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 م�خص

 ألاعمال والقانون و املرأة

 ٢٠١٦مارس القاهرة، , ورشة عمل

 

 مقدمة

 ألاعمالو املرأة" :لھمجموعة البنك الدو��، ��ذه الفرصة إلطالق أحدث تقر�ر ب "والقانون  ألاعمالو املرأة"مشروع يرحب فر�ق 

التقدم  ع�� �سليط الضوء ��الهدف من هذا ا�حدث و�تمثل . عمل �� القاهرة ة، �� ورش"نحو تحقيق املساواة: ٢٠١٦ والقانون 

وكذلك ملناقشة الثغرات املتبقية �� التشريعات   ،ز�د من املساواة ب�ن ا�جنس�نصالح القوان�ن لتحقيق املإالذي أحرزتھ مصر �� 

و شر�اء التنمية و أ�حاب ا�ح�ومة  ألعضاء العمل فرصة ةورش ستقدم. أن �عيق املشاركة الاقتصادية للمرأة من شأ��اال�ي و 

آراء املشارك�ن  إدراجوسيتم . الدعوة إ�� إلاصالحات ال�ي ��دف إ�� �عز�ز التمك�ن الاقتصادي للمرأةمجال لتبادل ا�خ��ات ��  الشأن

عام  )حز�ران(بحلول يونيو  بھ وضع اللمسات ألاخ��ةالذي سيتم و , �� مصر وضع املرأة ��خيص حول �� تقر�ر  الورشة�� هذه 

٢٠١٧. 

 "ألاعمال والقانون واملرأة "تقر�ر حول 

ق ب�ن تفرَ  ال�ي قياس القوان�ن وألانظمة واملؤسساتب ألاعمال والقانون واملرأة يقوم مشروع ، ٢٠٠٩�� عام صداره ألاول إمنذ 

الاختالفات من التقر�ر  إصدارأحدث حلل �و . إ�شاء ألاعمال التجار�ةع��  تؤثر ع�� قدرة املرأة ع�� العمل أو  بحيثالنساء والرجال 

�� منطقة الشرق  اقتصاد ١٩، بما �� ذلك اقتصاد ١٧٣مؤشرات �� ة �� سبع )ا�جنس(النوع الاجتما�� القانونية ع�� أساس 

 الضوء ع�� املشروع �سلط . ألاوسط وشمال أفر�قيا
َ
دولة  ٣٠ املشروع ت ع�� مدى العام�ن املاضي�ن، و�ضيفإلاصالحات ال�ي نفذ

العمل وقوان�ن  ع�� قيودالو ، للنساء )ةال�وت( ا�حصص النسبية نظام حول البيانات شمول و�وسع  ,إضافية إ�� مجموعة البيانات

التمي�� ب�ن ا�جنس�ن �� ا�حصول ع�� الائتمان، والدعم املا��  حول القوان�ن ��  ٢٠١٦ إصدار يبحث للمرة ألاو��،. ألاسري العنف 

 .ألاسري ، وحماية �حايا العنف زواج القاصراتو قارب املر�ىى، ألارعاية و لآلباء وألامهات، 

 جمهور�ة مصر العر�يةا�خاصة ب "املرأة، أ�شطة ألاعمال و القانون "بيانات 

تم تجر�م  فقد. ع�� مدى العام�ن املاضي�ن. مجال املساواة ب�ن ا�جنس�ن �� القانون تقدم كب�� �� آلاونة ألاخ��ة �� لقد تَم إحراز 

فقط ع�� مستوى  ١٢ـالالاقتصادات  من ةواحد، مما يجعل مصر وأماكن التعليمالتحرش ا�جن�ىي �� العمل وألاماكن العامة، 

  . ثالثة من التحرش ا�جن�ىي �� التشريعالنواع ألا العالم ال�ي �عا�ج جميع 
ً
واحدة من أر�ع دول تجرم التحرش  مصر �عت�� ، إقليميا

ر دستور جديد أيضا اصدلقد تَم ا. التعليم أماكن جرم التحرش ا�جن�ىي ��ي ناقتصاديْ  ب�ن من وواحدا�جن�ىي �� ألاماكن العامة، 

ثانيا، . التمي�� حسب النوع الاجتما�� مادة تمنعت أوال، أعيد. حو مز�د من املساواة ب�ن ا�جنس�نصالحات نإلتحقيق  ٢٠١٤�� عام 

 لعام قانون الانتخابات شمل٪ للنساء �� املجالس املحلية �� ح�ن ٢٥ بنسبة ) ة�وت( �سبية الدستور ا�جديد ع�� حصة ملتشا

 . للنساء �� ال��ملان% ١٠بنسبة  حصة ٢٠١٤
ُ
ن ا�حصص النسبية من ت

َ
 مك

ً
ة، وز�ادة للمرأة �� املناصب القيادي تمثيل أك�� إنصافا

 . ذات ألاهمية ا�خاصة �ال�حةاملوارد للقطاعات لتخصيص  ن��صنع قرار ع��  نقدر��

 قدر��ا ع�� أن تدعم عمل املرأة و  من شأ��ا�انت هناك خطوات كب��ة �� مجاالت أخرى من القانون ال�ي 
ً
ع�� . ر�ادة ألاعمال أيضا

و  فصل العامالت ا�حوامل،القانون  يحظر كما  ايوم ٩٠ملدة قانون العمل إجازة أمومة مدفوعة ألاجر بال�امل  يمنح سبيل املثال،

ال�ي تمنح �� املنطقة  القلةالاقتصادات مصر �� أيضا واحدة من . القوة العاملة �ساعد املرأة ع�� البقاء ��أن الذي من شأنھ 

فقط �� منطقة الشرق  نياقتصادباإلضافة إ�� ذلك، �� واحدة من . ع�� قدم املساواةالنساء و الرجال ا�حق بالتقاعد و املعاش 
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ع�� السماح بزواج ألاطفال أو القاصرات أو الدخول �� �عاقد للزواج عن فرض عقو�ات �� القانون ت ال�ي ألاوسط وشمال أفر�قيا

  ١٨ن القانو�ي للزواج هو ينص القانون ع�� أن السحيث غ�� قانو�ي �� مصر،  القاصراتزواج ف. علم
ً
وعالوة . دون استثناء عاما

 يتمتع ��ا بنفس الطر�قة ال�ي نا�جنسية ألطفاله بمنحلنساء امل��وجات من غ�� املواطن�ن لع�� ذلك، �سمح القانون املصري 

مال أفر�قيا �� منطقة الشرق ألاوسط وش اقتصاد ١٩سبعة فقط من أصل  ذلك ا�حق �� امل��وجة تملك املرأةو  .أزواجهن

  .تقر�رالاملشمولة �� 
ً
يمكن  حيث. � املعلومات مل�اتب الائتمان�توفبمؤسسات التمو�ل ألاصغر وتجار التجزئة �� مصر تقوم  ، وأخ��ا

 .لبناء تار�خ ائتما�ي والوصول إ�� مصادر التمو�ل الفرصة سيدات ألاعمال�عطي أن ذلك 

ال�ي و  القائمةإلجراءات فع�� سبيل املثال يمكن ل . فرص الاقتصادية للمرأةال�عوق  قد ال�يال تزال هناك �عض ا�حواجز القائمة  

 أن ،كطلب ا�حصول ع�� توقيع الزوج عند التقدم بطلب ا�حصول ع�� جواز سفر أو هو�ة وطنية ,حسب ا�جنسقد تختلف 

 عقد العمل أو ا�حصول ع�� التمو�ل نإحيث من قدرة املرأة ع�� ا�حصول ع�� وظائف أو بدء ألاعمال التجار�ة، يتسبب با�حد 

ع�� الرغم من احتمال عدم تطبيق  النساء امل��وجات �� مصر طاعة أزواجهن القانون ع��و�وجب  . يتطلب إثبات الهو�ةما  غالبا

دراسة التطبيق العم�� للقوان�ن و ال�ي قد تختلف  ع��" ألاعمال والقانون و املرأة"مشروع وال �شتمل   .هذه املادة �� أرض الواقع

 . عن نص القانون 

التعدين واملصا�ع وأعمال البناء �لها أمثلة ع�� وظائف يحظر ف. تواجھ املرأة الكث�� من القيود �� الوظائف ال�ي يمك��ا القيام ��اقد 

ال�ي تز�د ورفع ألاوزان أعمال صهر املعادن : املهن و املهام بما ذلك العديد من كما يحظر ع�� املرأة العمل �� . ع�� املرأة العمل ��ا

رضتو�� ح�ن أن هذه القيود . ، وصناعة ألاسمدة وصناعة ألاسفلتمع�ن ع�� وزن
ُ
�� البداية �حماية املرأة، فإ��ا يمكن أن تحد  ف

القدرة وكذلك بالشر�ات ت�حق الضرر بفإ��ا يمكن أن وعالوة ع�� ذلك، . تؤدي إ�� التفرقة املهنيةقد من امل�اسب املحتملة للمرأة و 

، مما يقلل سوف يتم تحجيمها �ش�ل مصطنع شاغرةوظائف  للعمل ��املر�ح�ن املؤهل�ن  قائمةالتنافسية الشاملة لالقتصاد ألن 

ال توجد ح�ن  ا�جنس�نب�ن  الفجوة �� ألاجور  تتقلصھ من املرجح أن أن و�جد التقر�ر . هب املختلفةااملو  ي ذو توظيف من احتمال 

 .قيود ع�� عمل املرأة

ع�� الرغم من أن مصر �� السباقة �� تجر�م أش�ال مختلفة من التحرش ا�جن�ىي، غ�� أنھ ال يزال هناك نقص �� قوان�ن محددة 

و�ظهر . �غط��ا التقر�ر، بما �� ذلك مصر اقتصاد ١٧٣ ب�ن من ٤٦ال يوجد �شريعات حول العنف ألاسري �� . �شأن العنف ألاسري 

هناك و�انت . يؤدى ذلك إ�� تقليل العمر املتوقع للنساءمن املحتمل أن فأنھ إذا فشلت ا�ح�ومات �� توف�� هذه ا�حماية،  التقر�ر 

ملحكمة النقض تم �عي�ن قاضية مساعدة وقد ، ٢٠١٥تعي�ن املز�د من القاضيات �� املحاكم الابتدائية و�� عام لحملة مؤخرا 

 .للمرة ألاو�� �� تار�خ املحكمة) استئنافأع�� محكمة (

 

 ال��نامج املق��ح

ع م) مارس ٢١بتار�خ (عمل  ورشة��  ,�� مصر  "٢٠١٦ألاعمال والقانون و  املرأة"تقر�ر الهدف من هذه املبادرة هو تبادل نتائج 

العمل إ�� تحس�ن فهم البيئة القانونية والتنظيمية حول  ةو��دف ورش. شر�اء التنمية و أ�حاب الشأنو ، ا�ح�ومة أعضاء

مثل دخول املرأة و�قا��ا �� سوق العمل من خالل سياسات محددة (مشاركة املرأة �� القوى العاملة �� القطاع العام وا�خاص 

باإلضافة إ�� ذلك، �س�� ). املا�� ع�� سبيل املثال ا�حصول ع�� الائتمان والشمول (وفرص ر�ادة ألاعمال ) مثل ألامومة وإجازة ألابوة

 عن  �محيث يمك�, ب�ن املشارك�ن ا�حوار  لتيس�� لعمل ا ةورش
ً
الاختالف الذي قد تبادل ا�خ��ات حول إصالح وتنفيذ القوان�ن، فضال

ز مشاركة املرأة م مناقشة تأث�� إلاصالحات ألاخ��ة لفهم نطاقها وأهمي��ا لتعز�تتسكما . يحصل �� أرض الواقع عند التطبيق العم��

  .�� التنمية الاقتصادية


