
ي سوق تطوير 
 
العملمشاركة المرأة ف

مهارتهاوتعزيز 

:بيان عدم مسئولية

ورة وجهة نظر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أو الحكومة األم ن وال تعكس بالضن ي هذه المادة هي مسئولية المؤلفي 
ن
.يةريكاآلراء الواردة ف

عالية المهدى. / د.أ
ين الشوارب  . د.أمن  الجرف. د.أ أنور النقيب. د.أشير



تشجيع اندماج اإلناث في سوق العمل

:التاليالنحوعلىأجزاءأربعةفيالورقةهذهتنقسم

.ومؤشراتهاالعمل،سوقفيالمصريةالمرأةمشاركةمالمحأهمويتناول:األولالجزء•

المتبعةواإلجراءاتالسياساتأهمعنوالنامية،المتقدمةالدولمنبكلالمختلفة،الدوليةالتجاربمنالمستفادةالدروسالثانيالجزء•
.العملسوقفيالمرأةمشاركةلتشجيع

فيأةالمربعملالمعنيينقدمةماضوءفيوالمصري،العملسوقفياإلناثدمجمنمزيدأجلمنالمقترحاتبعض:الثالثالجزء•
.إليهاالرجوعتمالتيالدوليةالتجاربعنهأسفرتماومقترحات،منالمصريةالحالة

طبيق،للتالزمنىواإلطارالمقترحات،لهذهالعملأولوياتتتضمنانعلىالمقترحات،لهذهالعملخطةيعكسواألخيرالرابعالجزء•
تحقيقالمعنيةللجهاتيتسنىحتىاألداء؛ومؤشراتالمتابعةآليةعنفضالاًومصادره،المطلوبوالتمويلبالتنفيذ،المعنيةوالجهات
.المطلوبةاألهداف



:2016-2011أهم مالمح مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل خالل الفترة : األولالجزء 

حقائق وأرقام

.%10بنحوالدراسةفترةخاللاإلناثمنالعاملةةالقوادتز•

.الذكورنصيب%77مقابلالعاملةالقوىإجماليمن%23يتجاوزالاإلناثنصيب•

.للذكوربنظيرتهابالمقارنةوتواضعها،%17عندالعملسنفياالناثإجمالىمنالمشتغالتاإلناثمشاركةنسبةانخفاض•

.التعليممستوىارتفاعمعالعاملةبالقوىاإلناثمشاركةدرجةترتفع•

صليلرسالمداهذهخريجيبينللبطالةالنوعيةالفجوةارتفاعوالعاملة،القوىفيالفنيةالمدارسخريجيمناإلناثمشاركةتراجع•

.الذكوربين%11مقابلاإلناثبين%35البطالةمعدل

.الصناعىبالنشاطفقط%6مقابلالخدمىبالنشاطاألناثعملمن%57نحوتركز•

.الذكورلصالحإستمرارهامعالجنسينبيناألجورفجوةاستمرار•



:  2016-2011أهم مالمح مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل خالل الفترة : الجزء األول

وأرقامحقائق 

تطور القوة العاملة(: 1)شكل رقم 

معدل مشاركة االناث و الذكور في القوي العاملة( 2)شكل رقم 

20,541 20,874 21,116 21,310 21,720 22,110 

5,988 6,147 6,456 6,629 6,705 6,605 
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حقائق وأرقام: 2016-2011أهم مالمح مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل خالل الفترة : الجزء األول

مقابل الذكور الي اجمالي السكاننسبة المشتغالت من االناث( 3)شكل رقم 

• البنك الدولى: المصدر

•
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:  2016-2011أهم مالمح مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل خالل الفترة : الجزء األول

وأرقامحقائق 
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2012مساهمة اإلناث في القوي العاملة والتشغيل وفقا لمستوي التعليم ( أ-4)شكل رقم 



:2016-2011أهم مالمح مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل خالل الفترة : الجزء األول

حقائق وأرقام

2012مساهمة الذكور في القوي العاملة والتشغيل وفقا لمستوي التعليم ( ب-4)شكل رقم 

معدل التشغيل في مجال الصناعة( أ-5)شكل رقم 
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:2016-2011أهم مالمح مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل خالل الفترة : الجزء األول

حقائق وأرقام

معدل التشغيل في مجال الزراعة( ب-5)شكل رقم 

معدل التشغيل في مجال الخدمات( ج -5) شكل رقم

منظمةًالعملًالدول:ًالمصدر•
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:  2016-2011أهم مالمح مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل خالل الفترة : الجزء األول

وأرقامحقائق 

نسبة مشاركة االناث  و الذكور في القطاع غير الرسمي الي اجمالي العمالة غير الزراعية( 6)شكل رقم 

البنك الدولي: مصدر

فجوة األجور بين الجنسين( 7)شكل رقم 

الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء-2015توظف وأجور عام نشرة: المصدر
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الممارسات الدروس المستفادة من أفضل: الجزء الثانى

(5+4+3)الدولية لزيادة دمج اإلناث في سوق العمل 

:خصائصثالثةلهاعمليةهىالعملسوقفياإلناثدمجأنلتؤكدالتجاربهذهوجاءت

متكاملةوشاملة.1

المدىطويلةديناميكيةتراكمية،.2

تشاركية.3



الممارسات الدروس المستفادة من أفضل: الجزء الثانى

(5+4+3)الدولية لزيادة دمج اإلناث في سوق العمل 

متكاملةوشاملة:أوالا 

وخططالعملقسوسياساتفيهابماالكلية،اإلقتصاديةالسياساتلتشملالمستوياتكافةعلىالعملتتضمن
دقيقةاتومبادربرامجصياغةوأخيرا،اإلتجاه،ذاتفيتصبالتيواإلجراءاتالتشريعاتوالقطاعية،العمل

.األقتصادفيالمرأةمشاركةدعم-األولىبالدرجة–تستهدف

الزمنمدىعلىمستمرةتراكميةعملية:ثانيا

المتابعةعلىتقومالموروثة،واألعرافوالمفاهيمالسائدةاإلجتماعيةالقيممنالكثيرتغييرتتضمنحيث
.منهاالمرجوةالنتائجلتحقيق؛وتقييمهاللخطط،المستمرة

ا  تشاركية:ثالثا

من،كلليشملبأكملهاألنتاجىوالقطاعالمختلفة،بمؤسساتهاحكومةمنالمجتمعأطرافكافةفيهايشارك
ذاتميةواإلقليالدوليةالمنظماتوكافةالمدنىوالمجتمعالتعاونىالقطاعوبلالخاصالقطاعوالعامالقطاع
.الصلة



الممارسات الدروس المستفادة من أفضل: الجزء الثانى

(5+4+3)الدولية لزيادة دمج اإلناث في سوق العمل 

روطشأربعةتوافرعلىيتوقف-دراستهاتمالتيالتجاربأغلبأوضحتمانحوعلى-العمليةهذهنجاحيظلو•
:التالىالنحوعلىضرورية

بالدولة،نميةالتاستراتيجيةفيالصدارةمكانخاصة،اإلناثوتشغيلعامةالتشغيلزيادةهدفيحتلانيجب:أوال•
استراتيجيةتحقيقوآليات،بالتشغيلاإلناثمشاركةنسبوتحديدللتشغيل،وطنيةاستراتيجيةفيممثال

بينالتوازنىعلتقومتشريعاتوصياغةسياساتانتهاجمنذلكيتطلبهقدوماالجنسينبينالتوازنضمان:ثانيا•
Gender-mainstreaming،للنوعالحيادوضمانالجنسين policy, Gender-neutral policy،ثمومن

policy،اإلناثلدعمموجهةوإجراءاتوقوانينبسياساتاألخذأو،لإلناثالسلبىالتمييزمنع Gender-
specific،اًينعكسالالذيالنحوعلىلإلناث،اإليجابىالتمييزيضمنبما .البشريةالمواردإستخدامكفاءةعلىسلبا



الممارسات الدروس المستفادة من أفضل: الجزء الثانى

(5+4+3)الدولية لزيادة دمج اإلناث في سوق العمل 

اًواجتماعياقتصادياذلكوانعكاسالعملسوقفيالمرأةدمجبأهميةالمجتمعيالوعىزيادة:ثالثا• ا
ا، .واألسرةالمجتمعفيوالرجلالمرأةمنكاللدورالمجتمعنظرةتغييرعنفضالوسياسيا

األنشطةوفيةالجغرااألقاليممستوىعلى-االعتبارفيالنوعأخذمعالتفصيليةالبياناتتوافر:رابعا•
اإلناثهتواجالتيالتحدياتعلىالتعرفعلىالقرارصانعيساعدبماالقيمة؛سالسلأواالقتصادية
.ناثاإلتستهدفالتيوالمبادراتللبرامجالدقيقةالصياغةثمومناألجر؛مدفوعبالعمللاللتحاق



الممارسات الدروس المستفادة من أفضل: الجزء الثانى

(5+4+3)الدولية لزيادة دمج اإلناث في سوق العمل 

متالتيالدوليةالتجاربمختلفواقعمنالعملسوقفياإلناثدمجتشجيععلىالعملمحاورأهم
:التاليالنحوعلىمحاورخمسةفيإليهاالرجوع

توجهالهذاتبنىفيالدولةجدية:النوعدمجعلىالقائمةالكليةاالقتصاديةالسياسات:األولالمحور•

.التشريعىاإلطار:الثانىالمحور•

.المؤسسىاإلطار:الثالثالمحور•

.لألسرةوصديقةللمرأةداعمةعملبيئةتوفير:الرابعالمحور•

دءلبأوالعمل،فرصإليجادومساندتهاالمرأةوتمييزدعمتستهدفومبادراتبرامج:الخامسالمحور•
.الخاصمشروعها



خريطة الطريق : الجزء الثالث

يتمأنيجبامهوو.والمشتغلينالعملقوةمناالناثلنصيبالحاليالوضعلتحسينكليةكميةمستهدفاتتحديدتمالطريقخريطةلوضع•

.محددةآلياتخاللمنتحقيقه

ا يبلغ• االناثنصيبرفعاستهدافتمثمومن.منهمالكلالتواليعلي%19.6و،%23نحووالمشتغلينالعملقوةمناالناثنصيبحاليا

.2019عامبنهاية%21اليالمشتغلينالياالناثنصيبورفع%25اليالعملقوةالي

.2023عاممناالولالنصفحتيمنهمالكل%25و%30الياليتصلحتيعام،كلاالناثنصيبزيادةنستهدفو•

الفنيعليمالتخريجاتمناالناثوخاصةالعملسوقاحتياجاتمعومهاراتهمتناسبعدمبسببتضرراا الفئاتاكثرعليالتركيزوسيتم•

.التجاريالفنيالتعليماكبروبدرجة

بوجهفنيالالتعليمفيالتعليموطرقوالمناهجالتخصصاتتطويرهواالولالمسار:مسارينفيالدولةتوجهيكونانالبداالطارهذاوفي•

تنشأالتييعةالسرالتغيراتمعيتوافقبماالتجاريالفنيالتعليمخريجاتوتدريبتأهيلاعادةهوالثانيالمسار.خاصبوجهوالتجاريعام

.العمللسوقالطلبنوعيةفي



التنفيذ: الخطوة الثانية

العملالياالنتقال:االولالمحور

العملبيئة:الثانيالمحور

ريبوالتدالتعليم:الثالثالمحور

وماتوالمعلالبيانات:المحورالرابع

التمويل: المحور الخامس

االطار المؤسسي، : الخطوة االولي
السياسات والتشريعات

المؤسسيالجانب:االولالمحور

السياسات:الثانيالمحور

التشريعات: المحور الثالث 

سيتم تحقيق مستهدفات خارطة الطريق خالل خطوتين اساسيتين، وعدد من المحاور الفرعية
خريطة الطريق : تابع



االطار المؤسسي، السياسات والتشريعات: محاور الخطوة االولي

اإلطار المؤسسي: المحور االول

رفع نسبة االناث في
تجمعات العمال

بما يتناسب مع أعداد 
اإلناث

رفع نسبة المرأة في
تجمعات األعمال

بما يتناسب مع أعداد
اإلناث

انشاء مرصد 
ألحوال المراة في

سوق العمل

إنشاء وتفعيل اإلدارات 
والوحدات الخاصة بتكافؤ

ت اوالوحدةلحكومباالفرص  
الخاصة

انشاء المجلس القومي
للتشغيل

السياسات: المحور الثاني

ات ربط مخرجات تعليم اإلناث مع متطلب
سوق العمل، وتعديل وتطوير مناهج 

التعليم الفني خاصة التجاري

دمج النوع في 
سياسات العمل

ادماج النوع في 
السياسات 
المحلية 

ادماج النوع في 
السياسات الكلية

التشريعات: المحور الثالث

ملمكافحة ومنع التحرش في الع العملنقانوالغاء التحيز السلبي ضد السيدات في

خريطة الطريق : تابع



االنتقال الي العمل: المحور االولي

تأمينًمساراتًوطرقً
ذهابًوايابًالسيداتً

للعمل

انارةًالجيدةًللطرقً
المؤديةًللعمل

تمهيدًالطرقًالمؤديةً
اليًالعملً

داتًاالنتقالًاآلمنًللسي
اليًالعمل

تطبيقًعملًالسيدات
لًلبعضًالوقتًاوالعم

منًالمنزل

التنفيذ: محاور الخطوة الثانية

بيئة العمل: المحور الثاني

يًوًتشجيعًوتحفيزًمال
عينيًللقطاعًالخاص
المشغلًلحدًادنيًمنً

لالناث

ضمانًوجودًحضاناتًلالطفال
جوارًالمنشأةًفيًحالةًعدمً
توفرًحدًادنيًمنًالعاملين

دًانشاءًالحضاناتًلالطفالًفيًعن
.نشأةتوفرعددًمعينًمنًالعاملينًبالم

خريطة الطريق : تابع



التوعية والتدريب: المحور الثالث

الحد من تسرب 
ماالناث من التعلي

توعية العمال 
بقوانين المرأة

توعية أصحاب 
األعمال بقوانين

المرأة

ن تدريب القائمي
وانينعلى تنفيذ الق

توعية المرأة 
بحقوقها 

وواجباتها في 
العمل

ضمان استشارات
اتقانونية للسيد

تأهيلاعادةمراكزانشاء
مالتعليخريجاتوتدريب
طاعالقبينوتكونالفني،
واالهليالخاص

والحكومي

البيانات والمعلومات: المحور الرابع

ل وفقا جمع وتحليل البيانات ذات العالقة بالتشغي
ة بصورللنوع وعلي مستوي االقاليم واالنشطة 

دورية

التمويل: الخامس المحور 

زيادة ادماج المرأة في سوق العمل من 
ادي أتاحة التمويل للنشاط االقتصخالل

(الشمول المالي)

خريطة الطريق : تابع

التنفيذ: محاور الخطوة الثانية: تابع



بعض المقترحات لزيادة إدماج المرأة المصرية في سوق العمل: الجزء االخير

.ذلكقلتحقيالتمويلورصدالدولة،بهاتأخذالتيالتنميةسياساتفيالنوعبعددمجأولوية:أوالاً•

ا،• .المرأةلتوظيفالخاصللقطاعالمختلفةوالتيسيراتالحوافزتقديمثانيا

اً• .بعدعنالعملأوالوقتلبعضالعملاوالمرنة،العملساعاتتوفير:ثالثا

.لهاوالمساندةوالمالئمةللمرأةاآلمنةالعملبيئةتوفير:رابعا•

اً• .الهدفلهذاالمتابعةيضمنوالذيالمرأةلتشغيلالداعموالتشريعىالمؤسسىاإلطار:خامسا

اً• .لهاويجوالتروتسويقهاالعملسوقفياإلناثلدمجناجحة،جغرافية/قطاعيةمبادراتتصميم:سادسا

اً• .العملمسارفيوللترقيةالعمل،بفرصلإللتحاقالتدريب:سابعا



شكرا 


