إنارة الخطاب
الدائر في أوساط السياسات المصرّية حول القضايا الرئيسية
التي تواجه النساء الشابات وهن ينتقْلن إلى مرحلة البلوغ
وحول أنواع المبادرات والبرامج التي َب ْرَهَنت أنها واعدةٌ في
أن هذه الدراسة هي
سياقات أخرى .ومن المهم اإلشارة إلى ّ
أن الهدف منها ليس
محدودة من حيث النطاق ،وال ّ
سيما إلى ّ
ٍ
إجراء مر ٍ
اجعة
الحكومية التي من المحتمل ّأنها
شاملة للبرامج
ّ
ٍ
توليف للنتائج
تعالج هذه القضايا ،إو�ّنما بدالً من ذلك إجراء
للمضي قُ ُدماً .ويمكن أن
الحالية
صة واالعتبارات
ّ
المستَ ْخلَ َ
ُ
ّ
صة واالعتبارات األساس لبناء
ل
خ
ست
الم
النتائج
هذه
ل
ك
ش
َ
ّ
ْ
َ
تُ
َ
ُ
إضافي
جم ٍع
ٍ
الفرضيات التي يمكن اختبارها من خالل ْ

يبية في سياق در ٍ
اسة أوسع نطاقاً.
للبيانات وتحاليل تجر ّ
أما تنظيم التقرير ،فهو على الشكل التالي .سنناقش
ّ
األول المؤشرات االقتصادية الرئيسية المرتبطة
القسم
في
ّ
الكلي
االقتصادي
بجمهورية مصر العر ّبية ،بما فيها الوضع
ّ
ّ
ووضع القوى العاملة اإلجمالي .ونغوص في القسم الثاني
ْ
ٍ
الخاص في سوق العمل
النساء
عمالة
ع
وض
في
أعمق
بشكل
ْ
ّ
المعوقات
في
ننظر
ذلك،
بعد
ة.
بي
ر
الع
في جمهورّية مصر
ّ
ّ
المتعددة التي تواجهها النساء الشابات في سياق البحث عن
ّ
عمل ،وتأمينه ،واالحتفاظ به .وبالتالي ،نر ِ
اجع السياسات
ص َّم َمة لمعالجة
الم َ
والمبادرات في جمهورية مصر العربية و ُ
هذه
اإلضافية التي بإمكان
المعوقات .ونختتم مع الخطوات
ّ
ّ
صانعي السياسات أخ ْذها بعين االعتبار من أجل تحسين
انخراط النساء في سوق العمل.

اقتصاد جمهورية مصر العرب ّية ()Egypt
اإلجمالي
وسياق التوظيف
ّ
لقد َ
هد اقتصاد جمهور ّية مصر العرب ّية
ش ِ
نمواً متواضع ًا
()Egypt
ّ
لقد َش ِه َدت جمهورية مصر العر ّبية ( )Egyptعلى مدار األعوام
االقتصادي المتواضعَ .بلَغ
العشرين الماضية بعضاً من النمو
ّ
النمو السنوي إلجمالي الناتج المحلي (gross domestic
ّ
ر
تق
المئة
في
5
نسبة
د
للفر
)product
[[GDP
عامي
بين
ا
يب
ً
ْ
ْ
 2006وْ ،2008قبل أن ينخفض إلى نسبة  0.34-في
المئة بحلول عام ِ ،2011
العالمي
االقتصادي
عاكساً الركود
ّ
ّ
(الشكل رقم  ،1الخط البرتقالي) .ويتماشى هذا االتّجاه تقريباً
معدالت النمو في منطقة الشرق األوسط
مع التقلّبات في ّ
وشمال أفريقيا ( )MENAومنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي (Organisation for Economic Co-
[ ،)operation and Development [OECDواللّتان
حد سواء تراجعات أكبر خالل الركود .و َش ِه َدت
َش ِهدتا على ّ
اج َعها
األشد من عام
االقتصادي
ّ
جمهورّية مصر العر ّبية تر ُ
ّ
َّ
 2010إلى عام  ،2011حيث تَ َخلفَت عن منظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي ومنطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ببضعة أعوام .خالل االضطرابات
السياسية التي
ّ
تلَت ثورة  25يناير/كانون الثاني  2011في جمهورية مصر
ٍ
بشكل
العربية ،تَ َعثََّر النمو
إضافي بفعل انكماش السياحة ،التي
ٍّ
ِ
ي ومصد اًر رئيسياً
تُعتبر ُمساهماً كبي اًر في االقتصاد المصر ّ
األجنبية .أعقب ذلك
للعملة
ونمو متواضعان تجاو از
انتعاش ٌّ
ٌ
ّ
نسبة اإلثنين في المئة بقليل لعام .2016

نمو
العوامل التي تمارس تأثيراً سلبي ًا على
ّ
القوى العاملة في جمهورية مصر العرب ّية
()Egypt
المشار إليه
على الرغم من النمو االقتصادي المتواضع ُ
سابقاً ،كان لعو ِ
تأثير ُم ْحبِطٌ على القوى العاملة
امل ّ
متعددة ٌ
بالنسبة إلى الرجال والنساء على ٍّ
حد سواء في جمهورية مصر
ٍ
ٍ
العر ّبية ( .)Egyptوما ُيعتََبر ذا صلة بشكل خاص بتحليلنا
اجع الوظائف في القطاع العام في جمهورية مصر
هو تر ُ
الرسمي
النمو المحدود للوظائف في القطاع الخاص
العربية و ّ
ّ
اجع ،جنباً إلى جنب مع سوء إعداد
للتعويض عن ذلك التر ُ
المتوفّرة في القطاع
ّ
الخريجين المصريين لتولّي الوظائف ُ
ٍ
الخاص
الرسمي .تتم مناقشة هذه القضايا بمزيد من التفصيل
ّ
ّ
في األقسام التالية.
تراجع الوظائف في القطاع العام والنمو المحدود
ُ
الرسمي
للوظائف في القطاع الخاص
ّ

اج َعت نسبة القوى العاملة في القطاع العام في جمهورية
لقد تر َ
مصر العر ّبية ( )Egyptعلى مدار األعوام العشرة الماضية،
لتبلغ حوالي رْبع نسبة إجمالي القوى العاملة (الشكل رقم .)2
بدأ هذا االتجاه في أواخر تسعينيات القرن العشرين ،عندما
كانت القوى العاملة في القطاع العام تساوي تقريباً ثلث إجمالي
11
اجع الطلب
يتم التعويض عن تر ُ
القوى العاملة .قد يؤمل أن ّ
من القطاع العام من خالل توسيع نطاق الفرص في القطاع
الخاص
الرسمي .على الرغم من ذلكَ ،ش ِه َد القطاع الخاص
ّ
وسجَّل
الرسمي في جمهورية مصر العر ّبية نمواً منخفضاًَ .
ّ
12
أو
المنتظم
غير
العمل
النمو ،وتشير
الموسمي قد اًر أكبر من ّ
ّ
نمو ٍ
كبير في نسبة
بيانات البنك الدولي ( )World Bankإلى ٍّ

3
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المحلي في جمهورّية مصر العر ّبية ()Egypt
نمو إجمالي الناتج
ّ
ﺠﻤﻬورّﻴﺔ ﻤﺼر اﻟﻌر ّﺒﻴﺔ )(Egypt
اﻟﺒﻠدان اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴدان اﻻﻗﺘﺼﺎدي )(OECD
اﻟﺸرق اﻷوﺴط وﺸﻤﺎﻝ أﻓرﻴﻘﻴﺎ )(MENA

6
4
2
0
–2
–4
–6

اﻟﺴﻨوﻴﺔ(
اﻟﻤﺌوﻴﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻔرد )اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻨﻤو إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ
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اﻟﻤﺼدر :اﻟﺒﻨك اﻟدوﻟﻲ ) ،(World Bankﻏﻴر ﻤؤرﱠخ.
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االتجاهات في نسبة القوى العاملة في القطاعين العام والخاص في جمهورية مصر العربية ()Egypt
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اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص
اﻟرﺴﻤﻴﺔ(
اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﻤؤﺴﺴﺎت
ّ
اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم )اﻟﺤﻛوﻤﺔ ّ

اﻟﻤﺼدر :ﻗُ ْﺴم اﻹﺤﺼﺎءات اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻤﻨظّﻤﺔ اﻟﻌﻤﻝ اﻟدوﻟﻴﺔ ). 2019 ،(ILOSTAT
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0

اﻟﻤﺌوﻴﺔ ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
اﻟﻨﺴﺒﺔ
ّ
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71.3
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69.6

عدم إعداد الخرّ يجين

الرسمي ،حيث ارتفع من
النساء في الوظائف في القطاع غير
ّ
حوالي  20في المئة من إجمالي عدد النساء العامالت في
اعية عام  2008إلى  41في
الوظائف في القطاعات غير الزر ّ
13
المئة عام .2017
ٍ
يميل
بشكل عام،
حد سواء في
على
النساء
و
الرجال
ّ
جمهورية مصر العر ّبية إلى تفضيل الوظائف في القطاع
العام .ففي المسح حول انتقال الشباب من المدرسة إلى
العمل ( ،)SWTSاختار الشباب ،رجاالً ونساء ،الملتحقون
بالمدارس حالياً ،القطاع العام بأغلبهم ،باعتباره مكانهم
أن بحثاً
المفَضَّل للعمالة (الشكل رقم  .)3والجدير بالذكر هو ّ
ُ
ب فترات
س
ن
قد
الشابات
يات
ر
المص
النساء
بين
البطالة
حول
ََ َ
ٍ
ٍ
وظيفة
استعداد النتظار
البطالة الطويلة إلى
حكومية 14.ويعني
ّ
غير
القطاع
أيضاً النمو في
أن الوظائف المتوفِّ َرة
الرسمي
ّ ّ
ال تقترن ٍ
جيد ،ويكشف البحث باستخدام المسح حول
بأجر ّ
المتعلّمين
انتقال الشباب من المدرسة إلى العمل ّ
أن الشباب ُ
يفضلون
العاطلين عن العمل في جمهورية مصر العر ّبية ّ
االنتظار لفتر ٍ
ٍ
زمني ٍة مطو ٍ
لة بدالً من القبول بوظيفة هي
ات ّ
ّ
دون مستواهم
الحد األدنى لألجر المقبول
التعليمي ودون ّ
ّ
للوظيفة (أي المستوى األدنى لألجر الذي يكون مطلوباً للقبول
15
معي ٍن من الوظائف).
بنوٍع ّ

الرسميُ ،يفيد
حيث تتوفَّر الوظائف في القطاع الخاص
ّ
بأنهم ال يجدون المهارات التي يبحثون عنها
أصحاب العمل ّ
تفع
ر
ا
لقد
يين.
ر
المص
الخريجين
معدل االلتحاق
ا
عموم
ً ّ
بين ّ
بعد
بمؤسسات التعليم
المقاس
الجامعي أو التعليم ما ْ
ّ
الثانوي ُ
ّ
بمعدالت االلتحاق
اإلجمالية على مدار العقد األخير ،من
ّ
ّ
حوالي  30في المئة إلى  34في المئة للرجال ،ومن  27في
المئة إلى  35في المئة للنساء 16.ويتمثّل أحد التفسيرات للرابط
شارَكة
الم َ
الضعيف بين ارتفاع مستويات التعليم وركود مستوى ُ
في سوق العمل أو تر ِ
يتم توفيرها
اجعه ّ
ُ
بأن جودة التعليم التي ّ
الخريجين
توظيف
في
العمل
أصحاب
يتردد
متدنية ،وبالتالي ّ
ّ
ّ
17
ر
م
بية
ر
الع
مصر
ية
ر
جمهو
ل
تحت
الجدد.
متدنيةً من حيث
ة
تب
ّ
ً ّ
مؤشرات جودة التعليم :فقد احتلَّت المرتبتين  109و136
(من أصل  )140في تصنيف سهولة إيجاد موظّفين ماهرين
الخريجين ،على التوالي 18.وبحسب
ومجموعات المهارات لدى ّ
الدراسات
االستقصائية التي َش َملَت أصحاب العمل وتحليالت
ّ
أن خريجي التعليم العام
البيانات الخاصة بالقوى العاملةُ ،يعتََبر ّ
بعد
المهني
و
التقنية
الثانوي يفتقرون إلى المهارات ّ
الثانوي وما ْ
ّ
ّ
ّ
19
و“الشخصية” التي يطلبها أصحاب العمل .وقد تَ َك َّرَرت هذه
ّ
ٍ
صة أيضاً في
ل
خ
ست
مقابلة مع ممثّ ٍل عن صاحب
الم َ ْ َ َ
النتيجة ُ
عمل أجراها فريق البحث التابع لمؤسسة .RAND
سن العمل
تفعت مع الوقت نسبة األفراد في ّ
لقد ار َ
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تفضيالت الشباب المصريين الملتحقين بالمدارس فيما يتعلّق بقطاع العمل ()2014
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ﻋدم اﻟرﻏﺒﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻝ

ﺸرﻛﺔ
ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ
ّ

12

9

10

1

ﻤﻨظّﻤﺔ ﻏﻴر
ﺤﻛوﻤﻴﺔ )(NGO
ّ
دوﻟﻴﺔ
أو ﻤﻨظّﻤﺔ ّ

ﺨﺎﺼﺔ
ﺸرﻛﺔ
ّ

ﻋﻤﻝ ﻟﻠﺤﺴﺎب
اﻟﺨﺎص
ّ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب

50

ﻗطﺎع
ﻋﺎم

0

ﱠﺤﺔ ﻤن ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤﻨظّﻤﺔ اﻟﻌﻤﻝ اﻟدوﻟﻴﺔ ) (ILOﻟﻌﺎم .2014
اﻟﻤ َرﺠ َ
اﻟﻤﺼدر :ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﻤؤﻟّﻔﻴن ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ُ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺢ ﺤوﻝ اﻨﺘﻘﺎﻝ اﻟﺸﺒﺎب ﻤن اﻟﻤدرﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻝ ).(SWTS
اﻟﻤﺠﻴﺒﻴن اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋددﻫم  2,176ﻤﺠﻴﺒﺎً واﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴن ﺤﺎﻟﻴﺎً ﺒﺎﻟﻤدارسُ ،
ﻤﻼﺤظﺔ :ﺘﻌﺘﻤد اﻹﺠﺎﺒﺎت ﻋﻠﻰ ُ
ﺤﻛوﻤﻴﺔ.
 = NGO = nongovernmental organizationﻤﻨظّﻤﺔ ﻏﻴر
ّ

5

ّ
أعمارهن بين  15و 24عامًا) في
من بين النساء الشابات (اللواتي تتراوح
معدل
جمهورية مصر العرب ّية ( )Egyptعلى وجه الخصوصَ ،ت َر َّك َز
ّ
المشا َر َكة في القوى العاملة حول  20في المئة على مدار األعوام
العشرين األخيرةُ ،م َ
نخ ِفضًا في بعض األحيان إلى ما دون ذلك الرقم
ومر َت ِفعًا فوقه بقليل في بعض األوقات.
بقليل
(عامي  2010وُ )2011
ْ
الحاصلين على ٍ
مهني .وضمن مجموعات الذكور
تعليم
ّ
سناً (الذين تتراوح أعمارهم بين  25و 35عاماً)
األصغر ّ
المهنية يش ّكلون
خريجو الكليات الثانوية
ّ
عام  ،2012أصبح ّ
المجموعة األكبرُ ،متجاوزين عدد خريجي الكلّيات الثانوية
20
العامة الذكور وحتّى الذكور ذوي المستوى التعليمي األدنى.
الخريجين الذين يتمتّعون
على الرغم من الطلب على ّ
تقنية
خريجو التعليم المهني الثانوي
ّ
بمهارات ّ
ومهنية ،ال يبلي ّ
في جمهورية مصر العر ّبية جيداً في سوق العمل .ويبدو
الخريجين ال
ّ
أن السبب في ذلك يعود إلى ّ
أن مستوى إعداد ّ
ِ
تو
مع
افق
و
يت
ظهر البحث
ات.
ر
للمها
العمل
أصحاب
عات
ق
وي ْ
ّ
ُ
الرسمي على نتائج التوظيف ال يمكن
المهني
أن آثار التعليم
ّ
ّ
ّ
تمييزها عن آثار غياب التعليم الرسمي ،ما ُيشير بالتالي
الرسمي يعجز عن توفير المهارات
أن التعليم المهني
إلى ّ
ّ
21
بحث
ذات الصلة بالوظائف للطالب .ويدعم هذا األمر ٌ
آخر جرى باستخدام المسح حول انتقال الشباب من المدرسة
إلى العمل في جمهورية مصر العر ّبية عام 2014( 2014
أن التعليم المهني مرتبطٌ
 )Egypt SWTSالذي يشير إلى ّ
باحتمال توظيف أق ّل 22.من ٍ
جهة أخرى ،توفّر بالفعل الخبرات
المهني وغيرها من
المكتَ َسَبة من خالل دورات التدريب
ّ
العملية ُ
ّ
التعلُّم المرتكز إلى العمل تلك المهارات 23.ويبقى السؤال ما
المهنية منخفضةً باإلجمال
إذا كانت العائدات على المهارات
ّ
الرسمي في السياق
المهني
أو ما إذا كان نظام التعليم
ّ
ّ
24
المهنية ذات الصلة.
ي يعجز عن توفير المهارات
ّ
المصر ّ
أن
صة في هذا القسم إلى ّ
المستَخلَ َ
تشير النتائج ُ
المؤهالت
الرسمية قد ال تُشير إلى التحلّي بالمهارات الكافية
ّ
ّ
أو العالية الجودة أو قد ال توفّر هذه المهارات في سوق العمل
المصرّية 25.باإلضافة إلى ذلك ،جرى النمو في الطلب على
األول في القطاع
اليد العاملة في القطاع الخاص في المقام ّ
الخاص غير الرسمي والمرن ،حيث قد يكون التركيز على
26
المؤهالت
تم اتّخاذ
ّ
ّ
الرسمية وبالتالي الطلب عليها أق ّل .لقد ّ
مبادرات من أجل تعزيز نظام التعليم والتدريب في المجال
التقني والمهني (Technical and Vocational

6

الم َك ِّون
[ ،)Education and Training [TVETال ّ
سيما ُ
أن الخريجين يفتقرون إليه بشكلٍ
العملي التطبيقي ،الذي تََبي َ
َّن ّ ّ
ّ
،
خاص
أي
على
إصالحات
اء
ر
إج
الصعب
من
كان
ولكنه
ّ
ّ
ر
قد
بسبب
كبير
نطاق
المحلية والقطاع الخاص
الحكومة
ة
ّ
المحدودة على القيام بذلك 27.وتؤثّر هذه القضايا على توقّعات
حد سواء في
التوظيف بالنسبة إلى النساء والرجال على ّ
كيفية
جمهورّية مصر العر ّبية .في القسم التالي ،ننظر في ّ
أداء النساء على وجه الخصوص في سوق العمل المصرّية.

النساء المصر ّيات وسوق العمل
عندما ُن ِّ
ركز العدسة على النساء في جمهورّية مصر العر ّبية
هن في القوى العاملة،
أن ّ
مشارَكتَ ّ
( ،)Egyptنرى ّ
معدل َ
سن  15عاماً فأكبر)
سن العمل (من ّ
أي نسبة اإلناث في ّ
ٍ
واللواتي إما يعمْل َن أو يبحثْ َن عن ٍ
بشكل نشط ،قد
عمل
ّ
إن هذا
المئة.
في
20
الي
و
ح
عند
ار،
ر
باستم
ا
منخفض
قي
ً
ّ
َب َ
معدل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
يب من ّ
المعدل قر ٌ
أن حوالي نصف النساء في
( )MENAكك ّل ،في حين ّ
سن العمل في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان
ّ
االقتصادي (ُ )OECDيشاركن في القوى العاملة .ومن بين
هن بين  15و 24عاماً)
النساء الشابات (اللواتي تتراوح أعمار ّ
معدل
في جمهورية مصر العر ّبية على وجه الخصوص ،تََرَّك َز ّ
المشارَكة في القوى العاملة حول  20في المئة على مدار
َ
ر
األخي
ين
ر
العش
ام
األعو
نخ ِفضاً في بعض األحيان إلى ما
م
ة،
ُ َ
ِ
دون ذلك الرقم بقليل
ومرتَفعاً فوقه
(عامي  2010وُ )2011
ْ28
إن هذا الرقم هو أق ّل من نصف
بقليل في بعض األوقاتّ .
المشارَكة في القوى العاملة بالنسبة إلى النساء الشابات
معدل
ّ
َ
في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،والذي
ولكنه أعلى من
المتوسط في
يتراوح بين  40و 45في المئةّ ،
ّ
29
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا كك ّل.

ومعدل العمالة
معدل البطالة مرتفع ًا
يبقى
ّ
ّ
منخفض ًا ،ال س ّيما بين النساء الشابات
معدل البطالة بين النساء الشابات (اللواتي تتراوح
ُيعتََبر ّ
هن بين  15و 24عاماً) واللواتي يشارْكن في القوى
أعمار ّ
العاملة ،مرتفعاً ،حيث قُ ِّدر بنسبة  43في المئة عام .2018
لقد كان أعلى ،أي حوالي  50في المئة ،خالل االنكماش
ولكنه تراجع بعدئذٍ
االقتصادي العالمي الذي بدأ عام ّ ،2008
ََ
في أوائل عام ( 2013الشكل رقم  .)4عالوةً على ذلك ،كان
معدل البطالة بين النساء الشابات أعلى باستمرار منه بين
ّ
الرجال الشباب على مدار األعوام العشرين الماضية ،وأعلى
سن العمل
جميعهن
من ّ
معدل البطالة بالنسبة إلى النساء في ّ
ّ
يبلغ َن  15عاماً من العمر فأكبر) ،والذي كان
(أي اللواتي ْ
أعلى من نسبة  20في المئة بقليل (الشكل رقم  .)5بالنسبة
إلى النساء العاطالت عن العمل في جمهورية مصر العربية،
يصبح هذا الوضع على األرجح ثابتاً؛ ففي عام  2012مثالً،
استمرت البطالة لدى نسبة  77في المئة من النساء العاطالت
ّ
عامين أو أكثر ،في حين ينطبق تعريف البطالة
عن العمل ّ
لمدة ْ
30
الطويلة األمد على نصف الذكور العاطلين عن العمل فقط.
ويتَ َمثّل مؤ ّشٌر آخر على أداء سوق العمل بنسبة العمالة
َ
أو
،
السكان
عدد
إلى
معدل األفراد الموظّفين إلى مجموع
ّ
سن العمل (والذين يبلغون  15عاماً من العمر
األفراد في ّ
يبلغ َن  15عاماً من العمر
فأكبر) .بالنسبة إلى النساء اللواتي ْ

فأكبر ،كانت نسبة العمالة إلى عدد الس ّكان أق ّل من  20في
المئة بقليل على مدار األعوام العشرة الماضية ،وبالنسبة إلى
فإن نسبة
النساء اللواتي تتراوح أعمار ّ
هن بين  15و 24عاماًّ ،
العمالة إلى عدد الس ّكان هي أدنى من  15في المئة (الشكل
رقم  .)6تُعتََبر هذه
المعدالت مماثلة ألرقام الشرق األوسط
ّ
ولكنها أدنى بكثير من أرقام بلدان
وشمال أفريقيا (ّ ،)MENA
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (،)OECD
معدالتها من  50في المئة بالنسبة إلى النساء
التي تقترب ّ
يبلغ َن  15عاماً من العمر فأكبر ومن  40في المئة
اللواتي ْ
هن بين  15و 24عاماً.
بالنسبة إلى النساء اللواتي تتراوح أعمار ّ
على الرغم من التحسينات الظاهرة في اقتصاد جمهورية
شارَكة
مصر العر ّبية في أوائل عام  ،2013يشير ّ
الم َ
معدل ُ
ومعدل البطالة المرتفع ،ونسبة
في القوى العاملة المنخفض،
ّ
العمالة إلى عدد السكان المنخفضة بالنسبة إلى النساء،
وواقع أن تلك المؤ ّشرات ب ِقيت جميعها مستقرة نسبياً ٍ
لعدد من
ّ
ََ
ّ
أن العوائق الرئيسية التي تعترض عمالة النساء
إلى
األعوام،
ّ
31
ٍ
هيكلية بطبيعتها بشكل كبير.
الشابات هي
ّ
ّ
إن المكاسب التعليم ّية لم تقابلها مكاسب
في مكان العمل
معدل
المشارَكة في القوى العاملة المنخفض مثي اًر للقلق
ُيعتََبر ّ
َ
ٍ
بشكل
خاص بالنظر إلى المكاسب الكبيرة في التحصيل
ٍّ
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شارَكة اإلناث في القوى العاملة
ّ
لم َ
المعدل المنخفض ُ
ﺠﻤﻬورﯿﺔ ﻤﺼر اﻟﻌر ّﺒﯿﺔ )) (Egyptاﻷﻋﻤﺎر ﻤن  15ﻋﺎﻤﺎً ﻓﺄﻛﺒر(
اﻟﺸرق اﻷوﺴط وﺸﻤﺎل أﻓرﯿﻘﯿﺎ )) (MENAاﻷﻋﻤﺎر ﻤن  15ﻋﺎﻤﺎً ﻓﺄﻛﺒر(
اﻟﺒﻠدان اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﯿدان اﻻﻗﺘﺼﺎدي
() (OECDاﻷﻋﻤﺎر ﻤن  15ﻋﺎﻤﺎً ﻓﺄﻛﺒر(
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اﻟﻤﺼدر :اﻟﺒﻨك اﻟدوﻟﻲ ) ،(World Bankﻏﯿر ﻤؤرﱠخ.

اﻟﻤﺌوﯿﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻠواﺘﻲ ﺘﺘراوح
ﻤﻌدل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ )اﻟﻨﺴﺒﺔ
ّ
ﯿﺒﻠﻐ َن  15ﻋﺎﻤﺎً ﻤن اﻟﻌﻤر ﻓﺄﻛﺒر(
ﻫن ﺒﯿن  15و 24ﻋﺎﻤﺎً واﻟﻠواﺘﻲ ْ
أﻋﻤﺎر ّ

ﺠﻤﻬورﯿﺔ ﻤﺼر اﻟﻌر ّﺒﯿﺔ )) (Egyptاﻷﻋﻤﺎر ﺒﯿن  15و 24ﻋﺎﻤﺎً(
اﻟﺸرق اﻷوﺴط وﺸﻤﺎل أﻓرﯿﻘﯿﺎ )) (MENAاﻷﻋﻤﺎر ﺒﯿن  15و 24ﻋﺎﻤﺎً(
اﻟﺒﻠدان اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﯿدان اﻻﻗﺘﺼﺎدي
() (OECDاﻷﻋﻤﺎر ﺒﯿن  15و 24ﻋﺎﻤﺎً(

60

7
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سن العمل (األعمار من  15عاماً فأكبر) في جمهورية مصر
بطالة النساء والرجال الشباب (األعمار بين  15و 24عاماً) وفي ّ
النموذجي)
العر ّبية (( )Egyptتقدير منظّمة العمل الدولية
ّ
ﻴﺒﻠﻐ َن  15ﻋﺎﻤﺎً ﻤن اﻟﻌﻤر ﻓﺄﻛﺒر(
ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﻴﺔ )) (Egyptاﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠواﺘﻲ ْ
ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﻴﺔ )) (Egyptاﻟرﺠﺎﻝ اﻟذﻴن ﻴﺒﻠﻐون  15ﻋﺎﻤﺎً ﻤن اﻟﻌﻤر ﻓﺄﻛﺒر(

ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﻴﺔ )) (Egyptاﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠّواﺘﻲ ﺘﺘراوح أﻋﻤﺎرﻫن ﺒﻴن  15و 24ﻋﺎﻤﺎً(
ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﻴﺔ )) (Egyptاﻟرﺠﺎﻝ اﻟذﻴن ﺘﺘراوح أﻋﻤﺎرﻫم ﺒﻴن  15و 24ﻋﺎﻤﺎً(
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اﻟﻤﺼدر :اﻟﺒﻨك اﻟدوﻟﻲ ) ،(World Bankﻏﻴر ﻤؤرﱠخ.
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نسبة القوى العاملة إلى عدد الس ّكان بالنسبة إلى النساء في جمهورية مصر العربية ( ،)Egyptوالشرق األوسط وشمال أفريقيا
( )MENAومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ()OECD
ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر اﻟﻌر ّﺒﻴﺔ )) (Egyptاﻷﻋﻤﺎر ﻤن  15ﻋﺎﻤﺎً ﻓﺄﻛﺒر(
اﻟﺸرق اﻷوﺴط وﺸﻤﺎﻝ أﻓرﻴﻘﻴﺎ )) (MENAاﻷﻋﻤﺎر ﻤن  15ﻋﺎﻤﺎً ﻓﺄﻛﺒر(
اﻟﺒﻠدان اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴدان اﻻﻗﺘﺼﺎدي
)) (OECDاﻷﻋﻤﺎر ﻤن  15ﻋﺎﻤﺎً ﻓﺄﻛﺒر(
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اﻟﻤﺼدر :اﻟﺒﻨك اﻟدوﻟﻲ ) ،(World Bankﻏﻴر ﻤؤرﱠخ.

ﻴﺒﻠﻐ َن
ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ إﻟﻰ ﻋدد اﻟﺴ ّﻛﺎن )اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺌوﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻠواﺘﻲ ْ
ّ
 15ﻋﺎﻤﺎً ﻤن اﻟﻌﻤر ﻓﺄﻛﺒر واﻟﻠواﺘﻲ ﺘﺘراوح أﻋﻤﺎرﻫن ﺒﻴن  15و 24ﻋﺎﻤﺎً(

ﺠﻤﻬورّﻴﺔ ﻤﺼر اﻟﻌر ّﺒﻴﺔ )) (Egyptاﻷﻋﻤﺎر ﺒﻴن  15و 24ﻋﺎﻤﺎً(
اﻟﺸرق اﻷوﺴط وﺸﻤﺎﻝ أﻓرﻴﻘﻴﺎ )) (MENAاﻷﻋﻤﺎر ﺒﻴن  15و 24ﻋﺎﻤﺎً(
اﻟﺒﻠدان اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴدان اﻻﻗﺘﺼﺎدي )(OECD
)اﻷﻋﻤﺎر ﺒﻴن  15و 24ﻋﺎﻤﺎً(

60

المعدالت األعلى
التعليمي بين النساء المصريات ،بما في ذلك
ّ
للتحصيل واإلنجاز عند ك ّل مستوى تعليمي بالمقارنة مع الرجال.
غالباً ما ُيشار إلى هذه الظاهرة بمصطلح “مفارقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا” (“ )”MENA Paradoxفي األبحاث
ٍ
بشكل
حول هذا الموضوع ،وهي تسلّط الضوء
إضافي على
ٍّ
32
معوقات العمل التي تواجه النساء في جمهورية مصر العر ّبية.
ّ
ّ
تراجع الوظائف في القطاع العام تأثيراً
يؤثر
ُ

غير متناسب على النساء ،وال س ّيما النساء
األكثر تع ُّلم ًا

بالنسبة إلى الوظيفة ،تميل النساء الشابات في جمهورية مصر
العر ّبية ( )Egyptإلى دراسة مواد ّ ِ
لشغل وظائف
هن ْ
معينة تُع ُّد ّ
لشغل
في مجاالت التعليم ،والصحة ،واإلدارة العامة ،وبالتالي ْ
العام إلى ٍّ
حد كبير .وتكون باإلجمال
وظائف في القطاع ّ
الوظائف في هذه القطاعات
مستقرة نسبياً وتقترن بشروط
ّ
جيدة (ر ِ
اجع القسم حول التفضيالت من حيث شروط
عمل ّ
ٍ
العمل لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع) ،وتُعتََبر
األجور في القطاع العام أكثر إنصافاً بين الرجال والنساء.

باإلضافة إلى ذلكُ ،يش ّكل عادةً إنفاذ سياسات مكافحة التمييز
التحرش
الجنسي وتطبيق إجازة األمومة وساعات العمل التي
و ُّ
ّ
األس َرة من خصائص القطاع العام.
تتوافق مع مسؤوليات ْ
صادر عن البنك الدولي ()World Bank
يشير تقر ٌير
ٌ
أن ما يقارب نسبة  37في المئة من النساء الموظّفات
إلى ّ
في جمهورّية مصر العر ّبية يعملن في القطاع العام ،في حين
أن أكثر من نصف النساء الشابات
َك َش َ
ف تقر ٌير منفص ٌل ّ
هن بين  18و 24عاماً وبدأن
جميعهن اللواتي تتراوح أعمار ّ
ّ
ر
مؤخ
العمل
األول في األشهُر
عملهن
بدأن
اتي
و
الل
(أي
ا
ً
ّ ّ
وظيفتهن
يذكرَن القطاع العام على ّأنه قطاع
ّ
الستّة الماضية) ْ
األولى 33.وفي المسح حول انتقال الشباب من المدرسة إلى
العمل لعام  ،)2014 SWTS( 2014يفيد ما يقارب نسبة
 25في المئة من النساء الموظّفات ،بالمقارنة مع نسبة  6في
الحكومي.
المئة من الرجال ،بالعمل في القطاع
ّ
األول من القرن
وبحسب البنك الدولي ،خالل العقد ّ
ِ
نمواً
الواحد والعشرين ،حيث شه َدت جمهورية مصر العربية ّ
المشارَكة في
معدل
اجعٌ في ّ
اقتصادياً قوياً ،جرى بالفعل تر ُ
َ
34
القوى العاملة في صفوف النساء الشابات األكثر تعلّماً.
الوظيفي
أن التمييز
ويعود السبب في ذلك جزئياً إلى ّ
ّ

9

القطاعي يجعل النساء باإلجمال عرضةً للمخاطر الكامنة
و
ّ
تنوع الوظائف .فعلى سبيل المثال ،أثّر
المرتبطة بنقص ّ
المستقر في القوى العاملة في القطاع العام في
اجع
التر ُ
ّ
جمهورية مصر العربية في العقد الماضي تأثي اًر غير متناسب
كن َي ْع َمْلن
على النساء ،وال ّ
سيما النساء المتعلّمات اللواتي ّ
في
رجم
مجالي التعليم و ّ
الصحة في القطاع العام .ولم تُتَ َ
ْ
بسهولة المهارات التي
قضينها
ْ
اكتسبَنها والفترات الطويلة التي ْ
35
باإلجمال في تلك الوظائف إلى العمل في القطاع الخاص.
اجع في القوى العاملة في القطاع العام بدون
لقد جرى هذا التر ُ
36
ٍ
ز ٍ
يادات
مساوية في القوى العاملة في القطاع الخاص .وتُ ّبين
الهيكلية قد تمنع النساء من
المعوقات
أن
ّ
الدراسات السابقة ّ
ّ
العمل في القطاع الخاصّ 37.إننا نناقش هذه المعوقات بمزيدٍ
ّ
من التفصيل الحقاً في التقرير.
ّ
ٌ
آخذة باالرتفاع
الهشة
العمالة
كانت العمالة اله ّشة ،التي ُي َع ِّرفُها العلماء الذين درسوا اتّجاهات
العمالة في جمهورية مصر العربية ( )Egyptعلى ّأنها العمالة
غير المنتظمة
(الموسمية) أو غير الرسمية ،أو العمالة بدون
ّ
ٍ
عقد أو منافع ،أو العمالة الناقصة ،آخذةً بالنمو في جمهورية
مصر العربية 38.ففي عام  ،1998كانت نسبة  16.5في المئة
تقريباً من العمالة في وظائف يمكن تصنيفها على ّأنها ه ّشة،

وقد نما هذا الرقم إلى  24في المئة عام  39.2012قد يعمل
األفراد الذين يشغلون هذا النوع من المناصب لساعات أق ّل مما
يرغبون به وقد يواجهون عمالةً غير
مستقرة وظروف عمل
ّ
سيئة .ويبقى على األرجح الداخلون الجدد إلى سوق العمل
ّ
الذين تكون تجاربهم األولى في سوق العمل ضمن هذه األنواع
صعِّب مراكمة الثروة
من شروط العمالة في هذه المناصب ،ما ُي َ
40
ألن فرص العمل الجديدة قد
واالنتقال إلى أدوار الراشدين .و ّ
توفََّرت إلى ٍّ
حد ٍ
الهش بدالً منه في القطاع
كبير في قطاع العمل ّ
العام والقطاع الخاص
متعددات االستمرار
الرسمي ،تختار نساء ّ
ّ
في البطالة أو البقاء خارج القوى العاملة بالكامل .والجدير
بالذكر هو ّأنه من األق ّل ترجيحاً بالنسبة إلى النساء بالمقارنة
مع الرجال الموظّفين في جمهورية مصر العر ّبية أن يشغلن
وظيفةً مدفوعة األجر والراتب ،بحسب تقديرات منظّمة العمل
النموذجية (بنسبة  63في المئة مقابل نسبة 69
الدولية ()ILO
ّ
41
في المئة عام ( )2018ر ِ
اجع الشكل رقم  .)7في المقابل،
تشغل نسبة  88في المئة من النساء الموظّفات و 82في
المئة من الرجال الموظّفين في بلدان منظمة التعاون والتنمية
في الميدان االقتصادي ( )OECDوظائف مدفوعة األجر أو
أن نسبة  59في المئة
الراتب .وتُظهر األبحاث حول الموضوع ّ
من النساء َي ْش َغْلن وظائف في القطاع العام أو القطاع الخاص
الرسمي بالمقارنة مع نسبة  36في المئة من الرجال 42،ما يشير
ّ
يتوجهن ،في الحاالت التي ال تتوفّر فيها وظائف
أن النساء ّ
إلى ّ
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اﻟﻤﺼدر :اﻟﺒﻨك اﻟدوﻟﻲ ) ،(World Bankﻏﻴر ﻤؤرﱠخ.

اﻟﻤﺌوﻴﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ وظﺎﺌف
اﻟﻨﺴﺒﺔ
ّ
ﻤدﻓوﻋﺔ اﻷﺠر واﻟراﺘب

80

رسمية ،إلى العمل بدخل بخالف األجر في جمهورية مصر
ّ
القطاع
في
الوظائف
غياب
إن
بية.
العر
الرسمي خارج القطاع
ّ
ّ
العام ،في وجه تضاؤل فرص العمل في ذلك القطاع ،هو على
شارَكة في القوى العاملة بين
األرجح أحد أسباب بقاء ّ
الم َ
معدل ُ
43
الماضي ْين.
ن
العقدي
مدار
على
النساء منخفضاً باستمرار
ْ
َ
ً
ً
ّ
كبيرة من النساء الشابات خارج
نسبة
إن
دائرة التوظيف والتعليم والتدريب
سن العمل قد
بالنظر إلى ّ
أن عدداً من األفراد الشباب في ّ
المهم توضيح النسبة خارج دائرة
ال يزالون في المدرسة ،من
ّ
التوظيف والتعليم والتدريب (not in employment,
وضع الشباب
لفهم ْ
[ْ )education, or training [NEET
44
معدالت األفراد خارج
االقتصادي فهماً أفضل .تميل تقديرات ّ
ّ
و
التعليم
و
التوظيف
دائرة
سيما بالنسبة إلى النساء،
ال
يب،
ر
التد
ّ
للتغيُّر بحسب العام ومصدر البيانات .فعلى سبيل المثال،
ووفقاً للمسح حول انتقال الشباب من المدرسة إلى العمل لعام
معدالت األفراد خارج دائرة
 ،)2012 SWTS( 2012قُ ِّد َرت ّ
التوظيف والتعليم والتدريب بالنسبة إلى الشباب الذين تتراوح
أعمارهم بين  15و 29عاماً في جمهورية مصر العربية بنسبة
45
 9.3في المئة للرجال و 49.5في المئة للنساء عام ،2012

وبنسبة  14.8في المئة للرجال و 54.5في المئة للنساء عام
 46.2014باستخدام مسح سوق العمل في جمهورية مصر
العربية لعام Egypt Labor Market Survey( 2012
 ،)2012قَ َّدَرت الباحثة منى عامر ( )Mona Amerأن معدل
األفراد خارج دائرة التوظيف والتعليم والتدريب يساوي  7.2في
47
المئة للرجال و 62.7في المئة للنساء.
وإلتاحة مقار ٍ
نة مع بلدان منظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي ( ،)OECDإننا نستخدم مؤشرات
البنك الدولي للتنمية (World Bank Development
 ،)Indicatorsالتي توفّر معلومات حول نسبة الشباب
الذين تتراوح أعمارهم بين  15و 24عاماً والذين يندرجون
ضمن الفئة خارج دائرة التوظيف والتعليم والتدريب .ففي
معدل األفراد خارج دائرة التوظيف والتعليم
عام  ،2017بلَ َغ ّ
والتدريب في جمهورية مصر العربية حوالي  35في المئة
معدالت
للنساء وحوالي  20في المئة للرجال ،في حين كانت ّ
األفراد خارج دائرة التوظيف والتعليم والتدريب بين بلدان
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي تساوي 16
في المئة للنساء و 11في المئة للرجال (الشكل رقم  .)8لقد
جرى بعض التحسُّن في جمهورية مصر العربية ،بحسب
معدالت األفراد خارج
ضت ّ
بيانات البنك الدولي ،حيث انخفَ َ
دائرة التوظيف والتعليم والتدريب للنساء الشابات اللواتي تتراوح
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11

بلد يسعى إلى تحسين ّ
توقعاته االقتصاد ّية ،من
بالنسبة إلى ٍ
حد كبي ٍر في سبيل
تؤدي معاناة النساء غير المتناسبة إلى ٍّ
المرجح أن ّ
ّ
ومعدل
معدل البطالة المرتفع
المساهمة اقتصاديًا ،من حيث
ّ
ّ
َ
ومعدل األفراد خارج دائرة
شارك َة في القوى العاملة المنخفض،
الم
ّ
ُ
التقدم
التوظيف والتعليم والتدريب ( )NEETالمرتفع ،إلى إعاقة
ّ
با ّتجاه تحقيق ذلك الغرض بصورةٍ خطيرة.
هن بين  15و 24عاماً من  46في المئة عام 2012
أعمار ّ
ِ
مستقرة عند نسبة
ولكنها بقَيت
إلى  35في المئة عام ّ ،2017
ّ
المعدالت
 20في المئة للرجال .على الرغم من ذلك ،تبقى
ّ
اإلجمالية لألفراد خارج دائرة التوظيف والتعليم والتدريب
ّ
حيث
مرتفعة،
الم َسجَّل في
ل
المعد
ضعفي
من
أكثر
تساوي
ّ ُ
ْ
بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،وهي
ٍ
خاص للنساء الشابات.
بشكل
مرتفعة
ٍّ
ِ
ٍ
معدالت األفراد
تساهم
متعددة في ّ
بشكل محتمل عوامل ّ
خارج دائرة التوظيف والتعليم والتدريب األعلى نسبياً بين
المشارَكة في القوى العاملة األدنى
معدل
النساء ،بما فيها ّ
َ
معدالت انعدام
ّ
ومعدل البطالة األعلى بين النساء .وتُعتََبر ّ
في
النشاط
سيما بين النساء،
ال
تفعة،
ر
الم
العمل
سوق
ّ
المعدالت األعلى لألفراد خارج دائرة
المساهم الرئيسي في
ّ
التوظيف والتعليم والتدريب .يبقى موضوع ما إذا كان انعدام
هيكلي ٍة إو� ٍ
خيار أو عن ٍ
حباط عمي ٍ
النشاط ينتُج عن ٍ
ق
قيود
ّ
ٍ
إضافي.
بشكل
مهمةً يجب التحقيق فيها
ّ
قضيةً ّ
ّ
ِ
معدل األفراد خارج دائرة
في
يساهم
آخر
ل
عام
ل
ث
ويتم
ّ
ّ
التوظيف والتعليم والتدريب األعلى بين النساء بانعدام الوصول
ُسر المحرومة .وعلى الرغم من
إلى التعليم في صفوف األ َ
ُّ
الم ْح َرز على هذا المستوى
م
التقد
و
معدل االلتحاق بالتعليم
أن ّ
ّ
ُ
ٍ
بشكل ٍ
قد ارتفع
كبير بالنسبة إلى النساء ،ال بل تجاوز ذلك
المعدل بالنسبة إلى الرجال من بعض النواحي ،ال تنطبق
ّ
هذه الحالة على امتداد الطيف االجتماعي االقتصادي .تتوفّر
ُسر األكثر فق اًر فرصةٌ بنسبة  75في المئة
للفتيات من األ َ
لدخول المدرسة وفرصةٌ بنسبة  43في المئة لبلوغ المرحلة
ٍ
الثانوية ،بالمقارنة مع
فرصة بنسبة  83في المئة لدخول
ّ
ٍ
وفرصة بنسبة  54في المئة لبلوغ المرحلة الثانوية
المدرسة
ُسر نفسها .في المقابل ،يدخل
بالنسبة إلى الفتيان من تلك األ َ
ُسر األكثر ُيس اًر المدرسة
الفتيان والفتيات جميعهم تقريباً من األ َ
48
االبتدائية ويواصلون دراستهم حتّى المرحلة الثانوية.

12

لماذا ُي ّ
معدل مشا َر َكة النساء في
شكل
ّ
القوى العاملة المنخفض في جمهورية
مصر العرب ّية ( )Egyptمشكلة؟
على الرغم من التحسينات المتواضعة في االقتصاد بعد
السياسية عام  2011واالنكماش العالمي،
االضطرابات
ّ
ترسم المؤشرات التي تم وصفُها سابقاً صورة ٍ
بلد يدفع تكلفة
ّ ْ
ٍ
بشكل هائل من خالل عدم استخدام رأس
فرصة بديلة عالية
ي لنصف س ّكانه الشباب بفعالية .بالنسبة إلى
المال البشر ّ
ٍ
المرجح أن
االقتصادية ،من
بلد يسعى إلى تحسين توقّعاته
ّ
ّ
تؤدي معاناة النساء غير المتناسبة إلى ٍّ
حد ٍ
كبير في سبيل
ّ
ومعدل
معدل البطالة المرتفع
ّ
المساهمة اقتصادياً ،من حيث ّ
ومعدل األفراد خارج
المشارَكةَ في القوى العاملة المنخفض،
ّ
ُ
دائرة التوظيف والتعليم والتدريب ( )NEETالمرتفع ،إلى إعاقة
ٍ
فأوالً ،يتّضح
ّ
التقدم باتّجاه تحقيق ذلك الغرض بصورة خطيرةّ .
ومعدل
المتنامي
التعليمي
النساء
تحصيل
بين
ع
الجم
ّ
من ْ
بشكل ٍ
ٍ
كامل
أن ذلك المجتمع ال يجني
العمالة المنخفض ّ
ثمار استثماراته في رأس المال البشري .باإلضافة إلى ذلك،
مع إنفاق جمهورية مصر العربية ( )Egyptموارد كبيرة على
إن البلد
التعليم ،بما في ذلك التعليم الجامعي ،ال يمكن القول ّ
ٍ
يخصص الموارد بطر ٍ
فعالة إذا لم تكن الفرصة تُتاح لمتلقّي
يقة
ّ
بشكل ٍ
ٍ
كامل في نمو
هذه المنافع التعليمية األكبر للمساهمة
البلد وتطويره .تؤدي بالفعل االستثمارات في تعليم اإلناث إلى
سيما،
مكافآت تعود على المجتمع ببعض األبعاد
المهمة (ال ّ
ّ
ولكنها تعجز عن تحقيق
ونموهم)ّ ،
تحسين رفاهية األطفال ّ
ٍ
عدد من المنافع ألنه ال يتم ن ْشر مهارات النساء في سوق
العمل.
يكمن التحدي الذي يواجهه صانعو السياسات المصريون
في معالجة الوضع حيث تكون البطالة لدى اإلناث ناتجةً عن
معوقات
متأصلة .وتشير المؤشرات التي
هيكلية ومؤسساتية
ّ
ّ
ّ
أن النساء الشابات في جمهورية
تمت مناقشتها سابقاً إلى ّ
ّ

مصر العربية يو ِ
مستمرة في تأمين
تحديات هيكلية
اج ْه َن ّ
ّ
بد من
التوظيف .فبدون استجابات مالئمة في السياسات ،ال ّ
استمرار هذه المشكلة .وفي الوقت الذي تسعى فيه جمهورية
مصر العربية إلى إنماء اقتصادها ،ستحتاج إلى ضمان تلبية
القوى العاملة لحاجات سوق عملها ،وضمان إتاحة وصول
القوى العاملة إلى الوظائف.

العقبات التي تمنع النساء المصر ّيات
المشا َر َكة في القوى العاملة
من ُ
نستكشف في هذا القسم العقبات ،من جانب الطلب (أي
أصحاب العمل ،الوظائف) ومن جانب اإلمداد (العرض) (أي
العمل ،المهارات) على ٍّ
حد سواء ،التي تتفاعل لتمنع النساء في
جمهورية مصر العر ّبية ( )Egyptمن تحقيق كامل
اتهن
ّ
إمكاني ّ
األول على القطاع الخاص،
في سوق العمل .نرّكز في المقام ّ
االقتصادي
بالنظر إلى دور القطاع الخاص في قيادة النمو
ّ
وأيضاً في ضوء تضاؤل العمالة في القطاع العام .فبالنظر
إلى هذه العوامل ،تدعو الحاجة إلى قيام جمهورية مصر
العربية بتنويع عمالة النساء لتصبح أق ّل تركي اًز في القطاع العام
ولمعالجة
لمشارَكة النساء في القطاع
المعدل المنخفض تاريخياً
ّ
َ
ل
معد
أن
اك
ر
إد
المهم
ومن
الخاص.
مشارَكة اإلناث المنخفض
ّ ّ
َ
ّ
سيما في القطاع الخاص ،يعكس
في القوى العاملة ،وال ّ
عائالتهن) وقيود
تفضيالت بالنسبة إلى بعض النساء (أو
ّ

المهم أيضاً النظر في كيفية تَ َش ُّكل
بالنسبة إلى أخريات .ومن
ّ
مؤسساتية
تفضيالت العمل في القطاع العام بفعل عوامل
ّ
عية التالية .ونشير
ّ
وثقافية ،بحسب ما سنناقشه في األقسام الفر ّ
أيضاً ،حيث تتوفّر سياسات تحاول معالجة العقبات التي تمنع
النساء المصرّيات من العمل ،إلى هذا األمر.
إلى جانب مستوى التفضيل المنخفض للوظائف في
تحد من
القطاع الخاص ،أشارت األبحاث إلى عوامل أخرى ّ
تمت مناقشته
عمالة النساء في القطاع الخاص .وبحسب ما ّ
سابقاً ،يتمثّل أحد العوامل بالمهاراتُ :يفيد أصحاب العمل في
بأنهم ال َي ِجدون المهارات التي يبحثون عنها
القطاع
الخاص ّ
ّ
الخريجين المصريين .ويتمثّل عام ٌل آخر بالتمييز .فقد
بين ّ
لتعرض النساء للتمييز من
أشارت الدراسات إلى احتمال أكبر ُّ
جانب صاحب العمل من حيث التوظيف ،واألجور ،و ُّ
التقدم
التحرش
الوظيفي في القطاع الخاص ،إو�لى حاالت أكثر من
ُّ
ّ
الجنسي في مكان العمل في القطاع الخاص بالمقارنة مع
ّ
49
مؤخ اًر
القطاع العام .ولم تُِق ّر جمهورية مصر العر ّبية إال ّ
التحرش الجنسي في مكان
(عام  )2016قانوناً لمكافحة
ّ
العمل 50.على الرغم من ذلك ،ال يزال من الصعب إنفاذ
قوانين العمل ،بما فيها المتطلّبات المتعلّقة باألجر والمنافع
واألحكام بشأن مكافحة التمييز في القطاع الخاص .وتتم
مناقشة هذه العوامل وأخرى بمز ٍيد من التفصيل في األقسام
عية التالية.
الفر ّ
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ّ
تؤثر العوامل المتع ّلقة بالعائلة على اإلمداد
حد سواء فيما
(العرض) وعلى الطلب على ٍّ
يتع ّلق بعمل النساء
تربية األطفال وكلفة رعاية األطفال ،ورعاية المس ّنين،
وغيرها من مسؤوليات ُ
األسرَة

قد ُيش ّكل الزواج قيداً على عمالة النساء في جمهورية مصر
العر ّبية ( ،)Egyptحيث َك َشفَت األبحاث ّأنه من األق ّل ترجيحاً
بنسبة  30في المئة تقريباً أن تُ ِ
المتزوجات في
شارك النساء
ّ
51
القوى العاملة بالمقارنة مع غير
المتزوجات .باإلضافة إلى
ّ
باألخص فيما
كبير
ذلكّ ،
ّ
فإن تأثير الزواج على عمالة النساء ٌ
يتعلّق بالقطاع الخاص 52.وكما هي الحال في أجزاء أخرى
متعددة من العالَم ،ال يزال الجزء األكبر من مسؤوليات رعاية
األطفال ورعاية
المسنين في جمهورية مصر العربية يقع
ّ
53
باإلجمال على عاتق النساء .ففي جمهورية مصر العر ّبية،
حصة
المسؤوليات المنز ّلية التي تتوالها
ال ُي َغيِّر ْ
ّ
وضع العمالة ّ
النساء ،وهي مسؤوليات تستغرق حوالي  31ساعة في األسبوع،
أي ما يعادل تقريباً “دواماً ثانياً” كامالً ،ما ُي َش ِّكل رادعاً في وجه
54
استدامة العمل على المدى الطويل في ظ ّل الوضع القائم.
وقد يكون الترتيب لرعاية األطفال معقّداً ،حيث يتطلّب القيام
متعددة مع أقارب مختلفين ،ما ُيش ّكل أيضاً عائقًا في
بترتيبات ّ
55
وجه مواصلة العمل .وتُ َع ّد خدمات رعاية األطفال الخارجية
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بشكل ٍ
ٍ
كاف
باهظة الثمن ،وقد ال تغطي األجور تلك التكاليف
لجعل العمل مسعى جدير بالعناء من حيث نسبة التكلفة إلى
ْ
ا
أيض
ملي
ت
وقد
ة.
الشخصي
الفائدة
ُسر التي تسري فيها
أل
ا
ً
ُ
ّ
َ
أدوار الرجال والنساء
التقليدية ساعات العمل ،والجهوزّية للسفر
ّ
المرتبط بالعمل ،وغيرها من االعتبارات.
المعوّ قات القانونيّة في وجه مشار ََكة النساء
النشطة في سوق العمل

المتزوجات
سيما
منهن ،قيوداً
تواجه النساء المصرّيات ،وال ّ
ّ
ّ
بشكل ٍ
ٍ
نشط
تحد
وصولهن إلى التوظيف .فعلى
متعددةً ّ
ّ
ّ
سبيل المثال ،تواجه النساء
المتزوجات قيوداً في مسائل
ّ
هوية
بطاقة
على
الحصول
و
سفر،
م ْثل الحصول على جواز
ّ
56
وطنية ،والسفر إلى الخارج .قد تعيق هذه القيود ،باإلضافة
ّ
و
ع
إلى
وقتهن للعائلة ورعاية األطفال،
على
الطلبات
مثل
امل
ّ
ٍ
الجهود التي تبذلها النساء
المتزوجات إليجاد وظيفة واالحتفاظ
ّ
ٍ
بها أو ُّ
أن القانون
للتقدم في وظيفة ما .وعلى الرغم من ّ
ينص على ّأنه يمكن للمرأة تسجيل شركة أعمال،
ي ّ
المصر ّ
متزوجة على
الم ّ
قد تعيق القيود ُ
حددة هنا أيضاً قدرة امرأة ّ
57
تشغيل شركة األعمال ،باإلضافة إلى قدرتها على الوصول
إلى التمويل 58.وقد تُفسر أيضاً هذه العو ِ
امل جزئياً انخفاض
ّ
شارَكة في
سن
الشابات
النساء
غ
بلو
مع
العاملة
القوى
ّ
ّ
الم َ
معدل ُ
الزواج في جمهورية مصر العربية ( .)Egyptلدى النظر في

السن بالنسبة إلى النساء على مدار ثالث
التوظيف بحسب ّ
معدالت التوظيف إلى االستقرار خالل
زمنية ،تميل ّ
فترات ّ
ِ
وي َكو َّن عائالت
األعمار التي من المرّجح أن تتزوج فيها النساء ُ
هن) .وقد أصبح هذا
(أي في العقدين الثاني والثالث من عمر ّ
اجع الوظائف في القطاع
النمط أكثر برو اًز مع الوقت ،مع تر ُ
بوظائفهن في
ظ َن
العام وانخفاض عدد النساء اللواتي يحتف ْ
ّ
القطاع الخاص بعد الزواج وخالل فترة تكوين العائالت .فعلى
معدالت التوظيف بين النساء في منتصف
سبيل المثال ،تُ ْعتََبر ّ
منهن
هن ولغاية أواخره ،واللواتي َد َخ َل ٌ
العقد الرابع من عمر ّ
عدد ّ
القوى العاملة عندما كانت تتوفّر وظائف أكثر في القطاع
ٍ
بشكل بارز ،حيث تصل هذه
العام ،أعلى
المعدالت إلى الذروة
ّ
اجع مع اقتراب
حوالي ّ
سن الخمسين عاماًْ ،قبل أن تبدأ بالتر ُ
59
سن التقاعد.
من
النساء
هؤالء
ّ
ُت َف ِّ
ضل النساء المصريات باإلجمال شروط
محددة
وترتيبات عمل
ّ
ِ
ٍ
متكرٍر ويساهم في نشوء عدم
يتمثّل عام ٌل ُيشار إليه بشكل ّ
تواف ٍ
بالحد
ق بين توظيف النساء والفرص في القطاع الخاص
ّ
الحد األدنى من الخصائص
األدنى لشروط العمل المقبولة ،أو ّ
ٍ
وظيفة ما خيا اًر جذاباً لمن يبحث عن
التي قد تجعل من
الحد األدنى لألجر المقبول للوظيفة ،باستثناء
عملُ .يشبه ذلك ّ
ّأنه يشير إلى سمات الوظائف أو خصائصها بدالً منه إلى
األجور حصرياً 60.عموماً ،تُفَ ِّ
ضل النساء في جمهورية مصر
العربية ( )Egyptومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ألنه من األكثر ترجيحاً
( )MENAالوظائف في القطاع العام ّ
بالعموم أن تقترن هذه الوظائف بشروط عمل مالئمة فيما
يتعلّق بساعات العمل ،واإلجازات ،واألمن الوظيفي ،والوضع
االجتماعي ،بالمقارنة مع الوظائف في القطاع الخاص.
متعددات
أن نساء ّ
ويرتبط بهذه القضايا دلي ٌل يشير إلى ّ
يشعرن بالقلق إزاء بيئة العمل .فقد أفاد ما يقارب نصف
مسح وطني مر ٍ
ض َّم
النساء المشموالت في ٍ
ُسر َ
تكز إلى األ َ
ّ
هن بين  18و 64عاماً بمواجهة
 3,000امرأة تتراوح أعمار ّ
مشاكل في مكان العمل .وكانت المشكلة التي أتت على ذكرها
التحرش
الجنسي .فقد
نسبة النساء تلك بالشكل األكثر تك ار اًر ُّ
ّ
القضية بالشكل األكثر شيوعاً بالنسبة إلى النساء
ُذ ِك َرت هذه
ّ
61
الشابات اللواتي يعمْل َن في المناطق الحضرّية .و َك َشفَت
تقنيات األخذ ِ
للعينات لمقابلة
دراسةٌ أخرى استَ ْخ َد َمت ّ
الهادف ّ
العامة وفي أماكن العمل على ٍّ
حد سواء
النساء في المناطق ّ
أفد َن بمواجهة ٍ
التحرش
شكل ما من
أن جميع المجيبات تقريباً ْ
ّ
ّ
الجنسي عند ٍ
نقطة معينة 62.تمتثل جمهورية مصر العر ّبية
ّ
متعددة تُح ِّ
ر
ظ
ة
ووطني
دولية
انين
و
وق
لمعايير
التحرش الجنسي
ّ
ّ
َ
ّ

وتقر جمهورية
وتعالج مسألة َم ْنع استخدام العنف ّ
ضد المرأةّ .
مصر العربية بإعالن األمم المتّحدة لعام  1993بشأن
القضاء على العنف ضد المرأة (1993 United Nations
Declaration on the Elimination of Violence
 .)Against Womenوقد أدخل الدستور المصري الصادر
عام  )Egyptian Constitution of 2014( 2014حقوقاً
الحكومية التي
إضافية ،بما فيها زيادة التمثيل في المناصب
ّ
ّ
شغلها عن طريق االنتخاب والتعيين وتدابير الحماية من
يتم ْ
َّ
وعد َل مرسوم رئاسي صادر
أشكال العنف والتمييز األخرىَ ،
لينص
عام  2014بنود القانون الجنائي ()Criminal Code
ّ
لفرض غرامات وعقوبة
على عقوبات على
ُّ
الجنسي ْ
التحرش ّ 63
السجن ،ومعالجة تكرار الجرائم .مع ذلك ،وعلى الرغم من
بخصوصية
وجود هذه القوانين ،ال يزال هناك قضايا مرتبطة
ّ
التحرش
ضحايا
ودعم الضحايا للتبليغ عن
ُّ
الجنسي والعنفْ ،
ّ
64
الحاالت ،والتحقيقات في هذه األخيرة .على األرجح ،يعيق
ٍ
بشكل
الجنسي وعدم
التحرش
إضافي سوء إنفاذ القوانين بشأن
ُّ
ٍّ
ّ
15

سيما فيما
وجود تدابير لحماية الخصوصية وتوفير الدعم ،ال ّ
يتعلّق بالقطاع الخاص ،وهذا على األرجح ما يعيق النساء
من تغيير تفضيالتهن من وظائف القطاع العام إلى وظائف
65
صة
المستَ ْخلَ َ
القطاع الخاص .في النهاية ،تعكس هذه النتائج ُ
المواقف السلبية إزاء النساء في مكان العمل ،بما في ذلك عدم
التقبُّل من جانب زمالء النساء الذكور الذين يعملون في البيئة
نفسها ومن جانب الزبائن (العمالء) الذين ال يفضلون التعامل
عليهن العالقات
مع النساء اللواتي يعمْلن في وظائف تُ َحتِّم
ّ
ِ
ُّ
المباشرة مع الزبائن (العمالء) الخارجيين .تُحد هذه العوامل
معينة أو
جميعها عملياً قدرة النساء على العمل في مجاالت ّ
66
استعدادهن لذلك.
دخولها أو
ّ
ّ
ّ
عب
إن االفتقار إلى القدرة على
ص ِّ
التنقل ُي َ
على النساء الوصول إلى العمل
متعددةٌ في مستوى التن ّقل المتدني بين النساء
تُساهم عوامل ّ
في جمهورية مصر العر ّبية ( .)Egyptفقد َك َشفَت الدراسات
ّأنه من األقل ترجيحاً بالنسبة إلى النساء في جمهورية
مصر العر ّبية بالمقارنة مع الرجال أن ِ
يهاج ْرن سعياً وراء
الوظائف 67،وفي حين تََوجَّب على الرجال زيادة مستوى
تن ّقلهم الجغرافي للوصول إلى ٍ
رسمي مدفوع األجر ،لم
عمل
ٍّ
ّ
68
لهن بالمثل .تُفيد النساء أيضاً
تقم النساء بزيادة مستوى تن ّق ّ
ٍ
ٍ
ٍ
طويلة بالمقارنة مع الصعوبة
مسافات
طع
بصعوبة أكبر في ق ْ
ٍ
التحرش
بحاالت أكثر تك ار اًر من
وي ِف ْدن
ُّ
التي أفاد بها الرجالُ ،
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الجنسي ،والسرقة ،والدفع أو التدافع لدى استخدام وسائل النقل
ّ
التحرش
العام 69.وقد أتت القوانين بشأن حماية النساء من
ُّ
ٍ
المتكررة
استجابة مباشرٍة للحاالت
الجنسي والعنف بمثابة
ّ
ّ
أن إنفاذ هذه
الحاصلة في وسائل النقل العام ،على الرغم من ّ
القوانين ليس صارماً ،كما أُشير إليه سابقاً .عالوةً على ذلك،
طع مسافات طويلة إنفاق جزٍء ٍ
كبير من
يتطلّب باإلجمال ق ْ
األجر،
باألخص بالنسبة إلى النساء اللواتي يشغْل َن وظائف
ّ
تطلَّب مهارات أق ّل .وبما ّأنه من األق ّل ترجحياً بالنسبة إلى
ط ْعن مسافات طويلة للوصول إلى الوظائف،
النساء أن يق َ
َّ
الرسمي ُم َرك اًز
الخاص
ويكون باإلجمال العمل في القطاع
ّ
ّ
في المناطق الحضرّيةُ ،يعتََبر من األق ّل ترجيحاً بالنسبة إلى
70
النساء خارج تلك المناطق القبول ٍ
بعمل في ذلك القطاع.
معدل التوظيف في القطاع الخاص
أن ّ
لقد َك َشفَت دراسةٌ ّ
ٍ
حاد بالنسبة إلى الرجال والنساء على ٍّ
بشكل ٍّ
حد
ينخفض
باألخص بالنسبة إلى النساء ،حيث يتطلّب ذلك
سواء ،إو�ّنما
ّ
71
طع مسافة  30كلم فأبعد.
قْ
ّ
إن إنفاذ القوانين بشأن المنافع المطلوبة
ٌ
الخاص
ضعيف في القطاع
ومكافحة التمييز
ّ
إن جمهورية مصر العر ّبية ( ،)Egyptباعتبارها طرفاً موقِّعاً
ّ
اتفاقية عام  1981بشأن القضاء على جميع أشكال
على
ّ
ضد المرأة (Convention on the Elimination
التمييز ّ
Forms of Discrimination Against 1981 of All

المادة  11من
ُ ،)Womenمْل َزَمةٌ باالتفاقيات
الدولية وتُ َع ِّزز ّ
ّ
الدستور المصري الصادر عام 2014( 2014
الجنسين في
 )Egyptian Constitutionالمساواة بين
ْ
السياسية ،و
“المدنية ،و
المجاالت
االجتماعية،
االقتصادية ،و
ّ
ّ
ّ
ّ
72
المصر
القانون
ض
ر
ف
ي
ة”.
الثقافي
ي أيضاً َم ْنح النساء إجازة
و ّ
ّ
َ ُْ
لمد ٍة تَ ِ
صل إلى  90يوماً وتكون مدفوعة األجر بالكامل
أمومة ّ
لمد ٍة تَ ِ
صل
ومنح النساء إجازة أمومة ّ
في القطاع الخاصْ ،
73
تحمل التكاليف
ويفتََرض ُّ
إلى  120يوماً في القطاع العامُ .
من جانب الحكومة وأصحاب العمل على ٍّ
ينص
حد سواء .ال ّ
ٍ
لألمهات العائدات
القانون على ضمان وظيفة متساوية القيمة ّ
طرد امرأة
من اإلجازة .وعلى الرغم من ّأنه من غير القانوني ْ
أي أحكام أو آليات قد
حامل من العمل ،ال توجد عملياً ّ
تَ ْمَنع صراحةً صاحب العمل من التمييز في التوظيف على
أساس الجنس .فعلى سبيل المثال ،ال َي ْمَنع القانون أصحاب
ٍ
العمل من طرح
أسئلة على المر ّشحين للوظائف بشأن
74
ض ِعهم
أن
َو ْ
العائلي .تشير مقابالتنا حول هذا الموضوع إلى ّ
ّ
العائلي بعين االعتبار،
الوضع
أصحاب العمل يأخذون بالفعل
ْ
ّ
ٍ
قرر مر ّشحةٌ لوظيفة ما تأسيس عائلة
ّ
وباألخص احتمال أن تُ ّ
في المستقبل القريب .باإلضافة إلى البند المتعلّق بإجازة
طلَب من أصحاب العمل الذين يوظّفون  100امرأة
األمومةُ ،ي ْ
أو أكثر في مكان العمل توفير منشآت لرعاية األطفال .تَ ُح ّد
ينص عليها القانون الحالي والتكاليف
بالفعل المتطلّبات التي ّ
يتكبدها أصحاب العمل ،جنباً إلى جنب مع سوء
التي قد ّ
الجنسين ،من حوافز أصحاب
إنفاذ القوانين بشأن التمييز بين
ْ
75
العمل لتوظيف النساء.
منح إجازة األمومة وتوفير
باإلضافة إلى متطلّبات ْ
أن بعض أصحاب
رعاية األطفال ،تشير مقابالتنا إلى ّ
إنتاجية”
هن “أكثر كلفةً وأق ّل
العمل
ّ
أن النساء ّ
يتصورون ّ
ّ
ٍ
تحد
ظروف
تهيئة
إلى
الحاجة
بسبب
الرجال،
مع
نة
ر
بالمقا
ّ
من االتّصال بالرجال من خالل مساحات عمل منفصلة إو�لى
التكيُّف مع القيود المفروضة على النساء من حيث السفر
وحرّية التن ّقل 76.يجب أن تقترن الجهود المبذولة إلنفاذ القوانين
بشأن مكافحة التمييز بمبادرات تُعالج مباشرةً الزواجر التي

قد يواجهها أصحاب العمل .إو� ّن هذه قد تشمل اإلعانات أو
تحد من التكاليف المترتّبة على
تقاسم التكلفة التي ّ
إجراءات ُ
الخاص وتُ َش ِّجعهم على توظيف
أصحاب العمل في القطاع
ّ
النساء.
قد ُتثني الفجوات المستم ّرة في األجور
النساء عن السعي وراء العمل في القطاع
الخاص
يتمثّل رِادعٌ محتم ٌل آخر بالنسبة إلى النساء باألجور
سيما
المنخفضة والفجوة في األجور بين الرجال والنساء ،ال ّ
في القطاع الخاص .تختلف تقديرات الفجوة في األجور بين
التقارب بشأن الخالصة التي تُفيد
الدراسات ،على الرغم من
ُ
ت أصغر في القطاع العام إو�ّنما ال تزال
أصب َح ْ
ّ
بأن الفجوة َ
77
ٍ
كبيرةً في القطاع الخاص .وبحسب تقديرات دراسة أجراها
ِ
السن،
البنك الدولي ( ،)World Bankباستبعاد عوامل مثل ّ
والتعليم ،والمجال ،والوظيفة ،تَ ْجني النساء أق ّل من الرجال
بنسبة  12إلى  14في المئة في جمهورية مصر العربية
( ،)Egyptما هو مشابه
للمتوسط في منظمة التعاون
ّ
والتنمية في الميدان االقتصادي ( )OECDالبالغ  14في
78
أن هذا الرقم يعكس إدراج القطاع
المئة ،على الرغم من ّ

لألمهات
ال
ّ
ينص القانون على ضمان وظيفةٍ متساوية القيمة ّ
طرد امرأة
العائدات من اإلجازة .وعلى الرغم من أ ّنه من غير القانوني ْ
ً
صراحة
أي أحكام أو آليات قد َت ْم َنع
حامل من العمل ،ال توجد عمليًا ّ
صاحب العمل من التمييز في التوظيف على أساس الجنس.
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الرسمي
الم ْنصف نسبياً .ففي القطاع الخاص
العام المصري ُ
ّ
الفرق في الدخل بين الرجال والنساء نسبة 20
بمفرده ،يساوي ْ
في المئة ،و َك َشفَت الدراسات عن فر ٍ
ق في األجور بنسبة 40
79
في المئة في القطاع الخاص غير
الرسمي .يذكر تقرير
ّ
البنك الدولي حول التنمية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
( )World Bank MENA Development reportفجوةً
إجماليةً في األجور بنسبة  22في المئة بعد استبعاد مجموعةٍ
ّ
ْ
من العو ِ
امل بما فيها التعليم ،والخبرة ،ونوع الوظيفة 80.تعكس
المفاد بها هنا استخدام مصادر بيانات وقطاعات
الفروقات ُ
مختلفة مدرجة وفتر ٍ
ات مختلفة من األعوام .على الرغم من
ُ َ
ٍ
أن
تبيان
في
اسع
و
ق
نطا
على
ة
سق
مت
النتائج
ذلك ،تُعتبر
ٍ
ّ ً
ّ
تؤدي دو اًر في ثني
المداخيل األدنى والفجوة في األجور قد ّ
النساء عن السعي وراء الوظائف في القطاع الخاص ،ما يزيد
من تعزيز تفضيالت العمل في القطاع العام 81.عالوةً على
المكلفان على جزٍء
ذلك ،عندما تستحوذ رعاية األطفال والنقل ُ
ٍ
كبير من األجر الصافي بعد خصم الضرائب والتأمينات ،تُثني
ٍ
إضافي عن العمل باإلجمال.
بشكل
األجور المنخفضة النساء
ٍ
وعلى الرغم من ب ْذل بعض الجهود على مدار األعوام
حد سواء،
لح ْشد وكاالت متعددة ،حكومية وغير حكومية على ّ
لمعالجة القضايا التي تمت مناقشتها أعاله ،لم يوفّر انعدام
االستقرار السياسي و
االقتصادي الظروف المالئمة لتحقيق
ّ
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ُّ
تقدٍم ٍ
كبير في هذا المجالّ 82.إننا نناقش هذه الجهود في
القسم التالي.

التحديات
الجهود المبذولة لمعالجة هذه
ّ
بحسب ما أُشير إليه سابقاً ،تشمل العقبات التي تحول دون
انخراط النساء في القوى العاملة في القطاع الخاص في
التعارض بين العمل
جمهورية مصر العر ّبية ()Egypt
ُ
طع المسافات للوصول لمكان العمل
ومسؤوليات العائلة ،وقَ ْ
التحرش
التحديات المرتبطة بالتنقل ،والخوف من
وغيرها من
ُّ
ّ
الجنسي .عالوةً على ذلك ،وعلى الرغم من وجود قوانين عمل
في جمهورية مصر العر ّبية والتي ُيفتََرض ّأنها تعزز شروط
بفعالية في
يتم إنفاذها
ّ
العمل المتساوية واآلمنةّ ،إل ّأنه ال ّ
الواقعّ .إننا نبحث أدناه في السياسات والبرامج التي تهدف إلى
معالجة ٍ
ي اإلمداد (العرض)
عدد من التحديات ،من
منظور ْ
َ
والطلب على ٍّ
حد سواء ،التي تواجهها النساء العامالت في
سيما في القطاع الخاص .ونبحث
جمهورية مصر العر ّبية ،ال ّ
فعاليةً وفي األمور
كون هذه السياسات أكثر ّ
في سبب عدم ْ
التي يمكن القيام بها من أجل تحسينها .وننظر أيضاً في
يؤدي فيها تعزيز اللوائح إلى عواقب غير
المجاالت التي قد ّ

بحسب ما ُأشير إليه سابقًا ،تشمل العقبات التي تحول دون انخراط
النساء في القوى العاملة في القطاع الخاص في جمهورية مصر
وق ْ
العرب ّية ( )Egyptالتعا ُرض بين العمل ومسؤوليات العائلةَ ،
طع
المسافات للوصول لمكان العمل وغيرها من التحد ّيات المرتبطة
التحرش الجنسي.
بالتنقل ،والخوف من
ُّ
مقصودة ،مثل تثبيط أصحاب العمل عن توظيف النساء .وقد
قمنا حيث كان ذلك ذا صلة بتضمين بعض ِ
العَبر من بلدان
تم تنفيذها لمعالجة
أخرى فيما يتعلّق بالسياسات ّ
الفعالة التي ّ
تحديات مماثلة.
ّ
معالجة التحد ّيات “من جانب اإلمداد (العرض)”
إجازة األمومة

تمت مناقشته في القسم السابق ،لدى جمهورية
بحسب ما ّ
دعم النساء
مصر العر ّبية ( )Egyptبالفعل لوائح تهدف إلى ْ
المعالين .على الرغم من ذلك،
الحوامل واللواتي ْ
يتولين رعاية ُ
صم َمة
الم َّ
قد تكون القوانين القائمة في جمهورية مصر العربية ُ
المرجوة
لمساعدة النساء العامالت عاجزةً عن تحقيق األهداف
ّ
منها في بعض الحاالت .فعلى سبيل المثال ،قد تُ َحِّرف
القوانين التي ترعى إجازة األمومة ،بصيغتها الحالية ،سلوك
أصحاب العمل؛ ف َك ْون أصحاب العمل مرغمين على االمتثال
لهذه القوانين قد يثبطهم عن توظيف النساء .بالتالي ،قد
الجنسين في التوظيف إحدى العواقب غير
يكون التمييز بين
ْ
بلدان أخرى
المقصودة الناتجة عن هذه القوانين .لقد استك َشفَت ٌ
يتم تمويل
طرقاً لمعالجة هذه القضية .ففي األردن مثالًّ ،
برامج إجازات الموظّفين ،بما فيها إجازة األمومة ،من خالل
ضر ٍ
يبة على الرواتب يساهم فيها الموظفون جميعهم بحيث
ٍ
ال تكون كلفة إجازة األمومة المترتبة على ك ّل
شركة مرتبطةً
المهم إدراك
بعدد النساء اللواتي توظّفهن هذه الشركة 83.من
ّ
أن حتّى الحلول مثل زيادة الضرائب على الرواتب المفروضة
ّ
ٍ
تؤدي إلى
أعمال
شركة
على
ضرر غير مقصود،
رسمية قد ّ
ّ
الرسمية
الحد من العمالة
من خالل ّ
حث أصحاب العمل على ّ
ّ
ٍ
بي مثل
اإلجمالية .يوفّر تطبيق هذه السياسات في بلد عر ٍّ
أن مثل هذا
األردن عبرةً وثيقةً لجمهورية مصر العر ّبية ّ
ويبين ّ
عب اًر للحد
التحول في السياسات أمر ممكن ،إو�ّنما ّ
يقدم أيضاً َ
ّ
الضارة المحتملة على العمالة.
ات
ر
التأثي
من
ّ

توسيع نطاق التعليم في مراحل الطفولة المبكرة
ودعْ م رعاية األطفال

لقد ازدادت على مدار األعوام األدلّة حول األثر اإليجابي
للتعليم العالي الجودة في مراحل الطفولة المبكرة على
كبير يدعم هذا
وثمة دلي ٌل ٌ
األطفال ،والعائالت ،والمجتمعّ ،
االستثمار 84.فباإلضافة إلى اآلثار اإليجابية على األطفال،
ظهَ َرت الدراسات أن االستثمارات في التعليم في مراحل
أْ
الطفولة المبكرة قد يؤدي إلى نتائج إيجابية بالنسبة إلى
مشارَكة النساء في سوق العمل 85.يقترن ذلك أيضاً بميزة
َ
توفير فرص عمل للنساء .أما األدلّة حول آثار رعاية األطفال
ِ
األمهات فمختلطة،
المدعومة على إمداد العمل من جانب ّ
حيث َّ
حد َدت دراسةٌ آثا اًر إيجابيةًّ على النساء المحرومات
86
َّ
اجتماعياً واقتصادياً،
وحد َدت دراسةٌ أخرى ،استَ ْخ َد َمت
بيانات القوى العاملة للبحث في سياسات وطنية ،أث اًر محدوداً
على التوظيف 87.بالتالي ،وعلى الرغم من الحاجة إلى مز ٍيد
من األبحاث حول آثار االستثمارات في التعليم في مراحل
ثمة
األمهاتّ ،
الطفولة المبكرة على إمداد العمل من جانب ّ
بعض األدلّة على أن توفير الدعم ِ
الهادف في رعاية األطفال
ّ
للنساء المحرومات اجتماعياً واقتصادياً قد يكون له أثر على
التوظيف لدى هذه الفئة.
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الرسمية ،أو السفر ،أو االضطالع بنشاطات مستقلّة أخرى،
بحيث ال تُعيق النساء من السعي وراء الوظائف أو من التم ّكن
من تسجيل شركة أعمال وتشغيلها .ومن
أن بعض
المهم إدراك ّ
ّ
السياسات والقوانين التي تهدف إلى حماية النساء قد تُحبط
أيضاً التوظيف في الوقت عينه.
أوجه القصور في التعليم والتدريب
معالجة ُ
المهنييْن الرسمييْن

سياسات النقل

جهود لتجاوز
تُب َذل في جمهورية مصر العر ّبية ()Egypt
ٌ
العوائق من حيث التن ّقل ،مثل تحديد وضعيات العمل في
ٍ
مساحات م ْشتَرَكة مع أماكن اإلقامة وتوفير خيارات ٍ
نقل
ُ َ
ٍ
ٍ
ومنفصلة ٍّ
مدعومة
الجنسين .فعلى سبيل المثال ،يوفّر
لكل من
ْ
صة
النقل العام مقصورات في قطار األنفاق (المترو)
ّ
مخص َ
وثمة أمثلة راسخة حول خيارات
للنساء حصرياً في القاهرةّ ،
َّصة للنساء حصرياً في قطاع
النقل (واإلسكان) المخص َ
المنسوجات 88.ومن الممكن زيادة التشجيع على اعتماد هذه
ِ
المساكن ،في حال التم ّكن من تنفيذها ،وتوسيعها
األنواع من
َّ
أن
ضح ّ
مع الوقت لتشمل مناطق وقطاعات أخرى .لقد ات َ
االستثمارات في نماذج النقل اآلمنة والموثوقة ّأدت إلى ارتفاع
89
معدل عمالة النساء في بلدان أخرى ،مثل البيرو.
ّ
اإلصالح القانوني لمعالجة التمييز بين الجنسيَن،
ّ
التنقل ،والسياسات والبرامج
والقيود المفروضة على
بشأن مَنْع التحرّش الجنسيّ

متعددة قائمة لحماية النساء
كما ُذ ِكر ،لم تكن قوانين ّ
فعالة .وليست األنظمة
المصرّيات من التمييز في التوظيف ّ
القانونية وأنظمة إنفاذ القوانين ذات الصلة ُم َجهََّزةً للتعامل مع
ّ
التعقيدات المرتبطة بانتهاكات هذه القوانين 90.عالوةً على ذلك،
ط ُّور
لع ْكس واقع تَ َ
تدعو الحاجة إلى آليات تُنفِّذ هذه القوانين َ
التوقعات المرتبطة به انعكاساً أفضل،
معايير مكان العمل و ّ
سيما فيما يتعلّق بمجاالت األجر المتساوي عن العمل
ال ّ
المتساوي ،والتمييز في التوظيف ،وعدم التسامح إطالقاً مع
التحرش الجنسي في مكان العمل .وتدعو الحاجة إلى إصالح
ّ
القوانين التي تمنع النساء بالفعل من الحصول على الوثائق
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ثمة بعض االختالف في الدراسات السابقة حول األساليب
ّ
األكثر فعاليةً لتوفير التعليم والتدريب اللذين يبحث عنهما
أصحاب العمل في الداخلين الجدد إلى سوق العمل وتحسين
النتائج اإلجمالية بالنسبة إلى الشبابّ .إننا نناقش هنا التعليم
ألنه كان َم َحطّ تركيز الدراسات السابقة التي َب َحثَت
المهني ّ
ّ
في إمداد العمل في جمهورية مصر العربية ()Egypt
َّ
وشد َدت على عائداته الضعيفة في سوق العمل 91.ليست هذه
ٍ
ظ َرت في نتائج العمل
صة المدعومة بأبحاث َن َ
المستَ ْخلَ َ
النتائج ُ
على مدى الحياة مع
المقارَنة بين التعليم الثانوي المهني
َ
والتعليم الثانوي العام باستخدام بيانات التقييم
الدولي ،حصرّيةً
ّ
الكليات
لخريجي ّ
لجمهورية مصر العربية .تُبيِّن دراسةٌ ّ
أن ّ
المهنية مكاسب قصيرة المدى في سوق العمل تفوق
الثانوية
ّ
أن هذه المكاسب
خريجي ّ
الكليات الثانوية العامةّ ،إل ّ
مكاسب ّ
يتم إعداد خريجي
تتآكل على مدى الحياة ،باعتبار ّأنه ّ
ٍ
بشكل أفضل الكتساب مهارات جديدة
العامة
ّ
الكليات الثانوية ّ
92
من خالل إعدادهم األكثر تركي اًز أكاديمياً .ولكن تُشير
الدراسات األخيرة الدقيقة التي تَستَ ْخدم التغييرات في السياسات
ٍ
بشكل
دمجه
أن التعليم الثانوي
ّ
الوطنية إلى ّ
المهني ،لدى ْ
ّ
أفضل في التعليم الثانوي العام ،جنباً إلى جنب مع الخبرات
الم ْكتَ َسَبة من التعلُّم المرتكز إلى العمل والمسارات
ّ
القوية ُ
بعد
ما
التعليم
لمتابعة
الممكنة
يؤدي إلى نتائج
قد
،
الثانوي
ّ
ّ
93
المهنية التي تتطلّب مهارات عالية.
إيجابية في المجاالت
ّ
ّ
من
غم
الر
وعلى
أن اإلصالحات
على
قليلة
ة
ل
أد
وجود
ّ
ّ
94
ثمة مجا ٌل
“الهندسية” لمؤسسات التعليم ستكون مفيدةّ ،
للنظر في النماذج البديلة للتعليم المهني التي تدمج اإلعداد
األكاديمي ،والتعلُّم
الرسمي المرتكز إلى العمل ،والمسارات
ّ
التقنية
إلى التعليم ما بعد الثانوي ،ال سيما في المجاالت
ّ
ٍ
قصور في
التي تتطلب مهارات عالية والتي تعاني عادةً من
تفاع في الطلب.
اإلمداد (العرض) وار ٍ
فيما يتعلّق بالبرامج القائمة في جمهورية مصر العربية
المهني،
أوجه القصور في نظام التعليم
والتي تحاول معالجة ُ
ّ
إن أحد األمثلة هو برنامج ُّ
تدخل
كانت اآلثار محدودةّ .
تم تطبيقه في مؤسسات
للشبابُ ،يدعى توجيه (ّ ،)Tawgih

التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني (،)TVET
ِ
صممة من قبل
و َش َمل خدمات التوجيه والمشورة
الم َّ
ّ
المهنية ُ
الدولي
منظّمة العمل الدولية ( )ILOوالوكالة األلمانية للتعاون
ّ
(Deutsche Gesellschaft für Internationale
صمم
[ ،)Zusammenarbeit [GIZوهي وكالة
ألمانية تُ ِّ
ّ
95
برامج تدريب
بأن برنامج “توجيه”
مهني .وقد أفادت دراسةٌ ّ
ّ
96
شابة .وأظهَر
قد َّ
أمن وظائف لما يقارب  14,000امرأة ّ
أن هذه األنواع من الخدمات ترفع بالفعل مستوى
تقييم
ّ
للتدخل ّ
ٌ
التوعية ،والثقة بالذات ،واالستعداد العام للبحث عن وظيفة
لعملية المقابلة ذات الصلة ،ولكن لم تحصل أي اختالفات في
ضع التوظيف بين الطالب الذين تلقّوا هذه الخدمات وأولئك
َو ْ
97
فهم سبب عدم إنتاج هذه
ثمة حاجةٌ إلى ْ
الذين لم يتلّقوهاّ .
البرامج اآلثار المرجوة ،وما إذا كان ذلك ناتجاً عن مشاكل في
تصميمها أو في تطبيقها أو عن عو ِ
امل أوسع نطاقاً مرتبطة
بأصحاب العمل أو بسوق العمل.
معالجة التحد ّيات “من جانب الطلب”
برامج لتحسين البيئة لالستثمار ولممارسة أنشطة
األعمال

المستقبلية لزيادة مستوى عمالة
أن التوقّعات
ّ
بالنظر إلى ّ
ِ
ُّ
جيدة في القطاع
النساء المصريات ستعتَمد على توفر وظائف ّ
الرسمي ،يتمثّل سبي ٌل لزيادة الفرص في القطاع
الخاص
ّ
الخاص بمواصلة السياسات التي تُ َش ِّجع إضفاء الطابع
القوي .قد تشمل هذه السياسات
النمو
ّ
الرسمي ،وبالتاليّ ،
ّ
يخص شركات األعمال ،بما
الحكومية فيما
تبسيط العمليات
ّ
ّ
التنظيمية
في ذلك إصدار التراخيص؛ وتبسيط المتطلّبات
ّ
وتحديثها؛ وتحسين الوصول إلى رأس المال والتمويل؛
واالستثمار في البنى
التحتية .وتُعتبر هذه السياسات ،التي قد
ّ
يستغرق البعض منها وقتاً طويالً لتحقيق أي مكاسب ،وسيلةً
ٍ
ٍ
محتمل لتحسين التوقّعات على المدى الطويل
بشكل
مهمةً
ّ
إن تسهيل الوصول إلى التمويل،
فيما يتعلّق بعمالة النساءّ .

أشارت الدراسات ّأنه يش ّكل على وجه الخصوص
الذي َ
مهن
ك
تح
بسبب
اإلناث
األعمال
ائدات
ر
إلى
بالنسبة
تحديات
ّ
ّ ّ
ال
مجا
يكون
قد
ى،
أخر
امل
و
وع
للضمانات
باألصول
المحدود
ً
للتركيز على المدى القصير 98،على الرغم من كونه محدوداً
ٍ
بشكل مفهوم من حيث قدرته على توفير فرص عمل على
نطا ٍ
ق واسع.
تم ب ْذل بعض الجهود لتعزيز عمليات
والجدير بالذكر ّأنه ّ
التحتية ،إال ّأنه ال يزال باإلمكان القيام بالمزيد.
تحديث البنى
ّ
ضخ الصندوق االجتماعي للتنمية
فعلى سبيل المثالّ ،
( ،)Social Fund for Developmentوهو مبادرة تابعة

ّ
بالنظر إلى ّ
التوقعات المستقبل ّية لزيادة مستوى عمالة النساء
أن
المصريات ستع َت ِمد على ُّ
توفر وظائف ج ّيدة في القطاع الخاص
ّ
ٌ
سبيل لزيادة الفرص في القطاع الخاص بمواصلة
يتمثل
الرسمي،
ّ
القوي.
النمو
الرسمي ،وبالتالي،
تشجع إضفاء الطابع
السياسات التي
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ
شك في ضرورة إجراء
ما من
المصري،
إصالحات في االقتصاد
ّ
الهادفة
إلى جانب المبادرات
ِ
إلى التمكين االقتصادي للنساء
الشابات ،وذلك
لجعل ُمشا َر َكة
ْ
قو ًة في سوق
النساء األكثر ّ
العمل أمرًا ممكنًا.
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (United Nations
[ ،)Development Programme [UNDPمبلغ 600
مليون دوالر أمريكي في جمهورية مصر العربية ()Egypt
لدعم المبادرات في مجاالت متعددة ،بما فيها
منذ عام ْ 1991
التحتيةّ .إنها تشمل استثمارات في المنشآت
تحسينات البنى
ّ
الصحية ،وتحسينات في الوصول إلى مياه الشرب ،وتحسينات
ّ
الطرقات
بنية
في
التحتية 99.على الرغم من ذلك ،ليس من
ّ
تأثير قاب ٌل للقياس على
الواضح ما إذا كان لهذه المبادرة ٌ
توقّعات التوظيف بالنسبة إلى النساء الشابات .فمن أصل
التدخالت التي ترّكز على الشباب والبالغ عددها ُّ 182
تدخالً
ّ
في جمهورية مصر العربية ،والتي تم تمويل ٍ
عدد منها من
ّ
خالل الصندوق االجتماعي ( ،)Social Fundاستهدف أق ّل
ٍ
من  10في المئة النساء الشابات
بشكل محدد 100.عالوةً على
التدخالت ّإل بتوفير وظائف مؤقتة،
ذلك ،لم تنجح أغلبية
ّ
المرجح
وذلك غالباً في قطاعات مثل البناء ،والتي من غير
ّ
أن توظّف عدداً كبي اًر من النساء الشابات 101.تشمل الجهود
الرامية إلى تحسين البنى التحتية والتي قد تستهدف النساء
ٍ
بشكل أكثر تحديداً إجراء التحديثات على مستوى تكنولوجيات
المعلومات واالتصاالت في مراكز االتصال ،والتي تميل إلى
سن مبكرة؛ وبناء
توظيف النساء؛ ْ
ودعم رعاية األطفال في ّ
منشآت إليواء مراكز رعاية األطفال التي ستميل أيضاً إلى
توظيف النساء.
وعلى نطا ٍ
استثم َرت الوكالة األمريكية للتنمية
ق أصغر،
َ
الدولية (United States Agency for International
[ )Development [USAIDمبلغ  23مليون دوالر أمريكي
منذ عام  2015لتعزيز نمو الشركات الصغيرة و
المتوسطة
ّ
إما تملكها نساء أو من المحتمل أن توظّف عدداً
الحجم التي ّ
كبي اًر من النساء والشباب ،وقدرتها
التنافسية .ترّكز هذه الجهود
ّ
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على تحسين وصول النساء والشباب وقدرتهم على استخدام
معلومات السوق ،وتطوير خطط األعمال ،والحصول على
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التمويل.

اعتبارات إضاف ّية لصانعي السياسات
الم َن ِّفذة للبرامج
والجهات ُ
الكلي لتعزيز
مواصلة سياسات االقتصاد
ّ
النمو على المديين القريب والبعيد
ك في ضرورة إجراء إصالحات في االقتصاد
ما من ش ّ
ِ
ي ،إلى جانب المبادرات الهادفة إلى التمكين
المصر ّ
شارَكة النساء
االقتصادي للنساء الشابات ،وذلك ْ
لجعل ُم َ
قوةً في سوق العمل أم اًر ممكناً .لقد َمَن َحت حالي ًا
األكثر ّ
الحكومة المصرّية
األولوية لالستثمارات في مشاريع البنى
ّ
التحتية الواسعة النطاق (مثل قناة السويس الجديدة والعاصمة
أن هذه
الجديدة خارج مركز المدينة) .وعلى الرغم من ّ
تؤدي
االستثمارات قد تقترن بمنافع ،من غير
المرجح أن ّ
ّ
مشارَكة اإلناث في القوى العاملة.
إلى زيادات مستدامة في
َ
وبالنسبة إلى النمو الطويل المدى ،تدعو الحاجة إلى تنويع
االقتصاد المصري ،إو�لى تحسين مناخ االستثمار ،إو�لى
ٍ
سياسات لتذليل العوائق التي تعترض نمو القطاع
تطوير
الخاص .ويجب أن تقترن هذه األمور بمز ٍيد من االستقرار
السياسي وبتحسينات على مستوى األمن .على الرغم من
ّ
ذلك ،من
أن جمهورية مصر العر ّبية
المهم اإلشارة إلى ّ
ّ
شهدت فترةً من النمو المستدام في العقد
( )Egyptقد َ
األخير ( )2010-2000بدون إجراء أي تحسينات كبيرة في
التغيرات الدائمة
شارَكة النساء
االقتصادية .بالتالي ،تعتمد ّ
ّ
ُم َ
مشارَكة النساء في القوى العاملة على معالجة
على مستوى
َ
المعوقات الهيكلية التي تواجهها النساء ومواصلة السياسات
الموجَّهَة نحو النمو .قد تشمل هذه السياسات مثالً االستثمار
في البنى التحتية لتحسين النقل ،والكهرباء ،إو�نترنت النطاق
العريض وتوسيع الوصول إليها .قد تكون هذه السياسات مفيدةً
ٍ
دعم الصناعات الموجَّهَة نحو التصدير.
بشكل
ٍّ
خاص في ْ
المعوقات في وجه المؤسسات
معالجة
ّ
التي تستهدف تمكين النساء الشابات
االقتصادي
تعاني باإلجمال الوكاالت الحكومية الحالية التي تَْن َشط في
مجال سياسات التوظيف من نقص في الموارد من حيث

حد سواء ،وهي تتمتّع بصالحية
التمويل وجودة التوظيف على ّ
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حقيقية محدودة لتنفيذ السياسات الحكومية .فعلى سبيل
المثال ،توفّر عادةً المكاتب اإلقليمية والمحلية التي تُعنى
بالتوظيف وتُشرف عليها و ازرة القوى العاملة والهجرة (Ministry
 )of Manpower and Migrationخدمات محدودة جداً،
صعِّب ن ْشر أفكار وتطويرات جديدة على امتداد البلد .لقد
ما ُي َ
ٍ
جرت بإدارة منظّمة العمل الدولية ()ILO
أوصى ٌ
تقييم لمبادرة َ
وح َملَت عنوان “وظائف الئقة لشباب مصر” (”Decent
َ
“ ،)Jobs for Egypt’s Young Peopleوالتي تستهدف
الشباب في قطاعي الزراعة واألعمال الزراعية في ٍ
عدد
ْ
ُم ٍ
يفية ،بإجراءات لتعزيز المؤسسات
ر
ال
المحافظات
ختار من
ّ
المحلية من أجل تحسين تطبيق البرامج؛ وقد أشار التقييم إلى
ّ
أن انعدام االستقرار على المستوى الوطني ،ون ْقص الموارد،
ّ
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وغياب التركيز والتوجيه قد أعاق المؤسسات المحلية.
عدد من المبادرات
باإلضافة إلى ذلك ،يكون باإلجمال ٌ
والبرامج ،الصغيرة والكبيرة ،منفصل فيما بين الهيئات
وثمة حافز ضعيف للتعاون بين
ّ
الحكومية التي تتوالهّ ،
ص َّم َمة
الم
اآلليات
المطاف
نهاية
في
ِّن
س
ح
ت
قد
الوكاالت.
ُ
َ
ُ َ
لتحسين التنسيق على امتداد الو ازرات التي تستهدف الفئات
نفسها من الشعب ،بما فيها تجميع الموارد ،جودة تلك
ويعتبر المجلس القومي للمرأة
المبادرات والبرامج واستدامتهاُ .
([ )National Council for Women [NCWوو ازرة
التضامن االجتماعي ()Ministry of Social Solidarity
قوي لقيادة
موقع ٍّ
في جمهورية مصر العربية ( )Egyptفي ٍ
الجهود التي تستهدف النساء الشابات ،إو�ّنما التي قد تنطوي
على وكاالت حكومية متعددة تُعنى بم ِ
حافظ السكان األوسع
ْ
َ
عدد من جهود المجلس
نطاقاً .فعلى سبيل المثال ،يتقاطع ٌ
القومي للمرأة مع جهود و ازرات التجارة والصناعة (Trade
( )and Industryالتي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
الحجم)؛ واالستثمار والتعاون الدولي (Investment and
)International Cooperation؛ والتعليم والتعليم التقني
()Education and Technical Education؛ والقوى
العاملة؛ والمالية ( )Financeفي جمهورية مصر العربية؛
وقد يساعد تحسين التنسيق في زيادة متناول مبادرات المجلس
القومي للمرأة وتوسيع نطاقه.
زيادة التوعية العامة
حسابية
عمليات
ّ
األسر ّ
لدى النظر في خيار العمل ،تُجري َ
مهمة تأخذ في عين االعتبار تكاليف الفرصة البديلة ،بما
ّ
فيها تكاليف رعاية األطفال ،والنقل ،واعتبارات أخرى ،وما

ثمة
تعوض عنها .على الرغم من ذلكّ ،
إذا كانت المداخيل ّ
اجهَة المواقف والتوقّعات الراسخة
اعتبارات إضافية ،تشمل مو َ
بشأن دور النساء المالئم في االقتصاد والعائلة .يمكن
استخدام مبادرات
مشارَكة النساء
وطنية لتسليط الضوء على
ّ
َ
الوطنية
األولويات
عن
لإلعالن
آلية
بمثابة
في القوى العاملة
ّ
بشأن قيمة عمل النساء في قطاعات مختلفة في االقتصاد،
ال سيما في المجاالت التي تشهد طلباً على المهارات.
اصلَت وكاالت
يتم أصالً بذل بعض هذه الجهود .فقد و َ
حكومية ،مثل المجلس القومي للمرأة ( )NCWالذي تأسس
عام  ،2000وو ازرة التضامن االجتماعي (Ministry of
َّست عام  2005وتستهدف
 ،)Social Solidarityالتي تأس َ
العائالت المنخفضة الدخل ،مبادرات متعددة بهدف تمكين
النساء اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً .وفي عام  ،2016أطلق
طرق األبواب” (”Knocking
المجلس القومي للمرأة “حملة ْ
ُس َرة
صلَت إلى  100,000أ ْ
“ ،)Door Campaignالتي َو َ
لزيادة التوعية حول مواضيع متعلّقة بالعائلة ،بما فيها تمكين
النساء االقتصادي .وواصل المجلس القومي للمرأة جهوده عام
ط استراتيجيته لتمكين النساء بأهداف التنمية
 ،2017حيث َرَب َ
ون َش َر إعالنات واتصاالت عن الخدمة
المستدامة (َ )SDGs
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صلَت إلى األغلبية الشاسعة من المصريين.
العامة َو َ
ّ
يجب أن تواصل جمهورية مصر العربية بناء جهودها
الرامية إلى الوصول إلى المواطنين العاديين من خالل
إعالناتها عن الخدمة المدنية وحمالت التسويق التي تُشيد

يمكن استخدام مبادرات
وطن ّية لتسليط الضوء على
مشا َر َكة النساء في القوى
العاملة بمثابة آلية لإلعالن عن
األولويات الوطن ّية بشأن قيمة
عمل النساء في قطاعات
مختلفة في االقتصاد ،ال سيما
في المجاالت التي تشهد طلبًا
على المهارات.
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المهمين
بمنافع عمالة النساء .وقد تبدأ توعية أفراد المجتمع
ّ
على مجمل المستويات باإلعالن عن انخراط النساء
ومشارَكتهن األكبر في القوى العاملة وعن المنافع االقتصادية
َ
الصحية واالجتماعية التي يمكن أن يضيفها هذا االنخراط
و
ّ
وهذه
المشارَكة إلى المجتمع المحلي وتأييد هذه األمور على
َ
أن هذه اإلعالنات عن الخدمة
حد سواء .واألمر
ّ
المهم هو ّ
ّ
الذين
للرجال،
ة
َّه
موج
تكون
أن
يجب
ة
العام
يؤدون دو اًر مهماً
ّ
ّ
َ
في تحسين توقّعات التوظيف بالنسبة إلى النساء .وتُعتبر
التحرش الجنسي في مكان
بالتحديد زيادة التوعية حول
ّ
تشارك
العمل واألماكن العامة ،وتشجيع الرجال والنساء على ُ
المسؤوليات المنز ّلية بالتساوي ،وتعزيز المساواة في الفرص،
الوطني.
تستحق االهتمام في سياق الخطاب
بمجملها أغراضاً
ّ
ّ
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‘فرص ثانية’” (”Youth Exclusion in Egypt: In Search of ‘Second
“‘ ،)Chancesمبادرة شباب الشرق األوسط ( ،)Middle East Youth Initiativeالعدد  ،2سبتمبر/
أيلول 2007؛ راجي أسعد ( ،)Ragui Assaadكريستين بينزيل ( )Christine Binzelوماي جدﷲ
(“ ،)May Gadallahالمراحل االنتقاليّة إلى التوظيف والزواج بين الرجال الشباب في جمهورية مصر
العرب ّية” (”Transitions to Employment and Marriage Among Young Men in
“ ،)Egyptميدل إيست ديفلوبمنت جورنال ( ،)Middle East Development Journalالمجلّد
 ،2العدد 2010 ،1؛ نافتينج ديلون ( )Navtej Dhillonوطارق يوسف ( ،)Tarik Yousefمح ّرران،
“جيل في االنتظارَ :و ْع ُد الشباب غير ال ُمحقَّق في الشرق األوسط” (Generation in Waiting:
ٌ
 ،)The Unfulfilled Promise of Young People in the Middle Eastواشنطن العاصمة ،دار نشْ ر
مؤسسة بروكينغز (2009 ،)Brookings Institution Press؛ وغادة برسوم (،)Ghjada Barsoum
مح ّمد رمضان ( ،)Mohamed Ramadanومنى مصطفى (“ ،)Mona Mostafaالمراحل االنتقالية
للنساء الشابات والرجال الشباب إلى سوق العمل في جمهورية مصر العربية” (Labour Market
 ،)Transitions of Young Women and Men in Egyptالعدد  ،16جينيف ،سويسرا ،مكتب العمل
الدولي ( ،)International Labour Officeيونيو/حزيران .2014

االقتصادي” (Women Economic
 8نهال زيتون (“ ،)Nahla Zeitounدراس ٌة حول تمكين النساء
ّ
 ،)Empowerment Studyواشنطن العاصمة :البنك الدولي لإلنشاء والتعمير (International Bank
/)for Reconstruction and Developmentالبنك الدولي ( ،)World Bankمايو/أيار 2018؛
برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي ([،)United Nations Development Programme [UNDP
“تقرير حول التنمية البشرية العربية لعام  :2016الشباب والتوقّعات بشأن التنمية البشرية في واقع
ُم َت َغ ِّير” (Arab Human Development Report 2016: Youth and the Prospects for Human
 ،)Development in a Changing Realityنيويورك :برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي (United
 ،)Nations Development Programmeالمكتب اإلقليمي للدول العرب ّية (Regional Bureau for
[.2016 ،)Arab States [RBAS
 9كوليت سالمي ( )Colette Salemiوعلي راشد (“ ،)Ali Rashedاستمرار التحفُّظ :المواقف إزاء
الجنس ْين بين الشباب المصريين” (”Continuing Conservatism: Gender Attitudes Among
“ ،)Egytian Youthفي رانيا ُرشدي ( ،)Rania Roushdyومايا سيفردينج (،)Maia Sieverding
محررتان“ ،دراسة استقصائية جماعية حول الشباب في جمهورية مصر العربية ( )SYPEعام :2014
تأسيس األدلّة للسياسات ،والبرامج ،واألبحاث” (]Panel Survey of Young People in Egypt [SYPE
 ،)2014: Generating Evidence for Policy, Programs, and Researchالقاهرة :مجلس السكان
(.2015 ،)Population Council
 10إ ّن المسح حول انتقال الشباب من المدرسة إلى العمل في جمهورية مصر العربية (Egypt
تمثيلي وطنياً للمصريين الذين تتراوح أعمارهم بين  15و 29عاماً ،يَ ْج َمع
 )SWTSهو مسح
ّ
المعلومات حول التعليم وتجارب التوظيف .أُجر َِي المسح حول انتقال الشباب من المدرسة إلى العمل
ٍ
(لمزيد من المعلومات ،راجِع منظّمة العمل الدولية [،]ILO
عامي  2012و2016
في  30بلدا ً بين ْ

“ملفات البيانات الصغرى حول المسح حول انتقال الشباب من المدرسة إلى العمل” (”School-to-
“ ،)Work Transition Survey [SWTS] Micro Data Filesقاعدة البيانات.)2014 ،
 11راجي أسعد ( ،)Ragui Assaadوكارولين كرافت (“ ،)Caroline Krafftهيكلية التوظيف وتط ّورها
في جمهورية مصر العربية”The Structure and Evolution of Employment( ”2012-1998 :
“ ،)in Egypt: 1998–2012الجيزة ،جمهورية مصر العربية :منتدى األبحاث االقتصاديّة (Economic
 ،)Research Forumورقة العمل رقم  ،805نوفمبر/تشرين الثاني  ،2013ص.3 .
 12أسعد ( )Assaadوكرافت (.2013 ،)Krafft
 13البنك الدولي ( ،)World Bankغير مؤ َّرخ.
 14راجي أسعد ( ،)Ragui Assaadوكارولين كرافت (“ ،)Caroline Krafftديناميكيات سوق العمل
وبطالة الشباب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا :أدلّة من جمهورية مصر العربية ،واألردن وتونس”
(”Labor Market Dynamics and Youth Unemployment in the Middle East and North
“ ،)Africa: Evidence from Egypt, Jordan and Tunisiaالجيزة ،جمهورية مصر العربية :منتدى
األبحاث االقتصاديّة ( ،)The Economic Research Forumورقة العمل رقم  ،993أبريل/نيسان
2016؛ راجي أسعد ( ،)Ragui Assaadوكارولين كرافت (“ ،)Caroline Krafftمراحل الشباب
االنتقاليّة في جمهورية مصر العربية :المدرسة ،والعمل ،وتكوين العائلة في حقب ٍة من الفرص
ال ُمتَ َغ ِّيرة” (”Youth Transitions in Egypt: School, Work, and Family Formation in an
“ ،)Era of Changing Opportunitiesالدوحة ،قَطَر :صلتك ( ،)Silatechورقة العمل رقم ،14-1
2014؛ وشيرين الع ّزاوي ( )Shireen AlAzzawiوفالديمير هالسني (“ ،)Vladimir Hlasnyنتائج
الشباب الضعيفة من حيث التوظيف في جمهورية مصر العربية ومصر :االتجاهات وال ُمحدِّدات”
(”Vulnerable Employment Outcomes of Youth in Egypt and Jordan: Trends and
“ ،)Determinantsمنتدى األبحاث االقتصاديّة ( 30 ،)Economic Research Forumنوفمبر/
تشرين الثاني .2018

 15راليتزا ديموفا ( )Ralitza Dimovaوكريم ستيفان (“ ،)Karim Stephanعدم المساواة في الفرص
والفرص (غير المتساوية) في سوق عمل الشباب :كيف ُيعتبر العالَم العربي مختلفاً؟ ” (Inequality
of Opportunity and [Unequal] Opportunities in the Youth Labour Market: How Is
? ،)the Arab World Differentمكتب العمل الدولي ( ،)International Labour Officeالعدد ،6
أكتوبر/تشرين األول .2016
 16البنك الدولي ( ،)World Bankغير مؤ َّرخ.

 17منى سعيد (“ ،)Mona Saidالسياسات والتدخالت بشأن عمالة الشباب في جمهورية مصر
العربية” ( ،)Policies and Interventions on Youth Employment in Egyptمؤسسة التدريب
األوروبيّة (.2015a ،)European Training Foundation
 18كالوس شواب ( ،)Klaus Schwabمحرر“ ،التقرير حول التنافسية العالمية عام The( ”2018
 ،)Global Competitiveness Report 2018جينيف :المنتدى االقتصادي العالمي (World
 .2018 ،)Economic Forumلقد َج َمع مؤشّ ر التنافسية العالمية لعام 2018 Global( 2018
 )Competitiveness Indexترتيبات أصحاب العمل على معدّل يتراوح من  1إلى  7لمهارات القوى
العاملة ،بما فيها جودة التدريب المهني ،ومجموعات مهارات الخ ّريجين ،والمهارات الرقمية في
صفوف السكّان ،وسهولة إيجاد موظّفين ماهرين ،وغيرها .وفي األعوام السابقة ،تم ج ْمع المعلومات
بشأن ترتيبات مؤشرات مؤهالت أخرى بما فيها جودة تعليم الرياضيات والعلوم ،وجودة كليّات إدارة
األعمال ،والوصول إلى اإلنترنت في المدارس.
 19البنك الدولي (“ ،)World Bankف ْتح األبواب :المساواة بين الجنسين والتنمية في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ” (Opening Doors: Gender Equality and Development in the Middle East
 ،)and North Africaواشنطن العاصمة :البنك الدولي لإلنشاء والتعمير (International Bank for
/)Reconstruction and Developmentالبنك الدولي (.2013 ،75181 ،)World Bank
 20كارولين كرافت (“ ،)Caroline Krafftهل المدرسة هي السبيل األفضل الكتساب المهارات؟
العائدات على المدرسة المهن ّية والمهارات المهنية في جمهورية مصر العربية” (”Is School the
“،)Best Route to Skills? Returns to Vocational School and Vocational Skills in Egypt
جورنال أوف ديفلوبمنت ستاديز ( ،)Journal of Development Studiesالمجلّد  ،54العدد 2018 ،7؛
سعيد (.2015a ،)Said
 21كرافت (.2018 ،)Krafft
 22ديموفا ( )Dimovaوستيفان (.2016 ،)Stephan
 23كرافت (.2018 ،)Krafft
 24كرافت (.2018 ،)Krafft
 25ديموفا ( )Dimovaوستيفان (.2016 ،)Stephan
 26راجي أسعد ( ،)Ragui Assaadكارولين كرافت ( ،)Caroline Krafftوشيماء ياسين (Shaimaa
تحليل لنمو الوظائف في القطاع الخاص في
ٌ
“ ،)Yassinتوفير فرص العمل أو امتصاص العمل؟
جمهورية مصر العرب ّية” (”Job Creation or Labor Absorption? An Analysis of Private
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“ ،)Sector Job Growth in Egyptالجيزة ،جمهورية مصر العربيّة :منتدى األبحاث االقتصاديّة
( ،)Economic Research Forumورقة العمل رقم  ،1237أكتوبر/تشرين األول .2018
 27سعيد (.2015a ،)Said
 28البنك الدولي ( )World Bankغير مؤ َّرخ.
 29البنك الدولي ( )World Bankغير مؤ َّرخ.
 30أسعد ( )Assaadوكرافت ( ،2016 ،)Krafftص.9 .
 31راجي أسعد ( ،)Ragui Assaadرنا الهندي ( ،)Rana Hendyمنذر لعساسي (Moundir
 ،)Lassassiوشيماء ياسين (“ ،)Shaimaa Yassinشَ ْرح مفارقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
( :)MENAارتفاع مستوى التحصيل التعليمي ،وإنّما ركود معدّل مشا َركَة اإلناث في القوى العاملة”
(”Explaining the MENA Paradox: Rising Educational Attainment, Yet Stagnant
“ ،)Female Labor Force Participationبون ،ألمانيا :معهد اقتصاد العمل ([Institute of Labor
 ،)Economics [IZAورقة المناقشة رقم  ،11385مارس/آذار 2018؛ البنك الدولي (،)World Bank
2013؛ ديموفا ( )Dimovaوستيفان (.2016 ،)Stephan

 32أسعد وآخرون (2018 ،)Assaad et al.؛ منى عامر (“ ،)Mona Amerالمرحلة االنتقالية من
التعليم إلى العمل :تقرير قُطري حول جمهورية مصر العربية” (Transition from Education
 ،)to Work: Egypt Country Reportمؤسسة التدريب األوروبيّة (European Training
 ،)Foundationيناير/كانون الثاني 2007؛ البنك الدولي (.2013 ،)World Bank
 33البنك الدولي (2013 ،)World Bank؛ غلوريا ال كافا ( ،)Gloria La Cavaنهال ِعلوان (Nihal
 ،)Elwanبول فرانسيس ( ،)Paul Francisمليكة دريسي ( ،)Malika Drissiنهال حسن (Nahla
جيلسن ( ،)Irin Jillsonنيال أوهينغز ( ،)Niall O’Higginsرانيا رشدي (Rania
 ،)Hassanإيرين ُ
 ،)Roushdyوفريق البحث التابع لمجلس السكّان (“ ،)Population Councilاستعادة صوتهم:
وجهات نظر جديدة من الشابات والشباب في صعيد مصر” (Reclaiming Their Voice: New
 ،)Perspectives from Young Women and Men in Upper Egyptالبنك الدولي (،)World Bank
 11 ،71674يونيو/حزيران .2012
 34البنك الدولي (.2013 ،)World Bank
 35البنك الدولي (.2013 ،)World Bank
 36أسعد وآخرون (2018 ،)Assaad et al.؛ تارا فيشواناث ( ،)Tara Vishwanathجابريال إنشوست
( ،)Gabriela Inchausteجيكوب جولدستون (َ ،)Jacob Goldstonس َحر سجاد حسين (Sahar
 ،)Sajjad Hussainنانديني كريشنان ( ،)Nandini Krishnanومارك شيفباور (،)Marc Schiffbauer
“جمهورية مصر العربية :وظائف إضافية ،وظائف أفضل :أولو ّي ٌة لجمهورية مصر العربية” (Arab
 ،)Republic of Egypt: More Jobs, Better Jobs: A Priority for Egyptالبنك الدولي (World
 ،88447-EG ،)Bankيونيو/حزيران .2014
 37البنك الدولي (.2013 ،)World Bank
 38راجي أسعد ( ،)Ragui Assaadوكارولين كرافت (“ ،)Caroline Krafftتط ُّور إمداد العمل
والبطالة في االقتصاد المصري”The Evolution of Labor Supply and( ”2012-1988 :
“ ،)Unemployment in the Egyptian Economy: 1988–2012في راجي أسعد (،)Ragui Assaad
وكارولين كرافت ( ،)Caroline Krafftمحررين“ ،سوق العمل المصرية في حقب ٍة من الثورة” (The
 ،)Egyptian Labor Market in an Era of Revolutionأكسفورد ،دار نشْ ر جامعة أكسفورد
(2015 ،)Oxford University Press؛ والعزاوي ( )Al Azzawiوهالسني ( .2018 ،)Hlasnyيركّز هذا
الموسع.
الخط البحثي في المقام األ ّول على تعريف السوق للعمالة الهشّ ة بدالً منه على تعريفها َّ
ويستثني تعريف السوق النشاطات االقتصاديّة التي تجري في المقام األ ّول ألغراض االستهالك األُ َسري،
مثل تربية الحيوانات ،وتصنيع منتجات الحليب .وتُ َركِّز بالمثل البيانات التي تتم مناقشتها في هذا
القسم على تعريف السوق للعمالة.
 39أسعد ( )Assaadوكرافت (2015 ،)Krafft؛ العزاوي ( )AlAzzawiوهالسني ( ،2018 ،)Hlasnyص.9 .
 40أسعد ( )Assaadوكرافت (.2015 ،)Krafft
 41إ ّن هذه البيانات مستمدّة من مؤشرات البنك الدولي للتنمية (World Bank Development
 .)Indicatorsترتكز أرقام الوظائف المدفوعة األجر والراتب على التقديرات من ق ُْسم اإلحصاءات
التابع لمنظّمة العمل الدولية (International Labour Organization Department of
[ .)Statistics [ILOSTATويُع َّرف مصطلح “المدفوع األجر والراتب” على الشكل التالي“ :الع ّمال
(الموظّفون) المدفوعو األجر والراتب هم أولئك الع ّمال الذين يشغلون نوعاً من الوظائف المحددة
على أنّها ‘وظائف على أساس العمل بأجر’ حيث يُ ْبرِم شاغلو الوظائف عقود عمل صريحة (خطية أو
تنص على م ْنحهم مكافأة أساسيّة ال تعتمد بشكلٍ مباشر على دخْل الوحدة التي
شفهية) أو ضمنيّة ّ
يعملون لها” ،البنك الدولي ( ،)World Bankغير مؤ َّرخ.
 42أسعد ( )Assaadوكرافت (.2015 ،)Krafft
 43أسعد وآخرون (.2018 ،)Assaad et al.
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 44إ ّن معدّل األفراد خارج دائرة التوظيف والتعليم والتدريب ( )NEETهو عملية قياس لنسبة الشباب
الذين ال يعملون (إ ّما العاطلين عن العمل أو الذين هم خارج القوى العاملة) والذين ال يرتادون المدرسة
أو الذين ال يخضعون للتدريب من أصل إجمالي عدد الشباب؛ ساره ِ
ألدر (“ ،)Sara Elderماذا يعني
األفراد خارج دائرة التوظيف والتعليم والتدريب ( )NEETsولماذا يُساء تفسير المفهوم بسهولة؟”
(“? ،)”What Does NEETs Mean and Why Is the Concept so Easily Misinterpretedمكتب
العمل الدولي ( ،)International Labour Officeالموجز التقني رقم  ،1يناير/كانون الثاني .2015
يتم عاد ًة توفير معدّالت األفراد خارج دائرة التوظيف والتعليم والتدريب في الفئتين العمريتين اللتين
تتراوحان بين  15و 24عاماً أو بين  18و 29عاماً .على َعك ِْس عمليات قياس البطالة وال ُمشا َركَة في
أقل مغزى بالنسبة إلى الشباب أل ّن عمليات القياس هذه ال تأخذ في عين
القوى العاملة ،والتي هي ّ
االعتبار األفراد الذين يرتادون المدرسة أو يخضعون للتدريب ،تأخذ معدّالت األفراد خارج دائرة
التوظيف والتعليم والتدريب في عين االعتبار األفراد الذين يرتادون المدرسة أو يخضعون للتدريب.
ِ 45
ألدر (.2015 ،)Elder

 46مكتب العمل الدولي (“ ،)International Labour Officeجمهورية مصر العربية :الموجز القُطري
بشأن المسح حول انتقال الشباب من المدرسة إلى العمل (Egypt: SWTS Country( ”)SWTS
 ،)Briefمنظمة العمل الدولية ( ،)International Labour Lawديسمبر/كانون األ ّول .2016
 47منى عامر (“ ،)Mona Amerأنماط دخول سوق العمل في جمهورية مصر العربية”2012-1998 ،
(“ ،)”Patterns of Labor Market Insertion in Egypt, 1998–2012الجيزة ،جمهورية مصر
العربيّة :منتدى األبحاث االقتصادية ( ،)Economic Research Forumورقة العمل رقم ،849
أكتوبر/تشرين األول .2014
 48راجي أسعد ( ،)Ragui Assaadجواد صالحي أصفهاني ( ،)Djavad Salehi-Isfahaniورنا الهندي
(“ ،)Rana Hendyعدم المساواة في الفرص في التحصيل التعليمي في الشرق األوسط وشمال
أفريقيا :أدلّة من دراسات استقصائيّة لألُ َسر” (”Inequality of Opportunity in Educational
“،)Attainment in Middle East and North Africa: Evidence from Household Surveys
الجيزة ،جمهورية مصر العربية :منتدى األبحاث االقتصاديّة ( ،)Economic Research Forumورقة
العمل رقم  ،834مايو/أيار 2014؛ وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (.2016 ،)UNDP
 49أسعد ( ،)Assaadكرافت ( ،)Krafftوياسين (2018 ،)Yassin؛ فيشواناث وآخرون (Vishwanath
.2014 ،)et al.

 50مجموعة البنك الدولي (“ ،)World Bank Groupالنساء ،واألعمال ،والقانون عام  :2019عق ٌد
من اإلصالح” ( ،)Women, Business and the Law 2019: A Decade of Reformواشنطن
العاصمة :البنك الدولي لإلنشاء والتعمير (International Bank for Reconstruction and
/)Developmentالبنك الدولي (.2019 ،)World Bank
 51راجي أسعد ( ،)Ragui Assaadكارولين كرافت ( ،)Caroline Krafftوإيرين سيلونِّس (Irene
“ ،)Selwanessتأثير الزواج المبكر على عمالة النساء في الشرق األوسط وشمال أفريقيا” (”The
Impact of Early Marriage on Women’s Employment in the Middle East and North
“ ،)Africaماستريخت ،هولندا :منظّمة العمل الدولية (،)International Labour Organization
ورقة المناقشة رقم  23 ،66يناير/كانون الثاني 2017؛ والبنك الدولي (،2013 ،)World Bank
ص .105 .ليست معدّالت المشا َركَة في القوى العاملة بحسب الوضع العائلي متوفّرة بسهولة .على
الرغم من ذلك ،تكشف بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ( )OECDحول
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عن هذا التقرير

ُ
ش ْك ٌر وعِ رفان

يكافح المصريون الشباب لتعزيز توقّعات عمالتهم وللمساهمة
باألخص حاالت من عدم المساواة
اقتصادياً .وتواجه النساء الشابات
ّ
الكبيرة في سوق العمل من حيث الفرص واألجور .ففي هذا التقرير،
يولّف المؤلّفون األبحاث حول القيود الرئيسيّة المفروضة على
ُمشا َركَة النساء الشابات في القوى العاملة وعمالته ّن في جمهورية
مصر العربية ( )Egyptويوفّرون لمح ًة حول المبادرات التي تحاول
معالجة هذه التح ّديات .ويعالج التقرير تطلّعات النساء الشابات
يخص العمل ،والجهود التي تبذلها النساء اللواتي
ونواياه ّن فيما ّ
ير َغ ْبن بالعمل من أجل إيجاد وظائف واالحتفاظ بها ،والمع ّوقات
التي تواجهها هؤالء النساء ،والمبادرات ال ُمتَّ َخذَة حالياً لمعالجة هذه
التحديات ،واالعتبارات الواجب أخذْها مع سعي صانعي السياسات
في جمهورية مصر العربيّة لتحسين السياسات والبرامج الحاليّة
الستهداف تلك المع ّوقات الهيكلية والمؤسسات ّية الكامنة.

يق ّر المؤلّفون بامتنان للدعم الذي وفّره أفرا ٌد متع ّددون لهذه الدراسة
والذين أ ّدت رؤاهم إلى تحسين التقرير بشكلٍ كبير .لقد ُم ِنحت
الدراسة منح ًة ابتدائيّ ًة من ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ في الشرق األوسط
( ،)]Center for Middle East Public Policy [CMEPPوإنّنا
نشكر المديرة ،داليا داسا كاي ( ،)Dalia Dassa Kayeعلى د ْعمها
وتشجيعها على مدار الفترة التي أج ِريَت فيها هذه الدراسة .إنّنا أيضاً
ممت ّنون لد ْعم روبِن ميلي ( ،)Robin Meiliوهو مدي ٌر معاو ٌن في
البرامج الدوليّة ( )International Programsفي مؤسسة RAND
وتشارلز رايز ( ،)Charlie Riesوهو نائب الرئيس للشؤون الدولية
( )Internationalفي مؤسسة  .RANDوقد قَ ّد َمت إرين سميث
( )Erin Smithد ْعماً إدارياً ممتازا ً في سياق هذا البحث ،و َع ِمل َْت
إميلي وارد ( )Emily Wardعلى تنقيح هذه الوثيقةُ ،م َح ِّس َن ًة
وضوحها ونثْرها إلى ح ٍّد كبير.

التمويل
لقد ت ّم توفير التمويل لهذا البحث عن طريق المساهمات السخيّة من
المجلس االستشاري لمركز ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ في الشرق األوسط التابع
لمؤسسة RAND Center for Middle East Public( RAND
.)Policy [CMEPP] Advisory Board
مركز  RANDللسياسات العامة في
الشرق األوسط (RAND Center for Middle
)East Public Policy
أُجري هذا البحث في ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ في الشرق األوسط
( ،)CMEPPالذي يُعتَبَر جزءا ً من البرامج الدوليّة (International
 )Programsفي مؤسسة  .RANDيجمع ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ في
الشرق ﺍﻷﻭسط بين التف ّوق في التحليل والخبرة اإلقليمية عبر مؤسسة
 RANDلمعالجة التحديات السياسية واالجتماعية واإلقتصادية األكثر
ٍ
لمزيد من المعلومات،
حساسيّ ًة التي تواجه الشرق األوسط حالياً.
الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني  www.rand.org/cmeppأو االتصال
بالمدير (معلومات االتصال متوفّرة على الصفحة اإللكترون ّية).
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وقد استفاد البحث استفاد ًة كبير ًة من مقابالتنا مع الخبراء
المتخصصين حول جمهورية مصر العربية ،بمن فيهم ممثلين عن
الحكومة ،والقطاع الخاص ،ومنظّمات غير حكومية .واستفدنا أيضاً من
التوجيه والتغذية الراجِعة من الزمالء األقران من مؤسسة ،RAND
بمن فيهم شيلي كالبِرتسون ( ،)Shelly Culbertsonوألِكس روثنبرغ
( ،)Alex Rothenbergوتاديجا جراكنر ( ،)Tadeja Gracnerوفاديا
عفاش ( .)Fadia Afasheوأخيرا ً ،نُ ْعرِب عن امتناننا لمراجعت ْينا،
شانثي ناتاراج ( ،)Shanthi Natarajوهي أخصائية أولى في مجال
االقتصاد في مؤسسة  ،RANDوكارولين كرافت (،)Caroline Krafft
وهي أستاذة مسا ِع َدة في علْم االقتصاد في جامعة سانت كاثرين
( .)St. Catherine Universityفقد ساعدتنا مراجعتاهما الوثيقة
وتغذياتهما الراجعة في تحسين المخطوطة إلى ح ٍّد كبير.

عن المؤ ّلفين
لؤي كونستانت ( )Louay Constantهو ِ
باحث أ ّول في السياسات
في مؤسسة  .RANDلقد َع ِمل على مدار فترة تواجده في مؤسسة
 RANDعلى مشاريع متعددة بَ َحثَت في مجموع ٍة من القضايا في
السياسات االجتماعيّة ،بما فيها إصالح التعليم األسـاسي (التعليم من
الحضــانة إلى الثانـوية) ( ،)K-12والتعليم ما ب ْعد الثانوي والتدريب،
وأسواق العمل .وقد تَ َمثّلَت مجاالت تركيز أبحاث كونستانت الرئيس ّية
بمرحلة الشباب االنتقاليّة من المدرسة إلى العمل وتجارِب الطالب
الذين سيتخرجون قريباً أو الذين تخرجوا حديثاً والذين يسعون وراء
ٍ
مزيد من التعليم ووراء التوظيف.
إفياني إدوشي ( )Ifeanyi Edochieهو باحث مساعد في السياسات
في مؤسسة  RANDومرشّ ح ل َن ْيل شهادة الدكتوراه في مجال تحليل
السياسات من كلية  RANDللدراسات العليا (Pardee RAND
 .)Graduate Schoolتُركِّز أبحاثه على سياسات سوق العمل باإلضافة
إلى علوم البيانات وتقنيات المحاكاة لتحليل الفقر في البلدان النامية.

جيفري مارتيني ( )Jeffrey Martiniهو باحث أول حول الشرق
األوسط في مؤسسة  ،RANDحيث يعمل على قضايا سياسية وأمنية
في العالَم العربي .وقد نَشَ ر أبحاثاً حول أمن الخليج العربي ،وتحقيق
االستقرار في سوريا ،والعالقات المدنية-العسكرية في جمهورية مصر
العربية ،واالنقسامات الجيل ّية ضمن اإلخوان المسلمين (Muslim
 .)Brotherhoodعاش مارتيني أربعة أعوام في العالَم العربي ،من
بينها عام في القاهرة ،وهو يحمل شهادة ماجستير في الدراسات
العربية.
تشاندرا غاربِر ( )Chandra Garberهي محللة أولى في مجال
االتصاالت في مؤسسة  .RANDتنطوي خلفيتها على العمل على
قضايا مثل سياسات الصحة العامة ،والقضايا المتعلّقة بالجنس ْين
واألقليات ،وسياسات العمل ،واالستدامة ،ومسؤولية الشركات
االجتماعية ،والتعليم والتدريب ،والصراع واألمن .إنها تحمل شهادة
ماجستير في األدب المقا َرن مع تركي ٍز على النظرية النقدية.

بيتر جليك ( )Peter Glickهو أخصائي في مجال اقتصاد العمل في
مؤسسة تحدي األلفية (Millennium Challenge Corporation
[ .)]MCCتناولَت أبحاثه مواضيع في مجاالت التوظيف ،والتعليم،
والصحة ،والتنمية االقتصادية ،مع التركيز مؤخرا ً على قضايا عمالة
الشباب .قبْل عمله في مؤسسة تحدي األلفية ،كان جليك أخصائياً
في مجال االقتصاد في مؤسسة  .RANDوقد قاد مشا َركَة مؤسسة
 RANDفي مبادرة الحلول لعمالة الشباب (Solutions for Youth
 )Employmentمع البنك الدولي ( )World Bankومنظمات أخرى.
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C O R P O R AT I O N

تواجه

النساء الشابات في جمهورية مصر العربية ( )Egyptحاالت من
معدل
عدم المساواة المجحفة في سوق العمل من حيث فرص العمل واألجورُ .يعتََبر ّ
ومعدل البطالة مرتفعاً .وعلى الرغم
مشارَكة النساء الشابات في القوى العاملة منخفضاً
ّ
َ
نين أق ّل من
ج
ي
النساء
ال
ز
ت
ال
يين،
ر
المص
الرجال
و
النساء
بين
التعليمي
التفاوت
ع
اج
ر
ت
من ُ
َْ َ
إن عدداً أكبر من
اجهن ّ
تحديات متعددة في إيجاد الوظائف .عالوةً على ذلكّ ،
الرجال ويو ْ
النساء الشابات بالمقارنة مع الرجال الشباب خارج دائرة التوظيف والتعليم والتدريب .تشير
تحديات
اجهن ّ
هذه المؤشرات إلى ّ
أن النساء المصريات الشابات اللواتي يبحثْن عن عمل يو ْ
مستمرة في تأمين الوظائف .وتشمل العوائق الرئيسية ارتفاع كلفة رعاية األطفال،
هيكلية
ّ
السلبية إزاء النساء في مكان العمل،
ُس َرة ،والمواقف
وتوقّع تولّي النساء
ّ
ّ
أغلبية مسؤوليات األ ْ
ُّ
واالفتقار إلى القدرة على التنقل ،والمعوقات القانونية ،واستمرار الفجوات في األجور،
التحرش الجنسي في مكان العمل ،وسوء إنفاذ قوانين مكافحة التمييز.
و ّ
المرجح أن يعيق عدم التكافئ المجحف في الجهد
يؤ ّكد مؤلّفو هذا التقرير ّأنه من
ّ
للمساه َمة في االقتصاد من تحسين توقّعات جمهورية مصر العربية
الذي تبذله النساء
َ
ٍ
فإن المجتمع ال يجني بالكامل ثمار استثماراته في رأس المال
االقتصادية
ّ
بشكل خطيرّ .
ومعدل العمالة
الجمع بين تحصيل النساء التعليمي المتنامي
ّ
البشري ،بحسب ما يثبته ْ
صت موارد
المنخفض
بينهن .ويشير المؤلّفون إلى ّ
ّ
أن جمهورية مصر العربية قد ّ
خص َ
ٍ
ولكنها لم توفّر الفرصة لفئة رئيسية من المستفيدين من
لتوسيع نطاق الوصول إلى التعليمّ ،
ٍ
ٍ
هذا الوصول الموسَّع النطاق للمساهمة بشكل كامل في نمو البلد وتطويره.
تقيد النساء الشابات في جمهورية مصر
في هذا التقرير ،يبحث المؤلّفون في القضايا التي ّ
المشارَكة في القوى العاملة والتوظيف ،وينظرون في المبادرات الحكومية
العربية من حيث
َ
وغير الحكومية الجارية حالياً لمعالجة هذه القضايا ،ويعرضون اعتبارات في السياسات
والتي يمكن أن تعتمد على الجهود المبذولة حالياً للمساعدة على تمكين النساء الشابات
اقتصادياً.

www.rand.org
Arabic Translation of:
“Barriers to Employment That Women Face in Egypt: Policy
”Challenges and Considerations
RR-2868/1-RC

