
التحديات التي تواجهها المرأة 
في القطاع غير الرسمي للمشروعات الصغيرة 

أُعدت بواسطة: رضوي سامي أبو شادي - أشرف عليها: د. غادة برسوم
اآلراء الواردة في هذه الورقة هي آراء المؤلفين و/أو المحررين وال تعكس سياسات أو وجهات نظر الجامعة األمريكية بالقاهرة. 

يتم نشر هذه األوراق لتشجيع مزيد من الحوار حول القضايا التي تؤثر على األطفال في مصر 
في محاولة إلكساب طالب الدراسات العليا خبرات صياغة حلول سياسية عملية.

۲۰۱۸
ال يقوم تمكين المرأة على تعيينها في منصب حاكمة أو  وزيرة؛ بل يتحقق من خالل تمكين األكثر احتياجا منهن من 
العمل في القطاع غير الرسمي. ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، تشكل اإلناث ۳,۳ مليون من أرباب 
األسر المعيشية وهو ما يمثل ۱٤٪  من األسر. وعلى الرغم من أن تحسين مشاركة النساء في القوة العاملة يؤدي 
إلى تحسين أوضاع أسرهن، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن ۳٤٪ تقريبا من األسر 
المصرية تعتمد على المرأة في توفير نفقات المعيشة اليومية، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى ۸۸٪ بين األسر في 
المناطق واألحياء الفقيرة، كما أن ٤٦٪ من النساء في القوة العاملة تعملن في القطاع غير الرسمي، في حين تعمل 
٦۰٪ بدون أجر. وفي مصر يساهم االقتصاد غير الرسمي في تحقيق ما يقرب من ٤۰٪ من الناتج المحلي اإلجمالي، 

وبالتالي، يصعب تحقيق تمكين للمرأة في ظل القطاع غير الرسمي. 

شهد القطاع غير الرسمي في مصر نموا سريعا خالل العقدين الماضيين، ويمكن إرجاع هذا النمو إلى عدة عوامل 
تشمل الدور المتغير للقطاع غير الرسمي في خلق فرص العمل للقوة العاملة المتنامية في مصر في نهاية التسعينات، 
باإلضافة إلى األنظمة الحكومية الصارمة والنظام الضريبي. ويرى البعض أن الوظائف في القطاع غير الرسمي تتسم 
بانخفاض األجور وعدم االستدامة وسوء ظروف العمل، وفي الوقت نفسه تتسم الكثير من الوظائف في القطاع 
الرسمي بعدم االستقرار نظرا لغياب تغطية الضمان االجتماعي وعقود العمل؛ إذ يرفض أصحاب العمل تحرير عقود 
ملزمة ويشكون من ارتفاع تكلفة تطبيق نظام الضمان االجتماعي. ينتج عن أن االقتصاد المصري يميل نحو االقتصاد 
غير الرسمي، أظهرت دراسة حديثة أن القطاع غير الرسمي يعد عامل يساهم بشكل أساسي في عدم المساواة في 

األجور، نظرا لصعوبة السيطرة أو الرقابة على هذا القطاع.

تعريف المشكلة 

ملتقى السياسات العامة

موجز سياسات



نطاق  زيادة  إلى  الرسمي، وتؤدي  االقتصاد  الرسمي في  القطاع غير  إدماج  تعرقل  التي  العقبات  العديد من  هناك 
االقتصاد غير الرسمي. 

۱. العالقة بين العبء الضريبي وحجم االقتصاد غير الرسمي.

۲. تزيد القوانين السائدة في سوق العمل من نطاق االقتصاد غير الرسمي، نظرا ألن تلك القوانين تقلل من الطلب 
على العمالة واألجر الصافي الذي يحصل عليه العمال.

۳. يعاني أصحاب المشروعات من تكرار اإلجراءات البيروقراطية والحكومية على العديد من المستويات.

٤. أدى انخفاض قيمة العملة والتضخم إلى تزايد تكاليف االنتاج، مما خلق الدوافع لدى المشروعات للعمل بشكل غير 
رسمي بهدف التخلص من االلتزامات.

٥. يوجد خصائص مميزة للنساء رائدات األعمال في االقتصاد غير الرسمي مثل العمل في قطاعات تتسم بدرجة عالية 
من االنقسام وفقا للنوع االجتماعي.

٦. تفضل النساء العمل من المنزل أو في موقع قريب من المنزل حتى يتمكنَّ من الوفاء بالتزاماتهن األسرية.

۷. شهد التعيين في القطاع الحكومي ركودا كجزء من سياسات التكيف الهيكلي التي بدأت في الثمانينات. 

مشكالت السياسات الحالية 



أ . تبسيط القواعد واإلجراءات وتقليل التكاليف:
  - التجارة والصناعة  االستثمار – وزارة  المختلفة مثل (وزارة  الحكومية  السياسات والجهات  توحيد مساعي   •

مصلحة الضرائب) من أجل إزالة العقبات وتقديم الحوافز ألصحاب المشروعات الجديدة.

• تعزيز التعاون بين الحكومة والشركات الكبرى لدعم الشركات الصغيرة وتقديم المساعدة والدعم الفني لها.

• تخصيص حصة (كوتة) للنساء في التوظيف والتمويل كحل قصير األجل حتى يتم تحقيق األهداف طويلة األجل.

• استغالل اتحادات العمال ومراكز الشباب لنشر الوعي وزيادة انتشار  أفكار القطاع الرسمي. 

• توفير التدريب المهني للمساعدة في االرتقاء بقدرات النساء وخصوصا األقل تعليما.

• توفير بيئة عمل آمنة للنساء وخاصة في الصناعات مثل النسيج (الذي يتميز بارتفاع مشاركة النساء فيه) وتيسير 
انتقال وتحرك العامالت.

• دمج النساء ماليا من خالل تفعيل أكبر للدمج في الشمول المالي. 

• تحقيق الربط بين القطاع الزراعي والمشروعات الصناعية وتوفير التمويل لتحقيق استدامة عمل النساء.

ب . دعم القطاع غير الرسميي
تقديم الحوافز لمشروعات القطاع غير الرسمي بدال من الجزاءات قد يكون من شأنه تعزيز قدراتها على تراكم رأس 
المال واالنضمام إلى القطاع الرسمي، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة الدخل وبالتالي الخروج من المأزق الحالي 

ألجور المهارات المنخفضة أو مصيدة المهن غير الرسمية.

• يعمل المجتمع المدني على وضع استراتيجية لتوحيد الجهود بين مختلف الجهات المانحة التي تعمل في مجال دعم 
المرأة، ويمكن أن يتم التنسيق في هذا الشأن من خالل المجلس القومي للمرأة نظرا لتولي المجلس اإلشراف على 

المحافظات.

• يتم منح الخدم بالمنازل وضع قانوني لحماية حقوقهم ووقف العنف ضدهم.

• توفير  فرص التدريب المهني والفني للنساء بهدف زيادة مهاراتهن وقدرتهن على إنشاء مشروعاتهن الرسمية.

• توفير التأمين الطبي واالجتماعي للعمال لحماية حقوقهم وتحقيق انضمامهم للقطع الرسمي بشكل غير مباشر، 
وهو ما سيوفر أيضا حماية مستقرة ألسرهم ويسمح لألجيال المستقبلية بالدخول في القطاع الرسمي.

خيارات السياسات 



فريق عمل ملتقى السياسات العامة:
المشرف العام: د. ليلى البرادعي - المشرف العام المشارك: د. شاهجهان بويان - مدير الملتقي: محمد قدري

 policyhub@aucegypt.edu

الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم والوظائف الالئقة يجب أن يتم اعتبارها من الحقوق المستحقة. وقد يؤدي العمل 
في القطاع غير الرسمي على تحسين قدرة المرأة التفاوضية من أجل تحسين أوضاعهن؛ إذ إن حماية النساء في 
القطاع غير الرسمي لن يؤثر على أوضاعهن االقتصادية وحسب، بل سيؤدي أيضا إلى تحقيق التنمية المجتمعية. 

ويمكن تحقيق ذلك من خالل:

• جمع بيانات مفصلة حسب النوع (وفقا لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية) ووضع موازنة أداء بهدف تتبع المبالغ 
التي يتم إنفاقها على برامج النساء.

األكثر  للجهات  التمويل  توجيه  بالمحافظات بهدف  الحكومية والزعماء  والكيانات  المانحة  الجهات  بين  التنسيق   •
احتياجا.

•تحديد حصة (كوتة) للنساء في التوظيف في القطاعين العام والخاص؛ إذ تعد الكوتة حل مؤقت ناجح لتحقيق النجاح 
الدائم.

االستنتاجات والتوصيات:

ملتقى السياسات العامة هو مبادرة بدأت في كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة في أكتوبر ۲۰۱۷، وتهدف 
المبادرة إلى سد الفجوة في مجال بحوث السياسات من خالل تقديم اآللية التي يمكن بواسطتها العمل على صياغة 
األفكار الجيدة واإلجابات المنطقية والحلول الهادفة ومناقشتها وصقلها واختبار صحتها وعرضها على صانعي 
السياسات في شكل منظم شديد الوضوح ممتد األثر، وذلك بهدف حل المعضالت الحادة والمزمنة التي تعاني منها 

السياسات في مصر. 
تجمع  منتظم  بشكل  السياسات  عمل  فرق  تشكيل  فيها  يتم  عمل  وحدة  العامة  السياسات  ملتقى  يوفر 
تزويدهم  ليتم  المبدعين،  السياسات  محللي  وشباب  الخبرة  ذوي  من  السياسات  مجال  في  الباحثين/الموجهين 
إلى  والوصول  والمعرفة  العالقات  وشبكات  واألدوات  والمساحة  الجديدة  والخبرات  والتدريب  الالزمة  بالموارد 
الخبراء، وذلك بهدف تمكينهم من التوصل إلى حلول سليمة ودقيقة ومبدعة في مجال صياغة السياسات التي تتميز 

بإمكانية الدعوة إليها بشكل فعال وإيصالها لصانعي السياسات المعنيين ولعامة المواطنين. 
كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة

مبنى الجميل
policyhub@aucegypt.edu

تليفون:  ۲۰۲٦۱٥۳۳۲۳+
طريق الجامعة األمريكية بالقاهرة. ص ب: ۷٤. القاهرة الجديدة ۱۱۸۳٥. مصر

ملتقى السياسات العامة
عندما يجتمع البحث الدقيق مع اإلبداع


