مؤسسة المرأة الجديدة

تقدير قيمة العمل المنزلى
غير المدفوع للنساء فى مصر

د .سلوى العنترى

مقدمة

النساااء فااى مصاار متاماااف عااالعزار ةااى المشااااالة فااى النشااا ا قتصااادى .البياناااف
االتقااير الرسمية تكرا أن مساهمة النساء فى قوة العمل

تتجااز  %22اأن هذه النسبة ماى

أقل المعد ف فى العالم .المصطلح السائد ةند اإلشاااة للاى لىادى النسااء غيار المشات ف هاو
أناا "قاةدة فى البيت" ،عما يوىى عحالة مى ا سترخاء االفراغ تحياها النساء غيار المشات ف
فى السوق ،اغم ما يؤالده الواقع المعاش مى است راق أالئا النسااء فاى أةمااز منزلياة تساتمر
ساةاف واز ااعما

تمنح لاى اقتا الافيا للراىة.

اتساتادر هاذه الدااسااة تقادير قيمااة المسااهمة الفعلياة للنساااء فاى النشااا ا قتصاادى فااى
مصر ،اذل عقياس اتقدير قيمة ساةاف العمل المنزلى غير مدفوع األجر التاى يعملنااا .فطبقاا
لنظام الحساعاف القومياة الاذى تلتازم عاي جمياع الاداز األةضااء فاى منظماة األمام المتحادة ،ياتم
استبعاد العمل المنزلى غير مدفوع األجر عاةتبااه يمثل نشا ا اقتصاديا موجاا للسوق ،اهاو
ما يعنى عشكل أساسى أن جزءا البيرا مى مساهمة النساء الفعلية فى النشا ا قتصادى ،ااغام
أهميتااي لرفاهااة المجتمااع الكاال ،يظاال غياار معتاارر عااي ا يااتم اىتسااات قيمتااي .المااا يعنااى أن
المساهمة الكلية للنساء فى النشا ا قتصادى مقومة عأقل مى ىقيقتاا ،اهو ما يؤدى عذاتاي للاى
التأثير سلبا ةلى المكانة ا جتماةية للنساء امدى قداتاى ةلى المشااالة فى صنع القراا.
اةلى الرغم مى تعدد الدااساف المتعلقاة عالنسااء فاى ساوق العمال فاى مصار ،فانن هناا
نداة شديدة ةلى الصعيد ا قتصادى فى الدااساف التى تتصدى لقياس اتوزياع العمال المنزلاى
داخال األساارة ،اهااو ماا يعاازى فااى جازء منااي عكاال تأالياد للااى محداديااة اىداثاة تااوافر البياناااف
الخاصة عاستخدام الوقت فى مصر .ا اعما تمثلات المحاالاة األالاى فاى هاذا الشاأن فاى دااساة
أةااادها منتااادى البحاااوي ا قتصاااادية  ERFاتااام لصااادااها فاااى يونياااو  2202تحااات ةناااوان
 . Rethinking Time Allocation of Egyptian Womenاقاد االازف تلا الدااساة

ةلااى قياااس ساااةاف العماال المنزلااى للنساااء اأثاار الاازااا ةلااى زيااادة هااذا النااوع مااى العماال
اتخفيض الوقت المتاح للعمل عأجر.
اعذل  ،افى ىداد ةلمنا ،فننناا نقادم فاى هاذه الدااساة أاز محاالاة ةلاى اإل ا ق لتقادير
قيمة نقدية للعمل المنزلى للنساء فى مصر ،انسبتي للى الناتج المحلى اإلجمالى.
اتنقسم الدااسة للى أاععة فصوز ،نتنااز فاى الفصال األاز منااا مفااوم العمال المنزلاى
غير المدفوع اتطوا الفكر ا قتصادى انظم اإلىصاائياف القومياة عشاأن ذلا العمال ،انتناااز
فى الفصل الثانى التجاات العالمية لقياس اتقدير قيمة العمل المنزلى غير المدفوع اما أسفرف
ةني مى نتائج ،ثم نقوم فى الفصال الثالاب عشارح المناجياة التاى نساتخدماا لقيااس اتقادير قيماة
العمل المنزلى للنساء فى مصر ،لكى ننتقل فى الفصل الراعع للى تطبيق تل المناجية اةرض
اتحليل ما تسفر ةني مى نتائج .انختتم الدااسة عأهم التوصياف المترتبة ةلى تل النتائج.
الننااا لذ نقاادم هااذه المحاالااة لتقاادير قيمااة العماال المنزلااى للنساااء فااى مصاار لنؤالااد أن
ا ةترار عقيماة هاذا العمال

يمكاى أن يشاكل دةاوة قتصااا النسااء ةلاى العمال المنزلاى أا

العودة للى مفاهيم تجاازتاا البشرية ،سواء ةلى صاعيد التطاوا ا جتمااةى أا الفكار االتحليال
ا قتصادى ،تقوم ةلى التقسيم المسبق للعمل امجا ف النشا  ،ا تفترض أن العمل فى الساوق
عأجر هو مجاز الرجاز ،فى ىيى أن العمل المنزلى هو مجاز النساء.
فتقدير قيمة العمل المنزلاى للنسااء فاى مصار تمثال فاى تصاوانا خطاوة أساساية لتقادير
لجمالى المساهمة الحقيقية للنساء المصارياف فاى النشاا ا قتصاادى مقااناة عنجماالى مسااهمة
الرجاز ،الأساس موضوةى لتعزيز المكانة ا جتماةية للنساء اىقااى فاى المشاااالة فاى صانع
القراا افى تحقياق التاوازن عايى مسائولياف الحيااة /العمال .النناا نأمال أن تشاكل تلا المحاالاة
جااادا يمكااى البنااااء ةليااي اتطااويره ةلاااى الصااعيد البحثااى ا الحرالاااة النسااوية اةلااى صاااعيد
اإلىصائياف القومية.
اأاد ةلااى المسااتوى الشخصااى أن أةاارت ةااى تقااديرى العميااق لمؤسسااة الماارأة الجدياادة

لمباداتاا عالتصدى لاذه القضية الاامة ،اشكرى لمنتدى البحوي ا قتصاادية  ERFالاذى أتااح
لى استخدام البياناف الخاام للمساح التتبعاى لساوق العمال .الماا أشاكر السايد /خالاد مااهر مصامم
البرامج عالجااز المرالزى للتعبئة العامة ااإلىصاء ةلاى مسااةدتي القيماة عشاأن اليفياة التعامال
مع عياناف المسح عاستخدام عرنامج . STATA

الفصل األاز
العمل المنزلى فى الفكر ا قتصادى

الفصل األول
العمل المنزلى فى الفكر االقتصادى

ينصااارر مفااااوم العمااال المنزلاااى غيااار المااادفوع للاااى الافاااة الخااادماف التاااى ياااتم لنتاجااااا
ااستا الاا مجانا داخل األسرة ،أى الخدماف التى يؤدياا أفراد األسرة لبعضام البعض ،ساواء
تعلق ذل عأةمااز العناياة عاالمنزز اتجايزاتاي أا لةاداد اتقاديم الوجبااف أا شاراء المساتلزماف
المنزليااة انقاال أفااراد األساارة مااى مكااان خاار أا اةايااة اترعيااة األعناااء ااةايااة أفااراد األساارة
المرضى االمسنيى ،للى غير ذل مى األةماز التى تقع عشكل أساسى ةلى ةاتق النساء.
اةلى الرغم أن العمال المنزلاى غيار المادفوع يماثال العدياد ماى األةمااز التاى تاؤدى فاى
المجتمع عأجر ،مثل أةماز الخدمة المنزلية اأةمااز اةاياة األ فااز ا المسانيى اععاض أةمااز
التمااريض ..الااإ ل أنااي ةلااى العكااد مااى الخاادماف التااى تااؤدى عااأجر فاانن العماال المنزلااى غياار
المادفوع يحتساام ضامى الناااتج المحلاى ،اذلا افقاا لنظااام الحسااعاف القوميااة System of
 National Accountsالذى تعده األمم المتحدة ايسرى ةلى علدان العالم المختلفة(.)1

( )1تتمثل اىدي اثيقاة صااداة ةاى األمام المتحادة فاى هاذا الشاأن فاى نظاام الحسااعاف القومياة
2222االذى تم لةداده تحت اةاية األمم المتحدة االمفوضاية األاااعياة امنظماة التعااان
االتنمية اصنداق النقد الدالى امجموةة البن الدالى ،استكما اتحديثا لنظاام الحسااعاف
القومية  ،0991اذل عتكليف ماى اللجناة اإلىصاائية ل مام المتحادة  .اقاد اةتمادف اللجناة
عاإلجماع فى دااتاا األاععيى نظام الحساعاف القومية  2222عاةتبااه المعياا اإلىصائى
الاادالى للحساااعاف = = القوميااة ،اىثاات الاال علاادان العااالم ةلااى تجميااع ىساااعاتاا القوميااة
اتقديم التقااير عشأناا افقا لذل النظام.
انظر :
نظام الحساعاف القومية  ،2222المقدمة ،النسخة العرعياة ،الموقاع ا لكتراناى لاوزااة
التخطيط www.mop.gov.eg

فااالواقع أن نظااام الحساااعاف القوميااة يعنااى فقااط عالساالع االخاادماف التااى لاااا قيمااة سااوقية،
عحيب يمكى القوز عأن قيمة الناتج المحلى تشتق عصواة أساسية مى مجموع القايم الساوقية لكال
الساالع التااى يااتم انتاجاااا اعيعاااا فااى السااوق االاال الخاادماف التااى يااتم توفيرهااا عااأجر .اىتااى لااو
اجدف سلع اخدماف

يتم تبادلاا فعليا فى السوق ،الكى الاان يمكاى عيعااا الااا ثماى معارار

فنناا يمكى أن تدخل فى الحساعاف القومية مى خ ز تحديد "قيمة محتسبة" لااا ،الماا هاو الحااز
عالنساابة لقيمااة الجاازء مااى المحصااوز الااذى يسااتبقيي الفا ح سااتا

أفااراد األساارة (ا قتصاااد

المعيشى) ،أا القيمة اإليجااية المحتسبة للمسكى الذى يش لي المال  .أما خدماف العمل المنزلى
االافة األنشطة التطوةية لخدمة المجتمع ،ف يتم اىتساعاا ضمى الناتج المحلى اإلجمالى(.)1
ايعتاارر نظااام الحساااعاف القوميااة عااأن جميااع أنشااطة العماال المنزلااى غياار الماادفوع هااى
أنشطة منتجة عالمعنى ا قتصادى ،اأن الوقت المباذاز فيااا يزياد ماى افاهياة المجتماع( ،)2ل
أن هنااا مجموةااة مااى العواماال تجعاال مااى الصااعم لدااا تل ا الخاادماف فااى الناااتج المحلااى
اإلجمالى .ايتمثل أهم تل األسبات فى أن لنتاا ااستا
اعالتالى

هذه الخدماف يقترن عتدفقاف نقدياة

يساةد ةلى تحليل ما قد يطرأ ةلاى ا قتصااد ماى تضاخم أا انكمااش .اعاذل ياؤدى

لدخاز تل المعام ف غير النقدية فى الصواة للى التعتيم ةلاى ىقيقاة ماا يحادي فاى األساواق،
ايحد مى قداة صانع القراا ةلاى اتخااذ اإلجاراءاف المناسابة .اماى ناىياة أخارى فنناي ياتم فاى
لىصاءاف القوى العاملة تعريف األشخاص النشطيى اقتصاديا عأنام أالئ

الذيى يشااالون فى

األنشطة ا نتاجية الما تم تعريفاا فى نظام الحساعاف القومية ،فانذا تام ماد ذلا التعرياف ليشامل
انتاا الخدماف الشخصية المقدمة ماى أفاراد األسارة ساتا الام الخااص فساور يصابح جمياع
األشااخاص المشاااااليى فااى مثاال هااذه األنشااطة "مشاات ليى" ممااا يجعاال البطالااة أماارا مسااتحيل
الوقوع مى الوجاة النظرية .امى هنا "تظار الحاجة للى ىصر ىد اإلنتاا فى نظام الحسااعاف
القومية االنظم اإلىصائية األخارى فاى أنشاطة الساوق أا عشاكل منصاف عادائل قريباة ألنشاطة
( )1المصدا الساعق ص 31
( )2المصدا الساعق ص 02

السوق"(.)1
يترتم ةلى هذا المفااوم للحسااعاف القومياة أماران ةلاى قادا عااله ماى األهمياة أالاماا أن
هنا جازء ماى نااتج المجتماع

ياتم أخاذه فاى الحسابان ،أى أن لجماالى النااتج فاى المجتمعااف

المختلفة مقوم عأقل مى ىقيقتي .ااألمر الثانى ،االذى يتعلق مباشارة عموضاوع هاذا البحاب ،هاو
أن جاازءا البياارا مااى مساااهمة النساااء الفعليااة فااى النشااا ا قتصااادى ،ااغاام أهميتااي لرفاهااة
المجتمع الكل ،يظل غير معترر عي ا يتم اىتسات قيمتي عحيب تظار المساهمة الكلية للنساء
فااى النشااا ا قتصااادى مقومااة عأقاال مااى ىقيقتاااا ،اهااو مااا يااؤدى عذاتااي للااى التااأثير ساالبا ةلااى
المكانة ا جتماةية للنساء امدى قداتاى ةلى المشااالة فى صنع القراا.
ايمكى القوز عأن قضية العمل المنزلى غيار المادفوع اخاصاة للنسااء قاد تام تناالااا ةلاى
صعيد الفكر ا قتصادى فى ةدد مى المساااف الرئيسية :القضايا المتعلقاة عنةاداد اإلىصااءاف
القومية ،الفكر ا قتصادى الرأسمالى ،الفكر ا قتصادى المااالسى ،الفكر ا قتصادى النسوى.
أا  :تطوا لةداد اإلىصاءاف القومية االموقف مى العمل المنزلى غير المدفوع للنساء:
يقترن لة ن العمل المنزلى للنساء ةم غير مناتج عاالتطوااف التاى ارأف ةلاى ةملياة
لةداد اإلىصاءاف القومية فاى انجلتارا االو يااف المتحادة األمريكياة فاى أااخار القارن التاساع
ةشر( .)2ايمكى القوز عأن األمر قد ىسام فاى هاذا الشاأن فاى ةاام  ،0292ةنادما تشاكلت لجناة
عرلمانية فى انجلترا لتحسايى لةاداد التعاداداف الساكانية .ااساتعانت اللجناة عاالمفكر ا قتصاادى
الشاااير "الفريااد مااشاااز"  ،الااذى أعاادى م ىظااة ائيسااية تتمثاال فااى أن ةاادد السااكان "غياار

( )1نظام الحساعاف القومية  2222ص .31
( )2انظر ةرضا تفصيليا لذل التطوا فى
Nancy Folbre, The Unproductive Housewife: Her Evolution in Nineteenth
Century Economic Thought, Journal of women in culture and society, the
University of Chicago, 1991, p. 465-478

المشت ليى" فى تعاداداف الساكان فاى انجلتارا يزياد الثيارا ةماا يظاار فاى تعاداداف ألمانياا ،اأن
الساابم فااى ذل ا هااو لدااا األشااخاص الااذيى يعتماادان اقتصاااديا ةلااى ال ياار (مثاال األ فاااز
االمرضى االباا السى ا النساء المتزاجاف المتفرغاف للعمل المنزلى) ضامى هاذه الفئاة .اأن
التبويم الصحيح لااذه الفئاة ماى الساكان يجام أن يكاون فاى خاناة "غيار المساتقليى /المعااليى"
ةلى غراا ما يتم األخذ عي عالفعل فى تعداداف السكان فى ألمانيا .اهكذا خرا تعداد السكان فى
انجلتاارا فااى ةااام  0290اقااد أداا النساااء المتزاجاااف غياار العااام ف عااأجر فااى خانااة "غياار
المستقليى/المعاليى" مكتفيا عاإلشااة للى أني تم اساتبعاد جمياع األةمااز المنزلياة غيار المدفوةاة
للنسااء ،اأنااي لااو أضايفت هااذه األةماااز لكاناات نسابة النساااء العااام ف قريباة مااى نساابة الرجاااز
العامليى(.)1
هذه النظرة للى العمل المنزلى للنسااء العمال غيار مناتج ااةتبااا النسااء غيار مساتق ف
اقتصاديا ،الان قد تم تبنياا تدايجيا أيضا فاى تعاداداف الساكان فاى الو يااف المتحادة األمريكياة
فى النصف الثانى ماى القارن التاساع ةشار ،ليحسام األمار عشاكل نااائى فاى تعاداد ةاام 0922
الذى خرا مؤالدا أن فئة "الاسابى العاي " Breadwinners
أا الزاجة أا اإلعنة التى تعي

تشامل األشاخاص المتقاةاديى

فى المنزز ايقتصار ةملااا ةلاى المسااةدة فاى المااام المنزلياة

دان أجاااار .اتاااام لدااا الزاجاااااف االبناااااف ال ئااااى

يعملااااى عااااأجر ضاااامى فئااااة "غياااار

المستقليى/المعاليى"(.)2
االان مى الطبيعى أن تسجل الحرالة النسوية فاى النصاف الثاانى ماى القارن التاساع ةشار
فى الل مى انجلترا االو ياف المتحدة األمريكية اىتجاجاا ةلى استبعاد العمال المنزلاى للنسااء
ماى التعااداداف الساكانية .العاال أعارز تلا ا ىتجاجاااف فاى انجلتاارا قاد تمثاال فاى سااعى ا تحاااد
القومى لمعاناة النساء  National Women's Sufferage Associationللاى التحاالف ماع

(1) Nancy Folbre, IBID, p. 474
(2) Nancy Folbre, IBID, p. 477

ععض ال رر التجااية التقدمية لتبنى اجاة نظر ةضواف ا تحاد التى ترالز ةلى أن "الطارح
النظرى عأن الزاجة التى تتحمل نصيبا ةاد مى أةباء الحياة المشترالة هى (معالة) مى جانم
الزاا هو تدمير لكل المجتمع"(.)1
أما فى الو ياف المتحدة األمريكية فقد تمثلت أعرز ا ىتجاجاف فى مذالرة اسامية قادمتاا
"جمعياة تقادم النسااء"  Association of the Advancement of Womenللكاونجرس
األمريكى فى ةام  0202تحتج فياا ةلى لغفاز ةمل  02مليون امارأة أمريكياة ااةتبااا اعااف
البيوف ةمالة غير منتجاة ،اساتنادا للاى أنااى

يتقاضايى أجارا ةاى ةملااى .ا البات الماذالرة

أةضاء الكونجرس عندااا النساء فى التعداد فى فئة العام ف االمنتجاف(.)2
ل أني مع عداية القرن العشريى الان ل ا ق مصاطلح "غيار المساتقل/التااعع" ةلاى النسااء
المتزاجاااف ال ئااى

يعملااى عااأجر خااااا المناازز قااد أصاابح عمثاعااة الحقيقااة العلميااة المسااتقرة.

اصااف تبعية النساء ا قتصادية تستخدم لتفسير انخفاض أجواهى؛ فالنساء لسى عحاجة ألجار
يتعيشاى مناي ،أماا الرجااز فلااام الحاق فاى المطالباة عااأجوا أةلاى ألناام يعولاون زاجاااتام .الذا
الانت الخطوة األالاى ل ساتبعاد الصاريح للعمال المنزلاى ماى الحسااعاف ا قتصاادية قاد جااءف
ةلى يد "الفريد مااشاز" فنن هذا ا تجاه قد تبلوا ةلى يد تلميذه اائد فكر اقتصاادياف الرفاهاة
"آاثر سيسيل عيجو" الذى ةرر الدخل القومى عأني قيمة انتاا الل السلع االخدماف التاى يمكاى
شاارااها عشااكل مباشاار أا غياار مباش ار مقاعاال النقااود .التوضاايح المقصااود أةطااى عيجااو مثالااي
الشاير عأني لو أن مديرة منازز الانات تعمال لادى شاات أةازت ثام تزاجات مناي ألدى هاذا للاى
انخفاض الدخل القومى ،ىيب أن األةماز التاى الانات تتقاضاى ةنااا أجارا فاى السااعق سايتعيى
ةلياا القيام عاا مجانا ععد الزااا(!)3
(1) Elizabeth Blackwell, Cited in William Leach, True Love and Perfect Union, New
York, 1980, p. 193.
2

) ) Nancy Folbre, op.cit., appendix, p. 483.
(3( A. C. Pigou, Economics of Welfare, Macmillan and Co. Limited, London, 1932

امع ذل  ،ا ةلى الرغم مى ا تجاه السائد منذ أااخار القارن التاساع ةشار عاساتبعاد العمال
المنزلااى للنساااء مااى تعااداداف السااكان ،ل أن ععااض ا قتصااادييى الااذيى شااااالوا فااى التجاااات
األالاااى لتقااادير النااااتج المحلاااى اإلجماااالى فاااى الااال ماااى الساااويد اانجلتااارا االو يااااف المتحااادة
األمريكية ،خ ز النصف األاز مى القارن العشاريى ،قااموا عمحااا ف إلدااا العمال المنزلاى
غير المدفوع فى الحساعاف القومية اتقدير قيمة ذل العمل(.)1
ففى الساويد قاام الال ماى ليريا ليناداز الينااا دالجاريى االااايى الاو عتقادير قيماة العمال
المنزلااى غياار الماادفوع عمااا يعااادز  %12تقريبااا مااى الناااتج المحلااى اإلجم االى للسااويد فااى ةااام
 .0929افى الو ياف المتحدة األمريكياة أةلاى سايمون الاوزنيتز ماى "المكتام القاومى للبحاب
ا قتصادى"  National Bureau of Economic Researchأن استبعاد العمل العائلى مى
تقديراف الدخل القومى يحد عداجة خطيرة مى مصداقية تل التقديراف ،اأن هذه التقديراف لاى
تصبح سليمة ل لو تم تحسيى البيانااف التاى تتضامناا أا اختفااء األسارة تماماا المناتج للسالع(.)2
اقااام الااوزنيتز عمحاالااة لتقاادير قيمااة ا نتاااا العااائلى اقااداه عنحااو  %13مااى الناااتج المحلااى
اإلجمالى للو ياف المتحدة األمريكياة فاى ةاام  .)3(0929افاى انجلتارا قاام الاوليى الا ا فاى

[1978], p. 32

( )1انظر ةرضا تفصيليا ألهم تل التجاات فى
Therese Jefferson & John King, Never Intended to be a Theory About
Everything: Domestic Labour in Neoclassical & Marxian Economics,
Women's Economic Policy Analysis Unit, Curtin University of Technology,
August 2001, p. 8 - 11

( )2ىصاال الااوزنيتز ةلااى جااائزة نوعاال فااى ةااام  0900ةااى أةمالااي فااى قياااس الاادخل القااومى.
انظر:
- Simon Kuznets, National Income and its Composition, New York, National
Bureau of Economic Research, 1941. p. 11
3

( ) Therese Jefferson & John King, Never Intended to be a Theory About Everything,
OP. Cit., p. 9

ةام 0932عتوجيي النقد لنظام الحساعاف القومية السائد ،مؤالدا أن ا ستمراا فى استبعاد ا نتاا
العائلى أمر

يمكى الدفاع ةني ،اقدا قيمة هذا ا نتاا عنحو  %20مى الناتج المحلى اإلجمالى

نجلترا فى ةام .)1(0933
ل أن أىدي محاالة إلدماا العمل العائلى غير المدفوع فى الحسااعاف القومياة قاد جااءف
فى ل ااا التحليال المتعماق ألاجاي القصاوا فاى المؤشاراف الحالياة لقيااس األداء ا قتصاادى،
اةلى اأساا الناتج المحلى اإلجمالى .اتمثلت تل المحاالة فى التقريار الااام الاذى أةاده ث ثاة
مى الباا ا قتصادييى األالاديمييى المعاصريى االمعارار عتقريار لجناة ساتيجليتز الصاادا فاى
ةااام  .)2(2222فقااد أالااد التقرياار أنااي قااد آن األاان للتحااوز مااى التراليااز ةلااى قياااس ا نتاااا
ا قتصادى للى قياس جودة ىياة البشر ،موضاحا أن مساتوى جاودة الحيااة (أا الرفاهاة) يتحادد
عمجموةااة مااى العواماال تتمثاال عصاافة ائيسااية فااى الاال مااى المسااتوياف الماديااة للمعيشااة (الاادخل
اا سااااتا

االثااااراة)  ،االصااااحة ،االتعلاااايم ،االعماااال ،االمشااااااالة السياسااااية ،االع قاااااف

ا جتماةية ،االظرار الحالية االمستقبلية للبيئة الطبيعياة .اأالاد التقريار أن المقااييد التقليدياة
ل داء ا قتصادى ،اةلى اأساا الناتج المحلى اإلجمالى تقصر ةى أخذ معظم هذه العوامل فى
ا ةتباا.

(1) Collin Clark, "The Economics of Housework", Bulletin of the Oxford University
Institute of Statistics, 1958, p. 205-211

( )2تشكلت تل اللجنة عطلم ماى الارئيد الفرنساى نيكاو ساااالوزى فاى ةاام  2222ةناد ماا
ظارف عوادا األزمة المالية العالمياة ،لتحدياد أاجاي القصاوا فاى النااتج المحلاى اإلجماالى
المؤشر ةلى األداء ا قتصادى االتقدم ا جتماةى ،اتوضيح المعلوماف اإلضافية التى قاد
تكون مطلوعة نتاا مؤشراف أالثر د لة عشأن التقدم ا جتمااةى .اقاد تشاكلت اللجناة ماى
 23أستاذ اقتصاد مى ةدد مى الجامعاف االمؤسساف العلمياة المرموقاة  ،تحات قياادة الال
مى جوزيف ستيجليتز اامااتيا سى الحائزيى ةلى جائزة نوعل فاى ا قتصااد ا جاان عاوز
=
فيتوسى .انظر:
= Report by the commission on the Measurement of Economic Performance and
Social Progress, www.stiglitz-sen-fitoussi.fr

افاى ل ااا التحااوز للاى الترالياز ةلااى مساتوى جاودة ىياااة البشار أااد التقريار مجموةااة
هامة مى التوصياف نبارز منااا ةلاى اجاي التحدياد التوصاية عماد نطااق مؤشاراف قيااس النااتج
المحلى لتشمل األنشطة غير الموجاة للسوق .ا أاضاح التقريار أن نقطاة البادء فاى هاذا الشاأن
تتمثل فى توفير معلوماف متسقة اقاعلة للمقاانة ةبر الفتراف الزمنية افيما عيى الداز اععضااا
البعض ةاى اليفياة قضااء النااس لاوقتام الياومى ،اتاوفير ىسااعاف مساتقلة شااملة ادااياة ةاى
أنشطة القطاع العائلى(.)1
اةلااى صااعيد آخاار الاناات الحرالااة النسااوية العالميااة قااد اتجااات للااى تبنااى نفااد المطلاام
عضرااة تطوير أساليم تقدير قيمة العمل المنزلى غير المدفوع اتضميناا فى ىسااعاف مكملاة
للحساعاف القومية ،اتبلوا ذل المطلم فى لة ن عكيى لمؤتمر األمم المتحدة الراعع للمارأة فاى
ةام  ، 0993الذى دةا الحكوماف ا المؤسساف األالاديمياة االبحثياة للاى القياام عدااسااف لتقيايم
العمل غير المدفوع للنساء انشر النتائج ،اذل الجزء مى آلياف مواجاة ظاهرة تأنيب الفقر(.)2
اأساافرف ةملياااف تطااوير لةااداد اإلىصاااءاف القوميااة فااى الناايااة ةااى اةتاارار لجنااة
اإلىصاء فى األمم المتحدة عضرااة لةداد ىساعاف تكميلية  Satellite Accountsللحساعاف
القومية تختص عنىصاءاف العمل المنزلى غير المدفوع ،ةلاى أن تحتاوى تلا الحسااعاف ةلاى
البياناف التالية(:)3


متوسط ةدد الساةاف المنفقة ةلى العمل المنزلى غيار المادفوع موزةاة عايى النسااء
االرجاااز (مااع الفصاال اللمااا أمكااى عاايى أةماااز الخاادماف المنزليااة اأةماااز اةايااة

( )1المصدا الساعق ص 01
(2) Summary of the Beijing Declaration and Platform for Action, Minnesota advocates
for Human Rights, January 1996, p. 9& 20.
(3) United Nations Statistics Division, Time Use Statistics to Measure Unpaid Work,
Seminar on measuring the contribution of women and men to the economy, New
York , 28 February 2013.

الطفل).


متوسااط ةاادد ساااةاف الوقاات المنفااق ةلااى العماال الماادفوع اغياار الماادفوع (لجمااالى
ةمء العمل) موزةة عيى النساء االرجاز.

اىددف لجنة اإلىصاء فى األمم المتحدة األةماز غير المدفوةة ةلى النحو التالى:


أةماز الخدماف المنزلية Housework



أةماز الرةاية Caring



أةماااااز خدمااااة المجتمااااع ااألنشااااطة التطوةيااااة

/

Work

Community

volunteering
ثانيا :العمل المنزلى غير المدفوع فى الفكر ا قتصادى الرأسمالى:
يمكى القوز عأن اإلساام الرئيسى لرااد الحساعاف القومية فاى لعاراز القيماة النقدياة للعمال
المنزلى الذى تضطلع عي النساء عصفة أساسية ،االحاجة للى لدماا ا نتاا المنزلى فى التحليال
ا قتصااادى ،قااد جاااء فااى اقاات الااان يااتم فيااي تجاهاال العماال المنزلااى عالكاماال مااى جاناام الفكاار
ا قتصاادى الرأسامالى .فطالماا أن هاذا العمال

يعاد ةما منتجاا ،فماا المبارا لكاى ينشا ل عااي

الفكر االتحليل ا قتصادى؟ الذا الانت النساء غيار مساتق ف اقتصااديا ايعتمادن ةلاى األزااا
إلةالتاى فكيف يمكى الحديب مى الزااية ا قتصادية ةى الفائدة التى يحصل ةليااا الازاا ماى
العمل المنزلى للزاجة ،ناهي ةى الفائدة التى يجنياا المجتمع الكل؟ اهكذا استقر الوضع ىتى
منتصف القارن العشاريى ةلاى اساتبعاد العمال المنزلاى ماى دائارة الفكار االتحليال ا قتصاادى.
اتحوز األمر للى التفرقة عيى مجاليى  ،أىدهما هو "المجاز الخااص" المتعلاق عالعمال المنزلاى
الذى تقوم عي النساء ،االثانى هو "المجاز العام" الذى يتعلق عالعمل فى السوق عأجر ،اهاذا هاو
مجاز الرجاز .ايبدا أن ذل التقسيم قد مثل األاضية التاى انطلاق منااا ا قتصاادى البريطاانى
الفريااد مااشاااز الااذى دشااى مصااطلح "غياار المسااتقليى /المعاااليى" لتحديااد اضااع النساااء فااى
ا ىصاءاف القومية ،ىيب ىذا مااشاز ماى زياادة أجاوا النسااء العاام ف ألن ذلا يمكاى أن

ي رى الزاجاف ااألمااف عنهماز ااجباتاى المنزلية( .)1أى عالطبع مجاز ةملاى الطبيعى!
ايرجااع الفضاال فااى اسااتعادة ا هتمااام عالعماال المنزلااى فااى الفكاار ا قتصااادى الرأساامالى،
خ ز النصف األاز مى القرن العشريى ،للى مجموةة اائادة ماى النسااء األالاديميااف لعال ماى
أعرزهى هازيال اليار  ،امااجريات اياد ،االيزاعياب هويات؛ ىياب أالادف األعحااي األالاديمياة
ألالئ الرائداف أهمية الوقت المبذاز فى ا نتاا اا ستا

المنزلاى ،اانتقادف تلا األعحااي

ا تجاه السائد فى الفكر ا قتصادى ل قتصاا فى تحليل مستوياف المعيشاة ةلاى منظاوا السالع
االخدماف القاعلة للبيع االشراء فى السوق فقط(.)2
اجاااءف الخطااوة الكبياارة إلدماااا العماال المنزلااى عشااكل اساامى فااى النظريااة ا قتصااادية
النيوال سيكية فى منتصف الستيناف ةلى يد ا قتصادى األمريكى جراى ستانلى عيكر( ،)3الاذى
نشاار مقااا فااى ةااام  0933ععنااوان "نظريااة فااى توزيااع الوقاات" A Theory of the
 Allocation of Timeأالد فيي أن األسرة تعد عمثاعة منشأة ص يرة يتم فيااا اساتخدام السالع
الرأساامالية االمااواد الخااام االعمال لتااوفير خاادماف التنظيااف االت ذيااة اخلااق عضااائع مفياادة .ا
تختلف هذه المنشأة الص يرة ةى منشآف الساوق ل فاى أن توزياع سااةاف العمال فيااا يخضاع
ختياااف األسرة اليد لرقاعة صاىم المنشأة(.)4
اافقا لبيكر فنن أفراد األسرة يقومون عاستخدام اقتام اليومى االسلع التى يحصلون ةلياا
– (1( Nancy Folbre, The Unproductive Housewife: Her Evolution in Nineteenth
Century Economic Thought, Journal of culture and society, The University of
Chicago, 1991, p. 467
2

( ) Therese Jefferson & John King, Never Intended to be a Theory About Everything,
OP. Cit., p. 13

( )3ىصال جاراى ساتانلى عيكاار فاى ةاام 0992ةلااى جاائزة نوعال فااى ا قتصااد ةاى اسااااماتي
القيمة فيما يتعلق عا قتصاد العائلى الفرع مى فراع ةلم ا قتصاد
(4) Gray S. Becker, "A Theory of the Allocation of Time", Economic Journal, 1965, p.
496

مى السوق فى أنشطة متعددة اعنسم مختلفة ،لكى يقوموا عانتااا السالع التاى تحقاق لاام لشاباةا
مباشرا ىتياجاتام(.)1
ايمكى القوز عأن مقاز عيكر قد أثر عشكل ااضاح ةلاى الفكار االتحليال ا قتصاادى اواز
فترة السبعيناف مى القرن العشريى ،ةلاى النحاو الاذى دفاع ثياوداا شاولتز( )2للاى الحاديب ةاى
مولااد فاارع جديااد مااى فااراع ةلاام ا قتصاااد هااو "فاارع ا قتصاااد المنزلااى" New Home
 Economicsالااذى ينش ا ل عدااسااة قااراااف األساارة عشااأن ا نتاااا اا سااتا

 ،اترعيااة

األ فاااز ،اا سااتثماا فااى اأس الماااز البشاارى ،اتوزيااع الوقاات عاايى العماال المنزلااى االعماال
عأجر(.)3
العل خي ر تعبير ةى الموقف الحالى للفكر ا قتصادى الرأسمالى ماى العمال المنزلاى هاو
ما تطرىي أةماز أمااتيا سى الحائز ةلى جائزة نوعل فى ا قتصااد  ،االاذى يؤالاد ةلاى أهمياة
العمل فى السوق عأجر السبيل لتدةيم ىرية النساء ،فحرية المرأة فاى اتخااذ القاراااف الخاصاة
عاإلنجات ااةاية األ فاز ات يير تقسيم العمل المستند للاى الناوع ا جتمااةى ،الال ذلا يارتبط
عحرية العمل خااا المنزز مقاعل أجار .فحصاوز النسااء ةلاى دخال مساتقل ياؤدى للاى تحسايى
مكااانتاى ا جتماةيااة فااى داخاال األساارة افااى المجتمااع الكاال( .)4ايؤالااد سااى أن هنااا فاارق عاايى
السياساف ااإلجراءاف التى ترمى للى تحسيى افاهية امستوى جاودة الحيااة للنسااء ماى خا ز
لزالة التمييز اتحقيق ظرار ىيااة أفضال ،االسياسااف ااإلجاراءاف التاى تادةم فاةلياة النسااء
 .Women's Agencyفاى الناوع األاز ماى السياسااف تكاون النسااء فاى موقاف المتلقاى ،أماا
النااوع الثااانى مااى السياساااف فيجعاال النساااء رفااا فاااة يسااعى عنفسااي للااى لنجاااز التحااو ف
(1) IBID, p. 495

( )2اقتصادى أمريكى ىائز ةلى جائزة نوعل فى ا قتصاد ةام 0909
(3) Theodore Scultz, "The Value of Children: An Economic Perspective" in Therese
Jefferson & John King, Never Intended to be a Theory About Everything, OP.
Cit., p. 16
(4) Amartya Sen, Development as Freedom, New York, Anchor Books, 1999, p. 194

ا جتماةية االسياسية التى تؤدى للى تحسيى ىياة الل النساء االرجاز.
ل أن هذا الرعط التلقائى عيى ةمال النسااء فاى الساوق اعايى تحريارهى اتعزياز مكاانتاى
ا جتماةية قد تعرض للنقد ةلى صعيد ا قتصادياف النسوية فقد أالدف مااليى اااينج أن نظام
الحساعاف القومية السائد هو أداة أساسية للنظام ا قتصاادى الاذالواى ،اأناي لقيااس أثار الزياادة
الكبيرة فى ةمل النساء فى السوق ةلى الرفاهية ا قتصادية ،يتعيى أن يؤخذ فى ا ةتبااا لايد
فقط الزيادة فى الناتج المحلى اإلجمالى نتيجة دخوز النساء فى القوى العاملة الكى أيضا ماا لذا
الاناات النساااء العااام ف ستسااتمر فااى القيااام عأنشااطة العماال المنزلااى أم أن ةاامء هااذه األةماااز
سينتقل للى أفراد آخريى داخل األسرة( .)1العال ذلا الطارح النساوى قاد مثال خلفياة لتوصاياف
لجنااة سااتيجليتز فااى ةااام 2222عشااأن لص ا ح مؤشااراف األداء ا قتصااادى ،ىيااب أالاادف تل ا
التوصااياف أنااي يتعاايى ةنااد قياااس مسااتوى المعيشااة أن يؤخااذ فااى ا ةتباااا ماادى التااوازن عاايى
ساةاف العمل اساةاف الراىة ،اأن هنا فرق عيى أن تحصل ةلى مستوى معيشة معيى عبذز
 0322ساااةة ةماال ساانويا اعاايى أن تحصاال ةلااى نفااد مسااتوى المعيشااة عبااذز  2222ساااةة
ةمل(.)2
ثالثا :العمل المنزلى غير المدفوع فى الفكر المااالسى:
يمكااى تلخاايص موقااف الفكاار ا قتصااادى المااالسااى التقلياادى مااى العماال المنزلااى غياار
المدفوع ةلى النحاو التاالى :العمال المنزلاى يجساد أاز أشاكاز القاار فاى تااايإ البشارية ،اهاو
ةمل غير منتج ،عل هو ةمل عائد اأعلي امناا ل ةصاات .االطرياق للاى تحريار المارأة هاو
ان خرا اا فى العمل عأجر فاى الساوق ألن هاذا هاو العمال المناتج ،اساور ياؤدى تطاوا النظاام
الرأسمالى للى اختفاء العمل المنزلى نظرا "للتسليع" المتزايد لعديد مى أةمااز النشاا المنزلاى
(1) Marilyn Waring, If Women Counted: New Feminist Economics, Harper Collins
Publishers, Paper pack Edition, 1990.
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( ) Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and
Social Progress, OP. Cit. www.stiglitz-sen-fitoussi.fr

عحيب يتم الحصوز ةلياا عمقاعل مى السوق ،ا ينتاى األمر فاى النظاام ا شاتراالى للاى تحريار
النساء مى تل األةماز التى تنتقل مسئولية القيام عاا للى الدالة.
ففى نااية القرن التاسع ةشر التم إنجلز أن أاز أشكاز القاار فاى تااايإ البشارية يتوافاق
مع ظاوا القار فى ة قة الرجل عالمرأة مى خ ز الزااا ،اأاز أشكاز القار الطبقى هو قار
النساء عواسطة الرجاز .اهذان النوةان مى أنواع القار يمكى الت لم ةلياماا فقاط فاى المجتماع
ا شتراالى .فمع انتقاز اسائل ا نتاا للى مجاز الملكية العامة ستتوقف األسرة المنفردة ةى أن
تكااون اىاادة اقتصااادية فااى المجتمااع ،اساايتحوز العماال المنزلااى مااى ةماال خاااص للااى صااناةة
مجتمعية ،ايصبح اةاية اتعليم األ فاز مى الشئون العامة(.)1
الما أالد المفكار ا شاتراالى األلماانى أاجسات عيبيال أن العمال المنزلاى يعبار ةاى التخلاف
اضااياع الوقاات ،لااذا فمصاايره الحتمااى هااو الاازااز ،اهااو أماار صاااا يااتم عالفعاال فااى الااداز
الرأسمالية نتيجة التسليع  Commodificationالمتزايد للحياة .فاألنشطة التى الانات تقاوم عااا
النساء تقليديا أصبح مى الممكى الحصوز ةلياا مى السوق عجودة أةلى اسعر أاخاص ،فضا
ةى أن البيوف أصبحت مجازة عالعديد مى األجازة الكارعائياة التاى تسااةد ةلاى لنجااز العمال
المنزلاى .اعالتااالى فاانن الظاارار الماديااة لتحريار النساااء  women's emancipationقااد تاام
خلقاا مى خ ز تطوا الرأسمالية نفساا ،استصل للى غايتااا عتحقياق ا شاتراالية ،اةنادها فاى
النااية سيختفى العمل المنزلى(.)2
افااى عدايااة القاارن العشااريى اأف اازا لوالساامبواا أن النساااء العااام ف عااأجر يتمااتعى
عا ستق ز ا قتصادى ،ايقمى ععمل منتج للمجتمع الالرجااز تماماا .أماا ةمال النسااء فاى ترعياة

(1) Freiedraich Engels, The Origin of the Family Private Property and the State, 1884,
Moscow , Progress Publishes, 1972, p. 76.
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( ) August Bebel, Woman under Socialism, 1879, Translated by Daniel de Leon, New
York, Labor News Company, 1961, p. 187

األ فاز االخدماف المنزلية (اغم أني يساةد الرجااز ةلاى ت طياة اىتياجااف األسارة عاأجواهم
الضئيلة) فنني يعد ةم منتجا .فطالما أن الرأسمالية انظام العمل عأجر هو الساائد فانن العمال
الذى يولد فائض قيماة ايخلاق اعحاا اأساماليا هاو فقاط الاذى يعتبار ةما منتجاا .اأالادف اازا
لوالس مبواا أن ىصوز النساء ةلى المسااااة السياساية يتعايى أن يساتند للاى أاضاية اقتصاادية
صلبة تتمثل فى ةملاى عاأجر .فالعمال عاأجر اا تحااداف العمالياة االديمقرا ياة ا شاتراالية قاد
أدف جميعاااا للااى ا اتقاااء عااالمرأة العاملااة ععياادا ةااى اجودهااا الضاايق الخااانق ،خااااا الماااام
البائسة االبلااء فى أةماز اإلدااة المنزلية(.)1
اقد سادف فى ا تحاد السوفييتى ،خ ز النصاف األاز ماى القارن العشاريى ،النظارة للاى
العماال المنزلااى عاةتبااااه العقبااة الرئيسااية أمااام ىصااوز النساااء ةلااى ىااريتاى الكاملااة .فكتاام
ف ديمير لينيى أني ةلى الارغم ماى الال قاوانيى تحريار المارأة ،فننااا تساتمر فاى أن تكاون (أماة
منزلية) ألن العمل المنزلى يسحقاا ايخنقاا ايحط ماى شاأناا ايقيادها للاى المطابإ االحضاانة،
ايباادد ةملاااا ةلااى الاادح اىشااى منا ا ل ةصااات اساافيي اساااىق( .)2االااان مااى الطبيعااى أن
يصوف المؤتمر الثامى للحزت الشيوةى فى ةام  0909لصالح استبداز العمل المنزلى الفردى
عترتيبااف جماةيااة للخاادماف المنزلياة ااةايااة الطفاال .ل أن السانواف العدياادة انقضاات دان أن
يتحقااق ذل ا ةلااى أاض الواقااع ،االاال مااا ىاادي هااو أن النساااء فااى ا تحاااد السااوفييتى صاارن
مطالباااف عااأداء ااديتااى ةماال الاال يااوم ،لىااداهما عااأجر فااى السااوق االثانيااة عاادان أجاار فااى
المنزز(.)3
ااستمرف نفد النظرة للى العمل المنزلى العمل غير منتج ىتى نااياة الخمسايناف اعداياة
الستيناف ،ففى ةام 0939التم المفكار المااالساى البولنادى أاساكاا ناج أن هناا فارق عايى
(1) Rosa Luxemburg, "Women's Sufferage and Class Struggle" in Dick Howard, Selected Political Writings of Rosa Luxemburg,
1912, New York, Monthly Review Press, 1971, p. 216 - 221

(2) Therese Jefferson & John King, Never Intended to be a Theory About Everything, OP. Cit., p. 27
(3) IBID.

"ا قتصاد الطبيعى" ا"ا قتصاد السلعى النقدى" .فا قتصاد الطبيعى الذى ينداا تحتاي العمال
المنزلى يستادر فقط اإلشباع المباشر للحاجاف ،أما ا قتصاد السلعى النقدى فااو نشاا اشايد
يقوم ةلى العق نية سواء فيما يتعلق عادر النشا أا اسائلي(.)1
ااععا :الفكر ا قتصادى النسوى:
تمكنت األدعياف النسوية فى العلاوم ا جتماةياة عوجاي ةاام ماى جاذت ا هتماام للاى العمال
المنزلى للنساء ،عحيب أصبح مستقرا فاى عداياة السابعيناف ماى القارن العشاريى أن هناا ةما
ىقيقيا ظاهرا للعيان يتمثل فى العمل المنزلى للنساء .اترالزف الجاود الرئيسية فى هذا المجاز
ىوز ةدم ةدالة توزيع ماام العمل المنزلى عيى النساء االرجاز(.)2
ل أن الفكاار قتصااادى النسااوى عوجااي خاااص قااد تطااوا الثياارا ععااد ذل ا لتقااديم نظريااة
متكاملة عشأن العمل المنزلى غير المدفوع للنساء .اجاء ذل التطاوا عشاكل أساساى ماى جانام
الفكاار المااالسااى النسااوى عاادءا مااى ساابعيناف القاارن العشااريى ،ةلااى يااد الاال مااى مااجرياات
عينستون ،اآنيت الوهى ،اعونى فوالد ،اااعرتا هاميلتون ،اميشيل عاايت ..اغيرهى.
ففى ةام  0939انطلقت مااجريت عينستون مى الفكر المااالسى التقليدى لتؤالد أن جاذاا
اضعية النساء فى المرتبة الثانية هاى فاى الواقاع جاذاا اقتصاادية ،اأن ة قاة النسااء عوساائل
ا نتاااا تختلااف ةااى ة قااة الرجاااز .فالعماال المنزلااى ينتمااى فااى ىقيقااة األماار للااى "مااا قباال
الرأسااامالية" ألنااااي يااااؤدى للاااى انتاااااا قاااايم اساااتعماز عساااايطة الاااايد "عضاااائع" قاعلااااة للبيااااع
 .commoditiesااأف عينسااتون أن النساااء يعملااى خااااا مجاااز ا قتصاااد النقاادى ،لااذا فاانن
ةملااى لاايد لااي قيمااة ،اعالتااالى فاااو لاايد ةما ىقيقيااا ،اهااو أقاارت لعماال األقنااان االف ىاايى.

(1) Oscar Lange, Political Economy, Volume I; General Problems, New York,
Macmillan, 1963.
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( ) Christine Delphy, Close to Home: A Materialist Analysis of Women's Oppression,
University of Massachusetts, 1984, p. 16

اىددف عينستون متطلبايى اثنايى لكاى يتحقاق تحريار النسااء :األاز هاو الفرصاة المتساااية ماع
الرجاز للعمل خااا المنزز ،االثانى هو تحويل العمل المنزلى للى ةمل يتم فى المجااز العاام،
مى خ ز افتاراض المسائولية ا جتماةياة ةاى ترعياة الطفال اتاوفير األمااالى الجماةياة للطعاام
االم اسل الجماةية .اأالادف عينساتون أن هاذيى الشار يى لام يكاى ماى المتصاوا توافرهماا فاى
ظل الرأسمالية ،مى ناىية ألن العمل المنزلى غير المدفوع للنسااء لام يكاى مرعحاا عالقادا الاذى
يشكل ىافزا لم

اسائل ا نتاا ل ستثماا فى ذل المجاز ،امى ناىياة أخارى ألن ا قتصااد

الرأسامالى لاام يكاى قاااداا ةلاى التوسااع السااريع عداجاة تكفااى لتاوفير فاارص ةمال لكاال النساااء.
اخ فا ل فكاا المااالسية التقليدية اأف عينستون أن العمل المنزلى للنساء لى يختفاى فاى نااياة
األمر فى ظل الرأسمالية.
ااةتبااا مى سبعيناف القرن العشريى تم عالتادايج تشاكيل نظرياة نساوية مااالساية عشاأن
العمل المنزلى تمثلت جوانباا الرئيسية فيما يلى:
أ-

العمل المنزلى ةمل منتج:
اأى الفكر ا قتصادى النسوى أن نظرة المااالسييى األاائل للى العمال المنزلاى عاةتباااه

ةم غير منتج لنما الانت تعكد التحيز الذالواى فى التياا الرئيسى للفكار المااالساى .فالعمال
المنزلى مثلي مثل العمل المدفوع فى النظام الرأسمالى يسفر ةى انتااا قيماة مضاافة ،الاذا فنناي
يجم أن يكون لاي أجار مقاعال .ايمكاى النظار للاى العمال المنزلاى عاةتباااه منتجاا "عشاكل غيار
مباشر" ىيب أني يوفر مدخ ف ضرااية لعملية لنتاا الةادة لنتاا سالعة اأسامالية ضارااية
هى "قوة العمل البشرى" .االبضائع التى يحضرها الرجااز للمنازز ععاد شارائاا عماا يتقاضاوني
مى أجر تحتاا للى ةمل لضافى عالمنزز الى تتحوز للى عام املبد امسكى قاعل ل ستخدام.
هذا العمل تقوم عي النساء ايسام فى تجديد انتاا القوة العاملة ال زمة للطبقة الرأسمالية(.)1
(1) Wally Seccombe, The Housewife and Her Labour under Capitalism, New Left
Review, 1974, No. 83, p. 3- 24

االتفاات الفكاار النسااوى المااالسااى عشااكل خاااص للااى الااداا الااذى تقااوم عااي نساااء الطبقااة
المتوسطة فى المساهمة فاى تعلايم األعنااء .فنظاام المداساة يفتارض مسابقا أن هناا ماى يسااةد
األعناء فاى اساتذالاا دااساام فاى المنازز ،ا تقاوم األماااف ةاادة عااذه الماماة التاى يفياد منااا
مباشرة اجاز األةماز ،نظرا لما يترتم ةلياا مى لةداد للقاوى العاملاة التاى يقوماون ععاد ذلا
عاستخداماا(.)1
ت -العمل المنزلى يخضع لقانون القيمة:
يشير قانون القيمة عبسا ة للى ا تجاه القوى للمنتجيى لتبنى أسااليم اإلنتااا األالثار الفااءة
(األقل تكلفة) تحت ض ط المنافسة االخور مى الخراا مى السوق .االسؤاز الذى الان يطرح
دائما عشان العمل المنزلى هاو الياف يمكاى تطبياق قاانون القيماة ةلياي لذا الانات منتجااف المارأة
المتزاجااة

تاادخل السااوق أصا الذا الاناات اعااة المناازز نفساااا هااى التااى تاادير اتاانظم ةملاااا

المنزلى ،الذا الانت قضايا مثال ىاافز الارعح أا الخاور ماى ضا و المنافساة تعاد أماواا غيار
ااادة ةلى اإل

ق؟

االان اد ا قتصااد المااالساى النساوى أن السالع االخادماف التاى يوفرهاا العمال المنزلاى
تماثل أا تكاد تماثل السلع االخدماف التى يمكى الحصوز ةلياا ماى الساوق ،ا الماا أن النسااء
(االرجاز) يواجاون قيودا مالية تتطلم منام أن يكون العمل المنزلاى الفاؤا الماا هاو الحااز فاى
ا نتاا للسوق ،فنن هذا يعنى أن قانون القيمة ينطبق أيضا ةلى العمل المنزلى(.)2
ا -العمل المنزلى ينتج فائض قيمة االنساء يتعرضى ل ست ز:

(1) Loree A. Primeau, A Woman's Place: Unpaid work in the Home, The American
Journal of Occupational Therapy, November 1992, p. 984
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( ) Wally Seccombe, Reflections on the Domestic Labour Debate and Prospects for
Marxist-Feminist Synthesis, 1986, p. 200

ىاالت األدعياف ا قتصادية النسوية تفسير التمايز فى العمل المنزلى عيى النساء االرجاز
مستخدمة ال مى النظرياف الرأسمالية ااألعوية  ،patriarchyااأف تل األدعياف أن الرجااز
الطبقة اأسمالية االأزااا هم الذيى يحصلون ةلى فائض القيمة الناجم ةى العمل المنزلى غيار
الماادفوع للنساااء .فالطبقااة الرأساامالية تااتمكى مااى دفااع أجااوا منخفضااة للعااامليى الرجاااز ،نظاارا
للااداا الااذى تقااوم عااي النساااء فااى تااوفير الوجباااف اخاادماف النظافااة اغساال الم عااد ااةايااة
األ فاااز مجانااا للرجاااز .اعاادان هااذه الخاادماف المجانيااة الااان الرجاااز ساايطلبون أجااواا أةلااى
ايتحمل الرأسماليون عالتالى تكلفة أةلى.
امااى ناىيااة أخاارى فاانن الرجاااز الااأزااا يحصاالون ةلااى فااائض القيمااة الناااجم ةااى ةماال
النساء عالقدا الذى يتمتعون فيي عمستوى معيشة أةلى مما الاانوا سيحصالون ةلياي لذا تام مكافاأة
العمال المنزلااى لزاجااتام عشااكل ةااادز .ايقاوم الرجاااز ةبار مؤسسااة الاازااا عالحاد مااى قااداة
النساااء ةلااى دخااوز سااوق العماال عااأجر ،اهااو مااا يجعاال تبعيااة النساااء للرجاااز اقتصاااديا أماارا
مؤالدا(.)1
د -هنا ة قة ديناميكية عيى الرأسمالية االعمل المنزلى:
تشااير أدعياااف ا قتصاااد المااالسااى النسااوى للااى أن هنااا ة قااة ديناميكيااة عاايى العماال
المنزلى للنساء اعيى الرأسمالية .فمى ناىية يؤدى العمل غير المدفوع للنساء للى تخفايض قيماة
قوة ةمال الرجااز ( الماا أن ةمال النسااء ياوفر لاام منتجااف مجانياة أا عتكلفاة منخفضاة جادا)
ايؤدى هاذا عالتاالى للاى زياادة أاعااح الطبقاة الرأسامالية ،ايعطاى لااا مباراا لععقااء ةلاى هاذا
العمل المنزلى المجانى.
ل أنااي ةلااى الجاناام ا خاار ذهباات ععااض األدعياااف للااى أن النساااء المحاصااراف عالعماال
المنزلااى المجاااد ،اال ئااى يقاادمى ساالعا اخاادماف عمسااتوى ماانخفض مااى ا نتاجيااة ،الااان يمكااى
)1) Heidi Hartmann, the Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a
More progressive Union. In Loree A. Primeau, A Woman's Place, OP. Cit., 984

توفيرهااا عكفاااءة أةلااى مااى خ ا ز السااوق ،أالئ ا النساااء

يتعرضااى ل ساات ز عالقاادا الااذى

يتعرض لي العمل عأجر .لذا تعمل الطبقة الرأسمالية ةلى تساليع العمال المنزلاى عماا يمكنااا ماى
زيادة معد ف ا ست ز فى ذل المجاز( ،)1ااعما الان هذا هو األساس الذى اساتند للياي الفكار
المااالسى التقليدى فى تصواه أن الرأسمالية ستتجي للى تسليع العمل المنزلى عأسرع ما يمكى.
الم يسلم الفكار المااالساى النساوى ماى النقاد .اجااء الاجاوم الرئيساى ماى الااثريى ىكايم،
أستاذة ا قتصاد ا جتماةى البريطانية مؤسسة نظرية "التفضي ف"  .preferencesاتفترض
هااذه النظريااة أن هنااا تنااوع فااى اختياااااف نمااط الحياااة لكاال مااى النساااء االرجاااز ،اأنااي فااى
المجتمعاااف المتقدمااة تمثاال تفضااي ف النساااء محااددا ائيساايا ختياااااتاى فااى الحياااة ،اخاصااة
ا ختياا عيى التراليز ةلى األنشطة المتعلقة عاأل فاز االحياة األسرية،أا التراليز ةلى الوظيفاة
ااألنشطة التنافسية فى العمل العام.
اتؤالاد الااثريى ىكاايم( .)2أناي عا سااتناد للاى األدلاة التااى أسافرف ةناااا الدااسااف الميدانيااة
خ ا ز العقااود الث ثااة األخياارة مااى القاارن العشااريى فااى الااداز الصااناةية المتقدمااة  ،اخاصااة
الو ياف المتحدة األمريكية اانجلترا ،يتضح أني ةنادما تكاون ا ختيااااف مفتوىاة أماام النسااء
فاانن قلااة مااناى هااى التااى تتمرالااز اختياااتاااا ىااوز العماال عااأجر ،اأن األغلبيااة تحااااز تحقيااق
التوازن عيى متطلباف العمل امتطلباف العناية عاألسرة .امى أعرز النماذا فى هذا الشأن النساء
ال ئى يتحولى للى ةمل لنصف الوقت ععد اإلنجات ،أا ت يير نوع العمال أا ىتاى التوقاف ةاى
العمل أص  .أما فئة النساء التى تتمرالز اختياااتاا ىوز األسارة فتمثال أقلياة أيضاا اماى أعارز
نماذجااا النسااء التاى تتوقاف ةاى العمال ععاد الازااا اتعطاى األالوياة ل سارة اتتفاادى العماال

(1) Therese Jefferson & John King, Never Intended to be a Theory About Everything,
OP. Cit., p. 35
2

( ) Cathrine Hakim, Women, careers and work – life preferences, British Journal of
Guidance and Counseling, August 2006, p. 287-291

عأجر ل لو الانت األسرة تعانى مى ضائقة مالية.
اةلاى صاعيد آخار تؤالاد الااثريى ىكايم أن النسابة ال الباة ماى الرجااز تتمرالاز اختياااتاااا
ىوز العمل يلياا عداجة أقل تحقيق التوازن عيى متطلباف العمل امتطلبااف اةاياة األسارة .أماا
اختياا التمرالز ىوز األسرة فيمثل نسبة ضئيلة لل اية عيى الرجاز
اهكذا تتنبأ ىكيم عأني اغم دخوز النساء عأةاداد متزايادة لساوق العمال فانن قلاة ماناى هاى
التى ستفضل فى النااية اختياا التراليز ةلى العمل ،اأن غالبية النساء ستفضل تحقيق التاوازن
عيى العمل عأجر االعمل المنزلى لرةاية األسرة.

*

*

*

*

الفصل الثانى
التجاات العالمية
لحسات قيمة العمل المنزلى غير المدفوع

الفصل الثانى
التجارب العالمية لحساب قيمة العمل المنزلى غير المدفوع

ينصااارر مفااااوم العمااال المنزلاااى غيااار المااادفوع للاااى الافاااة الخااادماف التاااى ياااتم لنتاجااااا
ااستا الاا مجانا داخل األسرة ،أى الخدماف التى يؤدياا أفراد األسرة لبعضام البعض ،ساواء
تعلق ذل عأةمااز العناياة عاالمنزز اتجايزاتاي أا لةاداد اتقاديم الوجبااف أا شاراء المساتلزماف
المنزليااة انقاال أفااراد األساارة مااى مكااان خاار أا اةايااة اترعيااة األعناااء ااةايااة أفااراد األساارة
المرضى االمسنيى ،للى غير ذل مى األةماز التى تقع عشكل أساسى ةلى ةاتق النساء.
اتشير عياناف األمم المتحدة للى أن هنا العديد مى داز العالم صااف تاتم عقياس اتقدير
قيمة العمل غير المدفوع الجزء ماى لىصاائياتاا الرسامية .فماى عايى  023دالاة شاملاا عرناامج
لىصائياف النوع ا جتماةى عاألمم المتحدة فى ةام  2202الان  %12ماى الاداز يقاوم عانتظاام
عنجراء مسوح استخدام الوقات التاى تبايى توزياع سااةاف الياوم للماوا نيى عايى العمال المادفوع
اغير المدفوع االعناية الشخصية االترفيي ،ا %12مى الداز يقوم عقياس العمل غيار المادفوع
؛ ل أن  %0فقاط مااى الاداز الااان يلتازم عااندااا لىصااءاف العماال غيار الماادفوع فاى ىساااعاف
تكميلية  Satellite Accountsلنظاام الحسااعاف القومياة ،اذلا

ساتكماز الصاواة الحقيقياة

ةااى األداء ا قتصااادى االتقاادم ا جتماااةى( .)1العلااي مااى المثياار ل هتمااام أن هااذه المجموةااة
األخيرة مى الداز

تقتصر فقط الما يتباادا للاى األذهاان ةلاى الاداز الصاناةية المتقدماة ،عال

تشاامل أيضااا ععااض الااداز الناميااة ،امااى عيناااا ةلااى ساابيل المثاااز المكسااي التااى قاماات عتقياايم

(1) United Nations Statistics Division, Time Use Statistics to Measure Unpaid Work,
Seminar on measuring the contribution of women and men to the economy, 28
February 2013, New York.

مساهمة النساء فى الل مى العمل المادفوع اغيار المادفوع الدااا النتاائج فاى ىسااعاف تكميلياة
اسمية فى ةاام  ،2200الماا أصابحت الولومبياا فاى ةاام  2202أاز دالاة تلتازم عتقيايم أنشاطة
الرةاية غير المدفوةة ل

فاز االمسنيى االمرضى فى ا قتصاد القومى(.)1

اي ىظ أني اغم ا هتمام المتزايد عانجراء مساوح اساتخدام الوقات ااساتخداماا فاى قيااس
ةادد سااةاف العماال غيار المادفوع فاانن ا لتازام عتقادير قيمااة ذلا العمال العاارازه فاى ىساااعاف
تكميلية للحساعاف القومية يزاز مقصواا ةلى ةدد محداد مى الاداز .ل أناي مماا

شا فياي

أن اجااود تل ا المسااوح فااى ىااد ذاتاااا الجرااهااا عشااكل دااى يتاايح للجااااف البحثيااة البياناااف
األساسية التى يمكاى البنااء ةليااا لتقادير قيماة العمال غيار المادفوع انسابتي للاى النااتج المحلاى
اإلجمالى فى الداز المختلفة(.)2
ا بقا ل مم المتحدة فنن الموقف الذى توضحي لىصائياف الناوع ا جتمااةى لاداز العاالم
فى ةام  2202هو أن النساء تقضيى اقتا أ وز مى الرجاز فاى العمال المنزلاى غيار المادفوع،
اأن الفجوة عيناما تزداد فى الداز النامية ةناا فى الداز الصناةية المتقدمة .ثم اهاو األهام أناي
عأخذ سااةاف العمال المنزلاى فاى ا ةتبااا فنناي الثيارا ماا يزياد لجماالى سااةاف العمال اليومياة
للنساااء ةااى لجماالى ساااةاف العماال اليوميااة للرجاااز ،عحيااب تعااد ساااةاف العماال المنزلااى عحااق

(1) UN commission on The Status of Women – Fifty-seventh session Review Panel,
"Equal sharing of responsibilities between men and women, including care giving
in the context HIV/AIDS", 12 March 2013

( )2تشير تقااير األمم المتحدة للى أن ةدد الداز التى قامت عنجراء مسوح استخدام الوقت فيما
عيى ةامى  2229ا  2202قد علاه  11دالاة متقدماة انامياة تمثلات فاى  :البانياا ،الجزائار،
اسااتراليا ،علجيكااا ،عوساانيا ،الارسـااـ  ،البرازياال ،عل ـااـاايا ،النـااـدا ،الولومبيااا ،الرااتيااا،
جيبوتى ،استونيا = = ،ايثيوعيا ،فنلندا ،فرنسا ،جواتيما  ،المجر ،الاناد ،ايرلنادا  ،الياعاان،
ماساايدانا ،المكسااي  ،الم اارت ،هولناادا ،نيوزيلناادا ،الناارايج ،اامانيااا  ،صاارعيا ،اساابانيا،
السويد ،تراليا ،المملكة المتحدة ،الو يااف المتحادة .انظار األمام المتحادة ،المصادا السااعق
ص3

عمثاعة اادية ةمل ثانية للنساء (.)1
أا  :قياس ساةاف العمل المنزلى غير المدفوع:
للحصوز ةلى المؤشراف المتعلقة عقياس ساةاف العمل غير المدفوع للنساء ةلى مستوى
الداز المختلفة يمكى ا ستناد للى قاةدة عياناف األسرة التى أةدتاا منظماة التعااان ا قتصاادى
االتنميااة( .)2اقااد شااملت تل ا البياناااف  21دالااة مااى الااداز الصااناةية المتقدمااة اداز أاااعااا
الشرقية فض ةى المكسي اتراليا .اتوفر قاةادة البيانااف تحلاي

ساتخدام سااةاف الياوم فاى

تل الداز خا ز الفتارة  ، 2222 -0999عحياب تام توزياع سااةاف الياوم عايى العمال المادفوع،
االعماال غياار الماادفوع  ،االعنايااة الشخصااية (عمااا فياااا النااوم اتنااااز الطعااام..الااإ) ،االترفيااي،
اتحديااد النصاايم النساابى لكاال مجاااز مااى تل ا المجااا ف مااى لجمااالى ساااةاف اليااوم .اجاااءف
المؤشااراف المقاانااة لكاال مااى النساااء االرجاااز فااى الااداز المختلفااة ةلااى النحااو الموضااح فااى
الجداز اقم ( )0ايتمثل أهم تل المؤشراف فيما يلى:
 -0فيما يتعلق عالوقت المنفق ةلى العمل المدفوع:
يمثل الوقت المنفق ةلى العمل المدفوع نحو  %20فى المتوسط مى لجمالى ساةاف الياوم
عالنسابة للرجااز فااى مجموةاة داز الـاـ  OECDاألاااعياة األساسااية( )3مقاعال 2ا %02مااى

(1) United Nations Statistics Division, Time Use Statistics to Measure Unpaid Work,
OP.Cit.
(2) OECD Family Database, "Time use for work, care, and other day-to-day
activities", OECD – Social Policy Division – Directorate of Employment, Labor
and Social affairs.
www.oecd.org/social/family/database

( )3تكونت منظماة الاـ OECDفاى البداياة ةاام  0931ماى  02دالاة أااعياة عاإلضاافة للو يااف
المتحدة األمريكية االندا ،ثم اتسع ةددها تدايجيا ،سيما ععد انضمام داز أااعا الشارقية،
ليشاامل ا ن  11دالااة .اتتمثاال الااداز از  02األاااعيااة األساسااية فااى :النمسااا ،علجيكااا،

لجمالى ذل الوقت عالنسبة للنساء.
اتؤالد عيانااف الجاداز اقام ( )0أن الفجاوة عايى سااةاف العمال المادفوع لكال ماى الرجااز
االنساء تتسع عشكل أالبر فى الداز النامية ةناا فى الداز الصناةية المتقدماة .فيتارااح نصايم
الوقاات المنفااق ةلااى العماال الماادفوع عالنساابة للرجاال عاايى  %12مااى لجمااالى ساااةاف اليااوم فااى
المكسي ا  %03مى لجمالى تل الساةاف فى علجيكا .أما عالنسابة للنسااء فتتارااح تلا النسابة
عيى  %00مى لجمالى ساةاف اليوم فى الوايا ا تفيا اليتوانيا مقاعل  %3فقط فى تراليا.
جدول رقم ()1
متوسط النصيب النسبى للوقت المنفق فى العمل من إجمالى ساعات اليوم
بالنسبة للنساء والرجال فى  32دولة من دول الـ  OECDخالل الفترة 3002 -1111
%
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المكسي
الياعان
الوايا
تفيا
ليتوانيا
عولندا
الندا
استونيا
ايطاليا
استراليا
تراليا
الو ياااااااااااااااااااف
المتحدة
المملكة المتحدة
السويد

2ا12
1ا20
3ا23
2ا21
1ا22
0ا20
3ا20
2ا20
2ا22
1ا22
2ا22
2ا22

2ا2
2ا3
1ا1
2ا02
1ا00
0ا0
1ا00
1ا01
1ا0
0ا02
0ا3
2ا00

2ا12
3ا11
2ا12
2ا11
0ا11
1ا29
9ا12
1ا11
2ا22
2ا11
1ا23
1ا10

0ا02
1ا01
0ا03
2ا00
9ا03
0ا03
0ا03
2ا01
9ا9
0ا00
0ا3
0ا01

النساء
ةمل
غير
مدفوع
0ا10
0ا09
0ا03
0ا09
0ا02
0ا22
9ا00
2ا22
1ا21
3ا22
0ا23
2ا02

الرجاز

2ا11
0ا11
2ا12
1ا13
2ا19
2ا12
2ا12
3ا10
1ا11
3ا11
2ا10
1ا12

0ا22
0ا22

0ا00
2ا00

2ا10
9ا10

9ا00
2ا01

2ا22
2ا00

0ا12
2ا10

لجمالى

الااادانمر  ،فرنساااا ،المانياااا ،اليوناااان ،ايساااندا ،ايطالياااا ،لوالسااامبواا ،هولنااادا ،النااارايج،
البرت از ،اسبانيا ،السويد ،سويسرا ،تراليا ،انجلترا ،ايرلندا www.oecd.org
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جدول تم تركيبه بمعرفة الباحثة من قاعدة بيانات األسرة لمنظمة التعاون والتنمية:
OECD Family Database: "Time use for work, care, and other day-today activities", OECD – Social Policy Division – Directorate of
Employment,
Labor
and
Social
affairs.
www.oecd.org/social/family/database
 -2فيما يتعلق عالوقت المنفق ةلى العمل غير المدفوع:
يمتااد مفاااوم العماال غياار الماادفوع فااى قاةاادة عياناااف األساارة عمنظمااة التعاااان االتنميااة
 OECDليشاامل الا مااى العماال المنزلااى ااةايااة األ فاااز االمساانيى االمرضااى فضا ةااى
العمل التطوةى فى خدمة المجتمع .ايشير الجاداز اقام ( )0للاى أن الوقات المخصاص للعمال
غيار المادفوع عالنسابة للنسااء فاى مجموةاة داز الاـ  OECDاألاااعياة األساساية يصال للاى
1ا %22فى المتوسط ماى لجماالى سااةاف الياوم أى عماا يزياد ةاى ضاعف الوقات المنفاق ماى
الرجاز ةلى هذه األةماز ،ىيب يمثل ذل الوقات نحاو 2ا %9فقاط فاى المتوساط ماى لجماالى
ساةاف اليوم.

اهنا أيضا يظار التفااف الكبير عيى الداز المختلفة ،الن الان األمار هاذه المارة

يعكاد

فقط تفااف المستوى ا قتصادى الكى فيماا يبادا يعكاد أيضاا الماوااي الثقاافى اا جتمااةى.
فيوضح الجداز أن الوقت المنفق ةلى العمل غير المدفوع عالنسبة للنساء يصل للى نحو أاععاة
أمثاز الوقت المنفق ةلى تل األةماز مى جانم الرجاز فى الل مى المكسي االواياا ا ترالياا،
انحو ث ثة أضعافي فى الل مى الياعان اعولندا اايطالياا ،فاى ىايى تضايق الفجاوة لتقتصار ةلاى
مرة انصف فى الل مى السويد االنرايج افنلندا.
 -1فيما يتعلق عنجمالى الوقت المنفق ةلى العمل مدفوع اغير مدفوع:
تنفق النساء فى المتوسط لجمالى ساةاف ةمل أالثر مى الرجاز فى مجموةة الــ OECD
األاااعية األساسية ،ىيب يصل نصيم العمل الكلى مادفوع اغيار مادفوع للاى نحاو 3ا%12
مى لجمالى سااةاف الياوم عالنسابة للنسااء مقاعال 2ا %12للرجااز .ايعكاد الجاداز أيضاا أثار
العوامل ا قتصادية االثقافية اا جتماةية سواء ةلى ةمء العمل الكلى ةلى النساء فاى الاداز
المختلفة أا مدى تفااف ذل العمء عيناى اعيى الرجاز .ففاى ىايى تصال سااةاف العمال الكلاى
للنساء للى نحو  %11مى ساةاف الياوم فاى المكساي ا  %19ماى تلا السااةاف فاى لتوانياا ،
تتجااز النسبة 0ا %22مى لجمالى ساةاف اليوم فى علجيكا اتداا ىاوز  %29فاى الال ماى
ألمانيا ا النرايج.
امى ناىية أخرى ي ىظ أن التفاااف عايى النسااء االرجااز فاى ةامء العمال الكلاى يصال
للااى أةلااى داجاتااي فااى الااداز األقاال نمااوا المااا هااو الحاااز فااى المكسااي اتراليااا اداز أااعااا
الشرقية ،فى ىيى تنخفض الفجوة عيى ةمء العمل الكلى للنساء االرجاز عوجاي ةاام فاى الاداز
األالثر تقدما  -عاستثناء ايطاليا االندا – اتكاد تت شاى فاى الساويد انيوزيلنادا األمانياا ااساتراليا
االياعااان ،سااواء لوجااود معااد ف مشااااالة ملموسااة مااى الرجاااز فااى األةماااز المنزليااة ،أا ألن
ساةاف العمل المنزلى األ وز لادى النسااء يقاعلااا سااةاف ةمال أ اوز فاى الساوق ماى جانام
الرجاز.

اخ صة ما سبق أن النساء يعملى فى المتوسط سااةاف ةمال اللياة تساااى أا تفاوق ةادد
ساةاف العمل الكلياة للرجااز ،ل أن الجازء األالبار ماى ةمال الرجااز ةمال مادفوع األجار فاى
ىيى أن الجزء األالبر مى ةمل النساء ةمل غير مدفوع األجر.
ثانيا :التقييم النقدى للعمل المنزلى غير المدفوع:
نظرا للتفااف فى الجاود الرسمية لداز العالم مى ىيب التقييم النقدى للعمل غير المادفوع
انسبتي للناتج المحلى اإلجماالى ،فضا ةاى اخات ر أسااليم التقيايم المتبعاة ماى دالاة ألخارى
ةلى نحو يؤدى للى صعوعة المقاانة ،فنننا سنستند فى هذا الشاأن ةلاى الدااساة التاى أجرتااا
منظمة التعاان االتنمية االتى قامت فياا عتقدير القيمة النقدية للعمل غير المدفوع فى  23دالاة
مى الداز األةضاء فى المنظمة ،اذل للشريحة العمرية  03سنة –  31سنة .ات طى الدااساة
()1

الفترة  ،2229 – 0992اتم نشرها فى ةام 2202

اقد قامت الدااسة عحسات متوسط ةدد ساةاف العمل غير المدفوع فى الل دالة ثم تقادير
()2

قيمتي النقدية افقا ألجر ساةة العمال فاى الدالاة المعنياة ،ا اساتخدمت عاديليى فاى هاذا الشاأن

أىدهما هو متوسط أجر ساةة العمل ةلى مستوى الدالة ،التعبير ةى أجر فرصة العمل البديلة
التى الان يمكى انفاق ذل الوقت فياا ،االثاانى هاو متوساط أجار السااةة فاى قطااع العمال غيار
الرسمى عاةتباااه يمثال الحاد األدناى ل جار الاذى يادفع ةاادة لعمااز الخدماة المنزلياة ،أى أجار
العمل المثيل غير المتخصاص الاذى ي طاى معظام أناواع األةمااز المنزلياة .ايوضاح الجاداز
اقم ( )2التقديراف التى توصلت للياا الدااسة ةلى مستوى الل دالة.
ايشير الجداز للى أني عاستخدام أجر فرصة العمل البديلة فى التقييم ترااىت نسبة العمال
غير المدفوع للى الناتج المحلى اإلجمالى ما عيى  %12فى المجار ا %03ماى ذلا النااتج فاى

(1) OECD, Cooking, "Caring and Volunteering: Unpaid Work Around The World",
OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 116, 2010.

( ( 2سيتم التعرض عالتفصيل للبدائل المتعاار ةلياا فى أساليم تقييم العمل غيار المادفوع فاى
موضع ىق مى هذه الدااسة ةند شرح مناجية التقييم التى سيتم اتباةاا عالنسبة لمصر.

المملكة المتحدة.
أما ةند استخدام الحد األدنى ل جر فى القطاع غير الرسمى فى التقييم فقد ترااىت نسابة
العمل غير المدفوع للى الناتج المحلى اإلجمالى عيى  09 %فى الوايا ا  %31ماى ذلا النااتج
فى البرت از.

جدول رقم ()3
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المصدر:
OECD, Cooking, "Caring and Volunteering: Unpaid Work around
the World", OECD Social, Employment and Migration Working
Papers, Paper No. 116, 2010, P. 29& 30.
اترى الدااسة أني عاستخدام المتوسط البسيط ألسلوعى التقيايم نحصال ةلاى نتيجاة مؤداهاا
أن قيمااة العماال غياار الماادفوع تمثاال نساابة تتاارااح عاايى  %11ا %32مااى قيمااة الناااتج المحلااى
اإلجمالى فى داز منظم ة التعاان االتنمية الخمد اةشاريى محال البحاب ،اهاى نسابة ضاخمة
عكل تأاليد تؤثر فى مستوى معيشة شعوت تل الداز ،الكنااا اغام ذلا

تاداا فاى ىسااعاتاا

القومية.
اتجدا اإلشااة للى أني ةلى الرغم أن الدااسة قد أاضاحت اأالادف ماا سابق أن توصالت
لليااي المسااوح االدااساااف المماثلااة مااى أن النساااء يقضاايى ةاادد ساااةاف أ ااوز مااى الرجاااز فااى
العمل غير المدفوع فنناا لم تتطرق ةند تقييم هذا العمل غير المدفوع للاى توضايح نصايم الال
مى النساء االرجاز انسبة مساهمة الل منام فى الناتج المحلى اإلجمالى.
اعاإلضافة للى الدااساف المقاانة لحسات سااةاف اتقادير قيماة العمال غيار المادفوع فاى
ل اا منظمة التعاان االتنمية ،لعل مى اعارز الدااسااف المثيارة ل هتماام تلا التاى أةادف ةاى
العمل غير المدفوع فى الصيى االتى تم لجرااها تحت لشرار األمم المتحدة انشارف فاى ةاام
.)1(2202

(1) UNRISD, United Nations Institute for Social Development, "Gender Pattern and
Value of Unpaid Work" – findings for China's first large scale Time Use Survey,

اقد جاءف نتائج الدااسة لتؤالد ما توصلت لليي الدااساف المماثلة فى داز العالم ال رعى،
موضحة أن العمل غير المدفوع يستال نحو 0ا %10مى ساةاف الياوم عالنسابة للنسااء مقاعال
2ا %22فقط مى ساةاف اليوم عالنسبة للرجاز .الما أاضحت أن ساةاف العمل الكلى (مادفوع
اغير مدفوع) للنساء فى الصيى تصل للى  32ساةة فى المتوسط أسبوةيا مقاعل 3ا 32سااةة
فقط للرجاز.
اقداف الدااسة قيمة العمل غير المدفوع النسبة ماى النااتج المحلاى اإلجماالى عماا ياوازى
ما يترااح عيى 1ا %29ا 1ا %10مى ذل الناتج .امرة أخرى لم ياتم ةناد تقادير قيماة ذلا
العمال محاالااة توزيعااي عاايى النساااء االرجاااز اتحدياد قيمااة المساااهمة الكليااة للنساااء فااى النشااا
ا قتصادى االتأثير ةلى مستوى معيشة المجتمع.
ثالثا :قياس اتقدير قيمة العمل المنزلى غير المدفوع فى مصر:
ةلى الرغم مى تعدد الدااساف المتعلقة عالمرأة فى سوق العمل فى مصر ،فنن هنا ةلاى
صعيد التحليل ا قتصادى نداة شديدة فاى الدااسااف التاى تتصادى لقيااس اتقادير قيماة العمال
المنزلاى داخال األساارة ،اهاو مااا يعازى فااى جازء منااي عكال تأاليااد للاى محداديااة اىداثاة تااوافر
البياناف الخاصة عاستخدام الوقت فى مصر .ا اعما تمثلت المحاالة األالاى فاى هاذا الشاأن فاى
دااسة أةدها منتدى البحاوي ا قتصاادية  ERFاتام لصادااها فاى يونياو  2202تحات ةناوان
. Rethinking Time Allocation of Egyptian Women
اقد االزف تل الدااسة 1ةلى قياس ساةاف العمل المنزلى للنساء اأثر الزااا ااأل فاز
ةلى زيادة هذا النوع مى العمل اتخفيض الوقت المتاح للعمال عاأجر .اقاداف الدااساة متوساط
ةدد ساةاف العمل المنزلى األسبوةية للنسااء غيار المتزاجااف عحاوالى 2ا 22سااةة ،مقاعال
3ا 12ساااةة أساابوةيا فااى المتوسااط للنساااء المتزاجاااف عاادان أ فاااز ا ىااوالى 0ا 30ساااةة

October 2012.
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( ) Rana Hendy, Rethinking Time Allocation of Egyptian Women: A Matching
Analysis, Economic Research Forum, Working Paper No. 256, 2010.

أساابوةيا للمتزاجاااف الاادياى أ فاااز( .)1الاام تااتمكى الدااسااة مااى المقاانااة عاايى أةباااء العماال
المنزلى للنساء االرجــاز نظــرا قتصاا عياناف مساوح اساتخدام الوقات فاى مصار ىتاى ذلا
الحيى ةلى النساء ااأل فاز فقط دان الرجاز.
أما فيما يتعلق عتقدير القيمة النقدية للعمل المنزلى غير المدفوع انسبتي للى النااتج المحلاى
اإلجمالى أا تقدير المساهمة الكلية للنساء فى النشا ا قتصادى فى مصر ف توجاد فاى ىاداد
ةلمنا أى دااساف ساعقة فى هذا الشأن.
ااععا :أهم ا ثاا التى ترتبت ةلى قياس اتقدير قيمة العمل المنزلى غير المدفوع للنساء:
أدى قياس اتقدير قيمة العمل غير المدفوع اما أظارتاي النتاائج فاى علادان العاالم المختلفاة
للى توضيح المساهمة الكبيرة للعمال غيار المادفوع فاى مساتوى معيشاة المجتماع ،اقياام النسااء
عالجزء األالبر مى هذا العمل .الما أاضاحت مساوح اساتخدام الوقات زياادة ةادد سااةاف العمال
اإلجمالية للنساء مقاانة عالرجاز ،اعالتالى انخفاض ةدد ساةاف الراىة االترفيي التى يحصالى
ةلياااا .اقااد ساااةد هااذا اللااي الحرالااة النسااوية فااى داز العااالم ةلااى المطالبااة عااالحق فااى تحقيااق
التوازن عيى مسئولياف الحياة /العمل الةادة توزيع تل المسائولياف عايى النسااء االرجااز ةلاى
مسااتوى األساارة ،فضا ةااى تاادةيم مطالاام المساااااة فااى األجااوا،

ساايما اأن لىاادى الحجااج

التقليدية التى تثاا ةادة فى تفضيل قيام النسااء عأجاازاف ويلاة لرةاياة الطفال (أا تار العمال
اللية) أن النساء يحصلى ةادة ةلى أجوا أقل( )2اعالتالى فنني ةند المفاضلة فى اتخااذ قاراا أى
األعويى يتر العمل ايتفرغ لرةاية الطفل ،فاألفضل ل سرة أن يستمر الرجال فاى العمال ألناي
هو الذى يحقق دخ أالبر ل سرة.
اأخااذا فااى ا ةتباااا أن ترعيااة الطفاال عالتحديااد تمثاال ةم ا مااى أةماااز الخاادماف العامااة،
ااستثمااا عشريا للمجتماع الكال الايد ل سارة فقاط ،فقاد ظاارف أشاكاز ماى ا ساتجاعة لابعض
(1) Rana Hendy, IBID, p. 18.
(2) UN commission on The Status of Women – Fifty-seventh session Review Panel,
"Equal sharing of responsibilities between men and women, including care giving
in the context HIV/AIDS", 12 March, 20013, p. 3

مطالم النساء ،تتفااف فى داجتاا امدى اتساةاا مى مجتمع خر ،سواء ةلى صعيد محاالاة
لةااادة توزيااع مساائولياف اةايااة األ فاااز عاايى الرجاااز االنساااء داخاال األساارة ،أا تاادخل الدالااة
لتحمل جازء ماى تلا األةبااء ،فضا ةاى تاوفير عيئاة ةمال "صاديقة ل سارة" ،الماا تام تحقياق
ععااض التحسااى ةلااى ريااق لاساااء مباادأ "أجاار متسااااى ةااى العماال المتكاااف " عاايى النساااء
االرجاز ،اتزايد ا تجاه للى ا ةترار عحاق النسااء فاى اقتساام الثاراة التاى تام تكوينااا خا ز
فترة الزااا عاةتبااها نتاجا لجاد مشتر يمثل العمل المنزلاى جازءا مناي  .افيماا يلاى ةارض
موجز ألهم الخطواف التى تمت فى تل المجا ف فى داز العالم المختلفة:
 -0العمل ةلى لةادة توزيع اقت العمل المنزلى داخل األسرة:
يمكى القوز عأن التراليز األساسى فى هذا المجاز قد انصم ةلى ت ييار القاوانيى االقواةاد
المتعل قة عأجازاف اةاية الطفل ،عما يزيد مى ان ماس الرجاز فى مجاز اةاية الطفل ااألةماز
المنزلية عوجي ةام.
فتجدا اإلشااة للى أن ععض الداز تقاوم عمانح أجاازة لا ت عمناسابة ا دة فال ،اىياب
أن هذه اإلجازة ةادة ما تكون قصيرة (ث ثة أا أاععة أيام) فنناا غالبا ما تكاون مدفوةاة األجار
عنسبة  %022الما هو الحاز فى اليونان االوايا اهولنادا .ل أن هناا ععاض الاداز التاى تمتاد
فياا األجازة التى يمكى أن يحصل ةلياا األت عمناسبة ا دة فال للاى نحاو ةشاريى أسابوةا ،
الما هو الحاز فى البرت از ،اذل مقاعل ىوالى  %30مى األجر(.)1
اعاإلضاافة للااى أجاازة الوضااع تساامح العدياد مااى الاداز عحصااوز األت أا األم أا ال همااا
ةلى أجازة مدفوةة األجر (الليا أا جزئيا) لرةاية الطفل ،ل أن األجر المقاعل لتلا األجاازاف
يوجااي ل ساارة الكاال اعالتااالى يااتم دفعااي ألىااد الوالااديى فقااط .افااى معظاام داز منظمااة التعاااان
االتنمية  OECDيتم السماح للوالديى عتقرير ااختياا مى مناما يحصل ةلاى األجاازة ،فضا
ةااى لمكانيااة تحويلاااا مااى اىااد الوالااديى للااى ا خاار ،اهااو األماار الااذى عاادأف ععااض داز العااالم

(1) OECD family database: OECD – Social Policy Division – Directorate of
Employment, Labour and Social Affairs, "Key Characteristics of Parental Leave
Systems, May 2014, p. 2 .

الثالب فى األخذ عي أيضا؛ ىيب سمحت شيلى اةتبااا مى ةام  2200عنمكانية قيام األم عتحويال
نسبة تترااح عيى نصف اثلثى لجازة اةاية الطفل ل ت(.)1
ل

أني ضمانا لئ تنفرد النسااء اىادها عتحمال هاذا العامء فقاد لجاأف ععاض الاداز للاى

تخصيص الوتي ل ت ،تمثل فترة أجازة لرةاياة الطفال،

يمكاى تحويلااا لا م ،فنماا يساتخدماا

األت أا تسقط .اتصل هذه الكوتي فى ععض البلدان للى ث ثة شاوا الما هو الحاز فى أيسلندا.2
افى السويد تم فى ةام  2222زيادة ةدد أيام لجازة اةاية الطفل للى  122يوما مناا  32يوماا
محجوزة لكل رر مى الوالديى اغير قاعلة للتحويل .ثم تم فى ةام  2222الانص ةلاى مكافاأة
مالياة أ لاق ةليااا "مكافاأة المسااااة عايى الجنسايى "  Gender equality bonusياتم منحااا
ل سرة ةند استخدام أجازة اةاية الطفل (خاااا الكوتاي) ماى جانام الال ماى الوالاديى ،اتصال
المكافأة للى ىدها األقصى لذا ما تم اقتسام تل اإلجازة عيى الوالديى عالتسااى(.)3
 -2تحسيى القوانيى الخاصة عاألجوا االمعاشاف للنساء امقاعل اةاية الطفل:
يتطلم تحسيى اضع األجوا عالنسبة للنساء أمريى ،أالاما عالطبع لزالة صوا التفرقة فى
األجااوا االمتحياازة ضااد الماارأة ،االثااانى هااو افااع الحااد األدنااى ل جااوا ،ىيااب أن العديااد مااى
األةماز التى تتم مقاعل الحد األدنى ل جوا فى غالبية داز العالم ،اةلى اأساا أةمااز الخدماة
المنزلية ،تكون فى معظم األىيان مى نصيم النساء(.)4

(1) UN commission on The Status of Women – Fifty-seventh session Review Panel,
OP. Cit, p. 3 .
2

( ) OECD family database: OECD – Social Policy Division – Directorate of
Employment, Labour and Social Affairs, IBID, p. 2
3

( ) Statistics Sweden, Women and Men in Sweden - Facts and Figures 2010, p. 41

( )4تشير لىصاءاف النوع ا جتماةى فى السويد للى أن النسااء قاد ماثلى  %20ماى المشات ليى
عأةماااز الخدمااة المنزليااة االرةايااة الشخصااية فااى ةااام  ،2222اأن تل ا األةماااز الاناات
تحصل ةلى أقل أجر فى سالم متوساط األجاوا عايى األةمااز المختلفاة .عال أن أجار النسااء
ىتى فى أةمااز الخدماة المنزلياة الاان يقال عداجاة فيفاة ةاى الرجااز .انظار Statistics
Sweden, OP.Cit, p. 67

العل مى أهم األمثلة ةلى لجراءاف تحسيى اضع األجوا عالنسبة للنساء فى ععض الاداز
قيام البرازيل عالرفع التدايجى للحد األدنى ل جوا االتازام الال ماى شايلى ازامبياا عتطبياق ىاد
أدناى ل جاوا فااى ل ااا ا تجااه لتبنااى توصاياف منظمااة العمال الدالياة عشااأن خادم المنااازز(،)1
الصاداا السااويد قاانون ةاادم التميياز فااى ةااام  ،2229الاذى يتضاامى لجاراءاف ملزمااة لضاامان
تسااى األجوا عيى النساء االرجاز فى الل المنشآف التى يعمل عاا  23ةام فأالثر(.)2
امى ناىية أخرى اتجات ععض الداز للى زياادة مادة أجاازة الوضاع ،الماا هاو الحااز فاى
هولندا التى ضااةفت مادة تلا األجاازة ماى  01أسابوةا للاى  23أسابوةا( .)3الماا اتجاي الابعض
ا خر للى منح مزايا تعويضية فى المعاش لتعويض األعويى ةى الفتاراف غيار مدفوةاة األجار
التى تم تحملاا للتفرغ لرةاية الطفل ،اذل الما هو الحاز فى فرنسا(.)4
 -1الرةاية المجتمعية ل

فاز قبل سى ا لتحاق عالدااسة:

اتجي ععاض الاداز للاى محاالاة تكاريد اشاترا المجتماع فاى تحمال ععاض أةبااء اةاياة
الطفاال فااى المرىلااة العمريااة الساااعقة ةلااى ا لتحاااق عالمداسااة ،ةلااى النحااو الااذى يساااةد ةلااى
تخفياف ةامء األةمااز المنزلياة ةلاى النسااء ايتايح لااى فرصاة أالبار ل لتحااق عساوق العماال.
ايوضح الجداز اقم ( )1األشكاز الرئيسية لتل المشااالة المجتمعية االتى تتمثل فيما يلى:
أ -الرةاية المقدمة مى خ ز داا الحضانة المعتمدة ل

فاز تحت سى 1سنواف:

اتقدم هذه الخدمة فى العديد مى داز العالم مى خ ز الحكومة مقاعل مصرافاف ةادة ماا

(1) UN commission on The Status of Women – Fifty-seventh session Review Panel,
OP. Cit, p. 4.
(2) ILO, Global Employment Trends for Women 2012, p. 42.
(3) UN commission on The Status of Women – Fifty-seventh session Review Panel,
OP. Cit, p. 4.
(4) UN commission on The Status of Women, IBID, p. 4.

يااتم لةااادة خصااماا مااى الضاارائم التااى تتحملاااا األساارة أا يااتم لةادتاااا لاااا ىقااا عتحااوي ف
ىكوميااة (دةاام نقاادى) أاغيرهااا مااى الوسااائل التااى تكفاال تحماال الحكومااة لنفقاااف تلا الرةايااة،
ااألمثلة فى هذا الشأن تشمل العديد مى الداز الصناةية المتقدمة مثل علجيكا االدانمر افنلنادا
افرنسا ا األمانيا اأيسلندا اليطاليا االسويد االنرايج ،الما تشمل ععض داز العالم الثالاب مثال
المكسي اشيلى االلتيى االزتا ةلى توفير هاذه الخادماف ل سار الفقيارة( .)1ففاى المكساي تقادم
داا الحضانة الحكومية الرةاية المجانية أل فاز العام ف عالنسبة ل سر التى يقل دخلااا ةاى
الحد األدنى ل جوا ،افى شيلى تم فى ةام  2229تدشيى عرنامج لتاوفير  1322مرالاز مجاانى
لرةاية األ فاز لشريحة األسر التى تمثل أقل  %12مى السكان دخ .
ت -الرةاية الناااية للطفل عالمنزز:
فى ىالاة ةادم اجاود أمااالى الافياة عاداا الحضاانة الرسامية أا اغباة الوالاديى فاى أن ياتم
ترعية الطفل فى "عيئة منزلية" ،يتم تقديم خدماف الرةاية ل

فاز مى خ ز شخص متخصاص

سواء فى منزز الطفل أا فى منزز مقدم الخدمة ،ةلاى أ يزياد العادد فاى هاذه الحالاة ةاى 1-1
أ فاز .ااغم ما قد يتبادا للذهى مى أن مثل تل الخدماف تقدم ةادة مى خ ز القطاع الخاص،
ففى العديد مى داز العالم تقدم تل الخدماف فى أغلم األىيان مى خ ز الحكوماة (جاداز اقام
.)1
ا -مدااس اياض األ فاز:
عاسااتثناء الياعااان تحاارص الاال الااداز الصااناةية المتقدمااة ةلااى أن تتااولى الحكومااة الااداا
الرئيسى فى توفير خادماف الرةاياة فاى مادااس ايااض األ فااز ساواء عنظاام الياوم الكامال أا
لبعض الوقت .ا تتولى اياض األ فاز لةداد الطفل لمرىلة التعلايم الرسامى ماى خا ز عارامج
ذاف محتوى تعليمى عنسبة  ،%32ايتم اإلشرار ةلياا مى خ ز ترعوييى متخصصيى
(1) UN commission on The Status of Women, IBID, p. 4.

جدول رقم ()2
المسئولية ا لمجتمعية عن رعاية األطفال ما قبل سن المدرسة
فى دول منظمة التعاون والتنمية
داا ىضانة

داخل األسرة

اياض أ فاز

الدالة
استراليا

خاص

خاص

ةام

النمسا

خاص

ةام/خاص

ةام

علجيكا

ةام

ةام/خاص

ةام

خاص

خاص

ةام

ةام

ةام

ةام

خاص

ةام/خاص

ةام

الدانمر

ةام

ةام

ةام

فنلندا

ةام

ةام

ةام

فرنسا

ةام

ةام

ةام

استونيا

ةام

ةام

ةام

المانيا

ةام

ةام

ةام

اليونان

ةام

ةام

ةام

المجر

ةام

ةام

ةام

ايسلندا

ةام

ةام

ةام

ايرلندا

خاص

خاص/ةام

ةام

ايطاليا

ةام

ةام

ةام

الياعان

خاص

خاص

خاص

الندا
قبرص
التشي

داا ىضانة

داخل األسرة

اياض أ فاز

الدالة
الوايا

ةام

ةام/خاص

ةام/خاص

لوالسمبواا

ةام

ةام

ةام

مالطا

ةام

ةام

ةام

المكسي

ةام

ةام

ةام

هولندا

خاص

خاص/ةام

ةام

نيوزيلندا

خاص

خاص

خاص/ةام

النرايج

ةام

ةام

ةام

عولندا

خاص

ةام/خاص

ةام

البرت از

خاص

ةام/خاص

ةام

السلوفا

ةام

ةام

ةام

اسبانيا

ةام

ةام

ةام

السويد

ةام

ةام

ةام

سويسرا

خاص

ةام/خاص

ةام

تراليا

خاص

ةام/خاص

ةام

انجلترا

خاص

ةام/خاص

ةام

الو ياف المتحدة

خاص

ةام/خاص

ةام

المصدر:
OECD family database: OECD – Social Policy Division – Directorate
of Employment, Labour and Social Affairs, Typology of Children and
Early Education Services, December 2010, p.

 -1خدماف اةاية الطفل خااا ساةاف الدااسة :
يعتبر توفير هذه الخدماف لىدى الوسائل التى لجأف للياا ىكوماف ععض الاداز لمسااةدة
األمااف (اا عاء) العامليى ةلى تحقيق التوازن عيى الحياة اساةاف العمل .ا يزاز هذا النوع
مى الخدماف فى مراىلي األالى اي طى عصفة أساسية ت مياذ المرىلاة ا عتدائياة  ،افاى أىياان
قليلة يصل للى المرىلة اإلةدادية .ااعما الانت ليطاليا هى الحالة الوىيدة التى ت طى فيااا هاذه
الخدماف أيضا ت ميذ المرىلة الثانوية (جداز اقم .)1
االما يوضح الجداز فنن خدماف الرةاية المقدمة للت مياذ خاااا سااةاف الدااساة تشامل
أنشطة تقدم قبل ساةاف اليوم الدااسى أا ععدها ،الما يمكى أن تتسع لتشمل أيضا فاى الثيار ماى
األىيان تنظيم أنشطة يمااساا الت ميذ خ ز األجازاف ،اذل الما هاو الحااز فاى النمساا االنادا
االاادانمر االمجاار ا مالطااة االوايااا انيوزيلناادا االبرت اااز ااامانيااا االساالوفا االمملكااة
المتحدة.
جدول رقم ()4
أهم نظم خدمات رعاية الطفل خارج ساعات الدراسة
فى دول منظمة التعاون والتنمية
سى الطفل

نوع الخدماف

الدالة
النمسا

00 - 1

ىزمااااة أنشااااطة قباااال اععااااد ساااااةاف الدااسااااة افااااى

علجيكا

3-2

الندا

9-3

األجازاف
ىزمااااة أنشااااطة قباااال اععااااد ساااااةاف الدااسااااة افااااى
األجازاف
ىزمااااة أنشااااطة قباااال اععااااد ساااااةاف الدااسااااة افااااى
األجازاف

الدالة

نوع الخدماف

سى الطفل

قبرص

02 - 1

أنشطة ععد ساةاف الدااسة

التشي

01 - 1

أنشطة ععد ساةاف الدااسة

الدانمر

00 - 3

ىزمااااة أنشااااطة قباااال اععااااد ساااااةاف الدااسااااة افااااى

استونيا

00 - 3

أنشطة ععد ساةاف الدااسة

فنلندا

00 - 0

أنشطة قبل اععد ساةاف الدااسة

فرنسا

00 - 1

أنشطة قبل اععد ساةاف الدااسة

المانيا

00 - 3

أنشطة قبل اععد ساةاف الدااسة

اليونان

00 - 3

أنشطة قبل اععد ساةاف الدااسة

المجر

00 - 3

ىزمااااة أنشااااطة قباااال اععااااد ساااااةاف الدااسااااة افااااى

ايطاليا

00 - 3

أنشطة ععد ساةاف الدااسة

مالطة

00 - 1

ىزمااااة أنشااااطة قباااال اععااااد ساااااةاف الدااسااااة افااااى

الياعان

00 - 3

أنشطة خ ز األجازاف

الوايا

00 - 3

أنشطة ععد ساةاف الدااسة اخ ز األجازاف

هولندا

02 - 1

أنشطة قبل اععد ساةاف الدااسة

نيوزيلندا

00 - 3

ىزمااااة أنشااااطة قباااال اععااااد ساااااةاف الدااسااااة افااااى

عولندا

00 - 1

غ .م

البرت از

00 - 1

ىزمااااة أنشااااطة قباااال اععااااد ساااااةاف الدااسااااة افااااى

األجازاف

األجازاف

األجازاف

األجازاف

الدالة

نوع الخدماف

سى الطفل
األجازاف

ىزمااااة أنشااااطة قباااال اععااااد ساااااةاف الدااسااااة افااااى

اامانيا

00 - 1

سلوفا

01 - 3

اسبانيا

00 - 1

أنشطة قبل ساةاف الدااسة عشكل أساسى

السويد

00 - 3

أنشطة قبل اععد ساةاف الدااسة

المملكة المتحدة

01 - 2

ىزمااااة أنشااااطة قباااال اععااااد ساااااةاف الدااسااااة افااااى

األجازاف
ىزمااااة أنشااااطة قباااال اععااااد ساااااةاف الدااسااااة افااااى
األجازاف

األجازاف
المصدر:
OECD family database: OECD – Social Policy Division – Directorate
of Employment, Labour and Social Affairs, Out – of – school – hours
Care Services, p. 3
 -3اقتسام الثراة عيى الزاجيى ةند ا نفصاز:
شاااادف ةشاااريناف القااار ن الماضاااى الباااداياف األالاااى لتأسااايد مبااادأ اقتساااام الثاااراة عااايى
الزاجيى ،ةند ا نفصاز ،اذل فى الال ماى ا تحااد الساوفييتى االاداز ا ساكندنافية( .)1اتمثال
الادر آنذا فى السعى لحماية الطرر الضعيف فاى مؤسساة الازااا ،أى الزاجاة ،فاى ظال
فكاار سااائد يعتباار أن األزااا هاام الاساابو العااي

اأن الزاجاااف غياار مسااتق ف اقتصاااديا .امااع

– (1) EJCL, Electronic Journal of Comparative Law, Matrimonial Property in Europe
A Link between Sociology and Family Law, Vol. 12, December 2008, p. 2
www.ejcl.org

تزايد دخوز النسااء ساوق العمال عاأجر ااتجااه الفكار ا قتصاادى للاى ا ةتارار عأهمياة العمال
المنزلى اأثره ةلى افاهية األسرة ،اتصاةد مطالبة الحرالة النسوية عضرااة أخاذ هاذا العمال
فى ا ةتباا اىسات الة ن قيمة مساهمتي فى الناتج المحلى ،أصبح مستقرا فى قوانيى الاداز
التى أقرف مبدأ اقتسام الثراة عيى الزاجيى ةند ا نفصاز أن تل الثراة هى نتاا ةمل مشتر
للزاجيى ،يمثل العمل المنزلى جزءا أساسيا مني.
اي ىظ أن ا تجاه المتزاياد للاى لةمااز مبادأ اقتساام الثاراة عايى الازاجيى فاى داز العاالم
المختلفة يتخذ صواا مختلفة يمكى تلخيص أهماا فيما يلى:
أ -نظم تقسيم الثراة عيى الزاجيى فى أاااعا:
 نظام الملكية المنفصلة للزوجين :Separate Property System
تعتبر المملكة المتحادة النماوذا األشاار لااذا النظاام االاذى يساتقل فياي الال ماى الازاجيى
عأم الي الخاصة خ ز فتارة الازااا ،ايتار للمحكماة تقادير اليفياة اقتساام تلا األما

عيناماا

ةند ا نفصاز .اقد ىدد القانون األسد التى يجم أن تستند للياا تقديراف المحكمة ةند التقسايم
امى عيناا "المساهماف التى قام عاا الل رر لتحقيق افاهية األسرة ،عما فاى ذلا المسااهماف
المتمثلة فى العناية عالمنزز أا اةاية األسرة" .اةلى الرغم أن نسبة التقسيم عايى الطارفيى أمار
مترا للمحكمة ،فنن ا تجاه ال الام فاى األىكاام هاو التقسايم عنسابة  %32لكال ماى الطارفيى.
ففااى ىكاام صااادا خ ا ز ةااام  2220أالااد القاضااى أنااي " يجاام دائمااا تطبيااق التقساايم المتسااااى
للملكية ل لذا – افقط فى ىداد – ما لو الان هنا سببا اجياا لذل  .اتم تأاليد هذا األمار عحكام
شاااير فااى ةااام  2222أشاااا للااى أنااي "مااى غياار المقبااوز أن تحاادد قيمااة أالباار لمساااهمة الاساام
العي

مقاانة عصانع المنزز"(.)1

(1) EJCL, Electronic Journal of Comparative Law, Matrimonial Property in Europe,
OP. cit., p. 3

 نظام الملكية المشتركة المؤجلة :Deferred Community of Property
تتمثل أشار النماذا لتطبيق ذل النظام فاى الال ماى النارايج االادانمر االساويد األمانياا
االنمسا االيونان .اةلى الرغم مى خصوصية القوانيى المطبقة فاى الال علاد ماى تلا الاب د فاى
هذا الشأن ل أناا تشتر جميعاا فاى سامة ةاماة هاى الفصال فاى الملكياة عايى الازاجيى خا ز
سريان الزااا ،اتقسيم الثراة عيناما عالتساااى ةناد ا نفصااز .ا ساتثناء الاذى يارد ةلاى مبادأ
المناصفة يتمثل عوجي ةام فى استبعاد ما يكون قد آز للى أىد الزاجيى عالميراي أا الابة أا ماا
يتعلق عممااستي لمانتي ،أا ىالة الزااا قصير المدة.
ففااى الناارايج ةلااى ساابيل المثاااز ياانص قااانون الاازااا الصااادا فااى ةااام  0990ةلااى
ا ةترار عالملكية المشترالة للزاجيى للمنزز الذى يتم شرااه خ ز فترة الزااا ،ةلاى أسااس
أن هنااا مساااهمة غياار مباشاارة للزاجااة فااى تموياال هااذه الملكيااة مااى خ ا ز اةايتاااا ل

فاااز

اقياماا عأةمااز الخدماة المنزلياة ،ا/أا المسااهمة فاى نفقااف األسارة .اهاذا يكفاى إلثبااف ىقااا
ىتى الو الان الزاا قد اشترى ذل المنزز عأموالي الخاصة(.)1
افى ألمانيا يقوم الال ماى الازاجيى ةناد ا نفصااز عتقاديم عياان عالزياادة التاى ارأف ةلاى
ثراتي اأم الي فيما عيى عدء اانتااء الزااا ،ايتم تقسيم تل الزيادة عيناما عالتسااى(.)2
افى اليونان يكون لكال ماى الازاجيى ةناد ا نفصااز الحاق فاى المطالباة عتوزياع األاعااح
الناجمة ةاى ملكياة الطارر ا خار االتاى يارى أناي قاد سااهم فاى تحقيقااا .ايأخاذ القاانون ععايى
ا ةتباااا الاال أنااواع المساااهماف المباشاارة اغياار المباشاارة االتااى يمكااى أن تشاامل األةماااز
المنزلية ،المساةداف المانية للطرر ا خر ،الادةم النفساى للطارر ا خار ،خلاق مناا ةاائلى
مريح يمكى الطرر ا خر مى تأدية مانتي عكفاءة أةلى ،توفير أفكاا تسااةد ةلاى تطاوير ةمال
الطرر ا خار ،اتحسايى الع قااف ا جتماةياة التاى تاؤثر عشاكل ماواتى ةلاى الطارر ا خار.

(1) IBID, p. 4.
(2) IBID, p. 5.

اتتمثاال نقطااة الباادء فااى القااانون فااى افتااراض أن مساااهمة الاال اارر تصاال للااى ثلااب أاعاااح
امكاسم الطرر ا خر(.)1
 نظام الملكية المشتركة المحدودة :Limited Community of Property
تعااد فرنسااا اليطاليااا اأساابانيا االرااتيااا مااى أشااار النماااذا لااذل النظااام الااذى يقااوم ةلااى
الملكيااة المشااترالة للاازاجيى للثااراة خاا ز فتاارة الاازااا ،ثاام تقساايم تلاا الثااراة عينامااا ةنااد
ا نفصاز.
ففى فرنسا يطبق مبدأ الملكياة المشارالة ةلاى الازاجيى مجتمعايى ،اةناد ا نفصااز يكاون
للمحكمااة ساالطة تقساايم تل ا الملكيااة المشااترالة ةلااى النحااو الااذى يحقااق المساااااة فااى مسااتوى
المعيشة لك الطرفيى .ايبيح القانون تحويل الملكياة العقااياة ماى أىاد الازاجيى لشخار الشاكل
مى أشكاز التعويض(.)2
افااى ليطاليااا ياانص القااانون ةلااى ملكيااة الاازاجيى المشااترالة ،خ ا ز فتاارة الاازااا ،لكافااة
األمواز المنقولة اغير المنقولة ل سرة ،ع ض النظر ةما لذا الان قد تم شرااها عشاكل مشاتر
أم منفرد ،ماع اساتبعاد األما

التاى آلات للاى أىاد الازاجيى عاالميراي أا الاباة اا التاى تتعلاق

عممااستي لمانتي .اةند ا نفصاز تنتاى الملكية المشترالة ايكاون لكال ارر الحاق فاى %32
مى أصوز األسرة.
افى أسابانيا يانص القاانون ةلاى الملكياة المشاترالة للازاجيى ،اةناد ا نفصااز ياتم تاوفير
تعويض مادى للطرر الذى يكون قد تولى القيام عاألةماز المنزلية أا ةمل لدى الطرر ا خر
دان أجر أا عأجر منخفض(.)3
أما فى الرااتيا فينص قانون األسرة الصادا فاى ةاام  2221ةلاى الملكياة المشاترالة لكال
(1) IBID, p. 6.
(2) IBID, p. 6.
(3) IBID, p. 7.

األم

التى ىصل ةلياا أىد الزاجيى مى خا ز العمال أثنااء فتارة الازااا االادخوز الناجماة

ةى تل األما

 .ايانص القاانون ةلاى أن العمال المقصاود يمكاى أن يكاون فردياا أا مشاترالا،

مباشرا أا غير مباشر ،اأن العمل غير المباشر يشمل العناية عاأل فاز اأةماز الخدمة المنزلية
اتوفير الدةم المعنوى .افاى ىالاة ا نفصااز ياتم اقتساام الثاراة عايى الازاجيى عالتساااى ماا لام
يكونا قد اتفقا ةلى غير ذل .
 نظام الملكية المشتركة العامة :Universal Community of Property
تنفاارد هولناادا عتطبيااق هااذا النظااام الااذى يقااوم ةلااى أن الملكيااة المشااترالة للاازاجيى خ ا ز
الاازااا تشاامل ك ل األصااوز التااى تاام اقتنااهااا قباال اأثناااء الاازااا ،عاسااتثناء مااا آز للااى اىااد
الزاجيى عالميراي أا الوصية أا معاش التأميناف ا جتماةياة .اماا لام يكاى هناا اتفااق مسابق
ةلى غيار ذلا فلكال ماى الازاجيى الحاق فاى نصايم متسااا ماى الثاراة المشاترالة ةناد انتاااء
الزااا(.)1
ت -نظم تقسيم الثراة عيى الزاجيى فى الندا:
لكل مقا عة فى الندا قانوناا الخاص فيما يتعلق عتقسيم الثراة عيى الازاجيى .اتنطلاق تلا
القااوانيى مااى افتااراض أن األم ا

االااديون التااى ىصاال ةلياااا أى مااى الاازاجيى خ ا ز فتاارة

الزااا يجم اقتساماا عالتسااى عيناما(.)2
ا – نظم تقسيم الثراة عيى الزاجيى فى اتحاد جنوت أفريقيا:
افقااا للقااانون  22لساانة  0921اتعدي تااي عشااأن ملكيااة ثااراة الزاجيااة ،فننااي يمكااى اتفاااق
الزاجيى ةلى أني ةند انتاااء الازااا يحاق للطارر الاذى لام تتعارض ثراتاي للزياادة أا ىققات

(1) IBID, p. 8.
)2( Family Justice Service, Matrimonial Property – General Information, Alberta,
Canada
www.albertacourts.ab.ca/fjs/selfhelp/FJS_Property_married_12.pdf

زيادة فيفة خ ز فترة الازااا أن يطالام الطارر ا خار عنسابة  %32ماى الفارق فاى الزياادة
عيى الثراتيى(.)1
د -نظم تقسيم الثراة عيى الزاجيى فى ماليزيا:
هنا قانونان لتنظيم تقسيم الثراة عيى الزاجيى فى ماليزيا أىادهما خااص ع يار المسالميى
اا خر خاص عالمسلميى .ل أن الدااساف تشير للى أن ا خات ر عايى القاانونيى يتعلاق عشاكل
أساسى عالمصطلحاف المستخدمة فى الل مناما (مثل استخدام اللمة

ق العرعياة لعشاااة للاى

انفصاز الزاجيى) اليد فى بيعة افحوى النصوص القانونية(.)2
ا بقا للنظاميى القانونيى فنني ةند انفصاز الزاجيى يكون للمحكمة سلطة تقسايم األصاوز
التى آلت للياما خ ز الزااا نتيجة جااود أىاد الطارفيى منفاردا ،أا عياع هاذه األصاوز اتقسايم
ةائد البيع عيى الطرفيى .اتراةى المحكمة فى ذل المساهماف التى قدماا الطرر الذى لم يحز
األصل فى تحقيق افاهية األسرة ،ةبر العناية عالمنزز االعناية عاألسرة .االمحكمة لااا الحرياة
فى نمط التقسيم ،ل أني فى الل األىواز يحصل الطرر الذى ىااز الملكياة ععملاي المنفارد ةلاى
نصيم أالبر.
ه  -نظم تقسيم الثراة عيى الزاجيى فى توند االم رت:

(1) Matrimonial Property Act 88 of 1984 , Judicial Matters amendment Act 66 of
2008.
www.justice.gov.za/legislation/acts/1984-008.pdf
(2) Dr. Norliah Ibrahim et al., The Rights of the Wife to Claim on a division of
Matrimonial Property after Dissolution of Marriage: Malaysian perspective,
Faculty of Law, International Islamic University of Malaysia.
www.childjustice.org/index.php/component/edocoman/?task=document.viewdoc
&id=226&Itemid=468

ينطلق النظام المتعلق عتقسيم ثراة الزاجيى فى ال البلديى مى مبدأ الذمة المالية المنفصلة
للزاجيى مع السماح عنعرام اتفاق عيى الزاجيى ينص ةلى هذا التقسايم .ففاى تاوند أقار القاانون
الصادا فى ةام  0992الملكية المشترالة للثاراة ،الكاى عشار اتفااق الازاجيى ةلاى ذلا ةناد
لعاارام ةقااد الاازااا أا عموجاام اتفاااق مسااتقل .اةنااد الطاا ق يااتم تحديااد األماا

المشااترالة

اىصرها اقسمتاا عايى الازاجيى( .)1افاى الم ارت تانص مداناة األسارة الصااداة فاى فبرايار
 2221ةلااى اسااتق ز الذمااة الماليااة للاازاجيى ،ا يااتم اقتسااام الثااراة عينامااا ععااد الط ا ق ل
عموجم اتفاق موثق عيناما مستقل ةى ةقد الزااا(.)2
*

*

*

*

( )1قااانون 1دد  91لساانة  0992مااؤا فااى  9نااوفمبر  0992يتعلااق عنظااام ا شااترا فااى
األم عيى الزاجيى
www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/droits_homme/legisl_nat/femmes/L_1988_94.pdf

( )2مدانة األسرة ،القانون اقم  02-1لسنة 2221
www.ugtm.ma/siteugtm/pdf/codefamille_ar.pdf

الفصل الثالب
مناجية قياس اتقدير
قيمة العمل المنزلى للنساء فى مصر

الفصل الثالث
منهجية قياس وتقدير قيمة العمل المنزلى للنساء فى مصر

تتمثل نقطة البدء لقياس اتقدير قيمة العمل المنزلى غير المادفوع ألى مجتماع فاى ىساات
ساةاف ذل العمل ثم تقدير قيمة نقدية لاا افقا ألجر ساةة العمل المماثل فى السوق .اللتوصل
للى ىسات ةدد ساةاف العمل المنزلى ياتم ا ةتمااد ةلاى عيانااف مساوح اساتخدام الوقات التاى
تعدها األجازة اإلىصائية الرسامية لحساات متوساط سااةاف العمال المنزلاى اليومياة ،اعالتاالى
السنوية ،اتطبيقاا ةلى أةداد السكان مى النسااء االرجااز فاى الشاريحة العمرياة التاى تقاع فاى
سى العمل .اععد التوصل للى ىسات ةدد ساةاف العمل المنزلى غير المدفوع ،يتم تقادير قيماة
نقدية لاا افقا ألجر الساةة المماثل فى السوق .افيما يلاى شارح لجوانام تطبياق تلا المناجياة
ةلى الحالة المصرية:
أا  :مفاوم العمل المنزلى غير المدفوع:
بقا للجنة اإلىصاء فى األمم المتحدة ،تتمثل األةماز غير المدفوةة فيما يلى:
 أةماز الخدماف المنزلية Housework
 أةماز الرةاية Caring
 أةماااااز خدمااااة المجتمااااع ااألنشااااطة التطوةيااااة

/

Work

Community

volunteering
اقااد

ىظنااا تبنااى هااذا المفاااوم فااى الدااساااف ااإلىصااائياف المختلفااة التااى تقااوم عقياااس

اتقدير قيمة العمل المنزلى غير المدفوع سواء فى الداز الصناةية المتقدمة أا فاى ععاض داز
العالم الثالب اةلى اأساا الصيى .1ل أن عياناف مسوح الوقت فى مصر
( ( 1انظر فى ذل ال مى:

تتطرق للى أةمااز

خدمة البيئة ااألنشطة ا جتماةية .لذا انظرا ل يات البياناف الضرااية ةى تلا األنشاطة فانن
مفاااوم العماال المنزلااى غياار الماادفوع فااى هااذه الدااسااة يقتصاار ةلااى أنشااطة الخدمااة المنزليااة
اأنشطة الرةاية.
امى ناىية أخرى فنني بقا لنظام الحساعاف القومية

يسرى مفاوم العمال المنزلاى غيار

المدفوع ةلى أية أنشطة اقتصادية يتم ممااستاا فى المنازز ألغاراض الساوق (ىياالاة م عاد
عااأجر ،لةااداد اجباااف عااام ع اارض البيااع ،ااش ةماال أساارية  ،ترعيااة الحيواناااف االاادااجى
ع رض البيع فى السوق...الإ) .الما يدخل فى نطاق العمل المنزلى غير المدفوع الجازء الاذى
يتم اىتجازه ماى ا نتااا الزااةاى االحياوانى المعاد للبياع فاى الساوق ،ليساتال مباشارة داخال
األسرة (ا قتصاد المعيشى .) subsistence
افى ضاوء ماا سابق فقاد قمناا عتحدياد المجموةااف الرئيساية ألشاكاز العمال المنزلاى غيار

 نظاااام الحسااااعاف القومياااة  ،2222المقدماااة ،النساااخة العرعياااة ،الموقاااع ا لكتراناااىلوزااة التخطيط www.mop.gov.eg
- United Nations Statistics Division, Time Use Statistics to Measure Unpaid
Work, Seminar on measuring the contribution of women and men to the
economy, 28 February 2013, New York.
- OECD, what is household\s Non – Market Production worth?, OECD economic
Studies No. 18, spring 1992.
- OECD, Cooking, "Caring and Volunteering: Unpaid Work Around The World",
OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 116, 2010.
- Malika Hamdad, Valuing Households' Unpaid Work in Canada, 1992 and 1998:
Trends and Sources of Change, Statistics Canada, May 2003
- Statistics Sweden, Men and Women in Sweden: Facts and Figures 2010.
- UNRISD, United Nations Institute for Social Development, "Gender Pattern and
Value of Unpaid Work" – findings for China's first large scale Time Use
Survey, October 2012.

المدفوع الذى يدخل فى نطاق هذه الدااسة فيما يلى:
 لةداد الطعام االشرات-

تنظيف اترتيم االعناية عالمنزز

-

غسيل األاانى

-

غسيل االعناية عالم عد (الى ،خيا ة الص ح)

-

العناية عالحديقة االنباتاف

-

جلم المياه

-

جلم أا لةداد الوقود

-

ترعية الدااجى ألغراض ا ستا

-

لةداد الزعد االجبى ألغراض ا ستا

-

أةماز صيانة المنزز

-

تنظيف اصيانة الص ح السلع المعمرة ل سرة

-

شراء مستلزماف األسرة االمنزز

-

اةاية أفراد األسرة المسنيى ا /أا المرضى

-

اةاية األ فاز

المنزلى
المنزلى

ثانيا :عياناف استخدام الوقت فى مصر:
تتوفر عياناف استخدام الوقت فى الداز المختلفة مى خ ز مسوح دااية تقوم عاا األجاازة
اإلىصااائية الرساامية .افااى مصاار لاام يباادأ تااوفير تل ا البياناااف ل فااى ةااام  0992مااى خ ا ز
"المسح التتبعى لسوق العمل فى مصر  ،" ELMPSاهو المسح الذى صاا ياتم تنفياذه دااياا
عالتعاااان عاايى الاال مااى منتاادى البحااوي ا قتصاااد ة  ERFاالجااااز المرالاازى للتعبئااة العامااة
ااإلىصاء .اقد اقتصرف البياناف المتعلقاة عاساتخدام الوقات فاى مساحى  0992ا  2223ةلاى
النساء ااأل فاز فقط دان الرجاز .أما الدااة الجديدة للمسح التتبعاى لساوق العمال  2202فقاد

شملت ال مى النساء االرجاز ااأل فاز .اهذه هى البياناف التى سيتم ا ةتماد ةلياا فى تقادير
ساةاف العمل المنزلى غير المدفوع ،االعمال للساوق ،اسااةاف العمال الكلياة للنسااء االرجااز
فى مصر ،اذلا فاى الشاريحة العمرياة التاى تقاع فاى تعرياف قاوة العمال ( – 03أقال ماى 33
ةاما).
اتجدا اإلشاااة للاى أن المساح ي طاى ةيناة تتكاون ماى أالثار ماى  02ألاف أسارة تتضامى
 19023شخصااا .ات طااى هااذه العينااة الافااة المحافظاااف المصاارية ايمثاال فياااا الاال مااى الريااف
االحضر ،الما يوفر المسح عياناف المبحوثيى بقا للنوع ،االمستوى التعليمى ،االسى ،االحالاة
ا جتماةيااة ،اموقااف التوظااف/البطالااة ،انااوع العماال ،االاادخل ،امؤشااراف الثااراة (المسااتوى
ا قتصااادى)( .)1اتتوافااق السااماف الرئيسااية لااذل المسااح عوجااي ةااام مااع المسااوح المماثلااة فااى
العديد مى الاداز الصاناةية المتقدماة ،ماى ىياب ىجام العيناة ا الشاريحة العمرياة المساتادفة ا
مراةاة أثر أيام العط ف الرسمية االثافة العمال المنزلاى (مثال اةاياة الطفال أثنااء القياام عأىاد
أةماااز الخدمااة المنزليااة) فض ا ةااى بيعااة ا ستقصاااء المسااتخدم االااذى يتمثاال فااى سااؤاز
المبحوي ةى الوقت المنفق فى الل نشا مى أنشطة العمل المنزلى خ ز فترة زمنية معينة.
ا بقااا سااتمااة ا ستقصاااء يااتم توجيااي األساائلة اتسااجيل البياناااف الخاصااة عاألةماااز
المنزلية غير المدفوةة موزةة ةلى  0مجموةاف ائيسية ،تتمثل فيما يلى:
-

أنشطة الزااةة اترعية يوا أا مواشى أا أغناام ل ارض اساتا
ى

-

األسارة عماا فيااا

ىشي  ،جمع محصوز ،ةمل زعد ،سمى أا جبى.

التسوق للمنزز عما فيي شراء الطعام ام عد األسرة امستلزماف المنازز أا توصايل
اىد أفراد األسرة ألنشطتام.

-

أةماز عناء لمنزز األسرة أا أةماز صيانة فى المنزز.

(1) Ragui Assaad and Caroline Kraft, The Egypt Market Panel Survey: Introducing
The 2012 Round, ERF, working Paper 758, June 2013

-

أنشااطة منزليااة عمااا فياااا لةااداد الطعااام ،غساايل األ باااق االمااواةيى ،غساايل الم عااد
االياا ،تنظيف البيت.

-

جلم المياه اجمع ىطم اقود للفرن أا أى أغراض أخرى.

-

التفرغ لرةاية األ فاز االباا السى االمرضى.

-

القيام عرةاية األ فاز االباا السى عجانم القيام عأنشطة أخرى فى نفد الوقت.

ااغم أن هذا التقسيم يشمل الافة أنواع العمل المنزلى التاى نساتادر تقييمااا ل أناي يثيار
ععض الصعوعاف البحثية لعل مى أهماا:
 -0ةدم الفصل عيى اةاية األ فاز ااةاية الباا السى
 -2ةاادم تفصاايل أنااواع تلاا الرةايااة عحااب يمكااى فصاال الوقاات المخصااص للمساااةدة فااى
الواجباف المداسية.
 -1دمج توصيل أةضاء األسرة ألنشطتام مع عند التسوق للمنزز امستلزماتي.عما يعناى ةادم
القااداة ةلااى فصاال الوقاات المنفااق ةلااى ا صااطحات للمداسااة أا ممااسااة أنشااطة أا
ا صطحات لمستشفى لتلقى ة ا متكرا.
 -1ةدم الفصل عيى جلم المياه اعيى الماام األخرى فى نفد البند
افى تصوانا أن اجود البياناف ةلى هذا النحو يحد مى قداة الباىب ةلى دااساة الع قاة
عيى تراجع داا الدالة فى توفير الخدماف العامة األساسية فيما يتعلق عالتعليم االصاحة اتاوفير
المياه النقية اعيى زيادة ةمء العمل المنزلى اخاصة فى الريف.
المااا يثياار هااذا التقساايم مشااكلة تتعلااق عاختياااا أجاار السااوق الااذى يااتم اسااتخدامي فااى تقياايم
ساةاف العمل المنفق ةلى اةاية األ فاز االباا السى :هل أجر مرعية أ فاز؟ هل أجر جليساة
مساانيى؟ االيااف يااتم تقياايم الجاازء المتعلااق عالمساااةدة فااى الواجباااف المداسااية االااذى
عياناف منفصلة عشأني؟

توجااد

ثالثا :سماف ةينة الدااسة للشريحة العمرية  – 03أقل مى  33سنة:
تنصم الدااسة ةلى تقدير قيمة العمل المدفوع فى الشريحة العمرية التى تقع فى تعرياف
قوة العمل ،أى فيما عايى  – 03أقال ماى  33سانة .اقاد تام ا ةتمااد ةلاى عيانااف المساح التتبعاى
لسوق العمل فى مصار  2202ساتخراا عيانااف اساتخدام الوقات لااذه الشاريحة العمرياة التاى
شكلت ةينة عله ةدد مفرداتاا 233ا 12ألف فرد توزةت ةلى النحو التالى:
 -0توزيع العينة ىسم النوع
فردا
النوع

%

العدد

ذالوا

01212

1ا19

لناي

03200

3ا32

جملة

12233

2ا022

 -2توزيع العينة عيى الريف االحضر
فردا
النوع

ايف
العدد

ىضر
%

العدد

جملة
%

العدد

ذالوا

2030

3ا19

3390

0ا19

01212

لناي

2221

1ا32

3911

9ا32

03200

جملة

03110

022

01321

022

12233

النصيم النسبى

0ا31

1ا13

022

 -1توزيع العينة ىسم الحالة ا جتماةية
فردا
البيان
من

أقل

ذالوا

جملة

لناي

العدد

%

العدد

%

سن 0201

2ا2

00020

1ا0

العدد
2113

%
2ا0

الزواج
يسبق

لم

له 1031

2ا22

2032

0ا01

3121

2ا20

الزواج
عقد قران

29

2ا2

11

1ا2

02

2ا2

متزوج

9299

3ا32

02331

1ا39

09231

0ا33

مطلق

92

3ا2

209

2ا0

139

2ا0

أرمل

32

1ا2

0232

2ا0

0022

0ا1

إإلجمالى

01212

022

03200

022

12233

022

 -1توزيع المتزاجيى ىسم ىجم األسرة
تم اختياا توزيع المتزاجيى ىسام ةادد أفاراد األسارة عاد ماى ةادد األعنااء ألن البيانااف
الموجودة فى المس ح ةى ةدد األعنااء تخاص النسااء فقاط اعالتاالى

تتايح المقااناة ماع الرجااز

مــى ىيب ةدد ساةاف العمل المنزلى ،الما أن تل البياناف تنصم ةلى النساء المتزاجاف مى
سااى  02ىتااى سااى  19ةامااا فقااط اعالتااالى
البحب.

تشاامل الاال الشااريحة العمريااة التااى ينصاام ةلياااا

فردا
ذالوا

ىجم األسرة

العدد

لناي
العدد

%

جملة
العدد

%

%

فرد واحد

00

0ا2

30

3ا2

32

1ا2

3

932

2ا02

0222

1ا00

2032

2ا02

2

0310

0ا00

0911

1ا02

1390

0ا02

4

2112

2ا23

2330

1ا21

1929

0ا21

5

0992

1ا20

2032

1ا22

1012

9ا22

أكثر من 5

2139

1ا23

2312

2ا23

3220

2ا23

اإلجمالى

9299

022

02331

022

09231

022

 -3توزيع العينة ىسم مستوياف المعيشة
تتضامى عياناااف المسااح تقسايما للمبحااوثيى للااى خمساة مجموةاااف متداجااة ماى أساافل للااى
أةلااى افقااا لمؤشاار الثااراة  wealth scoreعحيااب تمثاال الاال مجموةااة  %22مااى مجمااوع
المبحوثيى .الترجمة هذه المستوياف الخمسة للاى فقاراء امساتوى متوساط ا أثريااء ،قمات ماى
جانبى عا سترشاد عالتقسيم العشرى للساكان ىسام مساتوياف اإلنفااق الاواادة فاى عحاب الادخل
ااإلنفاق اا ستا

 2201/2202الصادا ةى الجاااز المرالازى للتعبئاة العاماة ااإلىصااء،

أخذا فى ا ةتباا أن ذل البحب يقدا نسبة السكان تحات خاط الفقار عنحاو 1ا .%23ايتاوزع
التقسيم العشرى للسكان ىسم مستوياف اإلنفاق ةلى النحو التالى:

النسبة مى لجمالى اإلنفاق

شريحة السكان
أقل  %02مى السكان

0ا1

 - %02أقل مى%22

1ا3

 - %22أقل مى %12

1ا3

 - %12أقل مى %12

2ا0

 - %12أقل مى %32

2ا0

 - %32أقل مى %32

0ا2

 - %32أقل مى %02

2ا9

 - %02أقل مى %22

1ا00

 - %22أقل مى %92

9ا01
0ا23

%022 - %92

الذا افترضنا أن الوضع األمثل هو ىصاوز الال شاريحة ساكانية ةلاى نصايم مماثال ماى
اإلنفاق ،اأخذا فى ا ةتباا نتائج التوزيع العشرى ععاليي ،فقاد قمناا عترجماة مساتوياف المعيشاة
الخمسة الواادة عالمسح االتى يتم توزيع مفرداف العينة ةلياا ةلى النحو التالى :
فقراء

أدنى %22مى مفرداف المسح

فقراء -تحت المتوسط

 - %22أقل مى  % 12مى مفرداف المسح

الشريحة الدنيا للمستوى المتوسط

 - %12أقل مى  %32مى مفرداف المسح

المتوسط
فوق المتوسط  -مرتفع

 - %32أقل مى  %22مى مفرداف المسح
 %022 - %22مى مفرداف المسح

 -3توزيع العينة ىسم التوظف مى ةدمي

فردا
جملة
%

لناي
العدد

%

ذالوا
العدد

%

العدد

البيان

13ا1

01900

00ا1

2329

03

00222

مشتغلون

31ا0

03031

22ا0

02322

21

1333

غير مشتغلين

022

12233

022

03200

022

01212

اإلجمالى

: أساليم تقدير القيمة النقدية لساةاف العمل المنزلى غير مدفوع األجر:ااععا
لتقدير القيمة النقدية لسااةاف العمال المنزلاى هناا ث ثاة أسااليم ائيساية متعااار ةليااا
 اتتمثل تل األسااليم.)1( اىداده العلمية االتطبيقية،ةالميا لكل مناا أساسي النظرى ا العملى
:الث ثة فيما يلى
Opportunity Cost  تكلفة الفرصة البديلة-أ

:) لمزيد مى التفصيل عشأن أساليم تقييم العمل المنزلى غير المدفوع انظر1(
- Ann Chadeau, What is Households' Non-Market Production Worth? OECD
Economic Studies No. 18, Spring 1992.
- Johnna Varjonen et al., Satellite Accounts on Household Production: Eurostat
Methodology and Experiences to Apply it, Statistics Finland, Working
Papers 1/2014.
- Gianna C. Giannelli et al., GDP and the Value of Caretaking: How Much does
Europe Care? IZA, Discussion Paper No. 5046, July 2010.
- UNRISD, United Nations Institute for Social Development, "Gender Pattern and
Value of Unpaid Work" – findings for China's first large scale Time Use
Survey, October 2012.
- Malika Hamdad, Valuing Households' Unpaid Work in Canada, 1992 and 1998:
Trends and Sources of Change, Statistics Canada, May 2003.
- World Bank, Valuing Women's Work, World Human Development Report
1992, Chapter 4.

ينطلق هذا األسلوت مى فرض أساسى هاو أن الوقات الاذى ياتم إنفاقاي فاى العمال المنزلاى
غير المدفوع الان يمكى لنفاقي عد مى ذل فى ةمل (اظيفة) عاأجر .اعالتاالى فنناي يمكاى تقادير
القيمة النقدية لساةاف العمل المنزلى افقا ألجر سااةة العمال الباديل الاذى الاان يمكاى ا لتحااق
عي.
اةلى الصعيد النظرى تتمثل أهام ا نتقااداف الموجااة لااذا األسالوت فاى أناي ياؤدى للاى
تحديااد أجااوا غياار متسااااية مقاعاال أةماااز متكافئااة .فعلااى الاارغم أن ساااةة العماال المنفااق ةلااى
تنظيف المنزز أا لةداد الطعام تتطلم فى ال الم نفاد الجااد االماااااف ساواء أدتااا ماندساة
أا ةاملة عسيطة فنني افقا لتكلفة الفرصة البديلة سيتم تقدير أجر أةلى للماندسة ،فيصابح هناا
أجر غير متسااى لساةة العمل المتكاف .
امى ناىية أخرى فنني ةلى الرغم أن تكلفة الفرصاة البديلاة يمكاى أن تبادا أسالوعا منطقياا
لتقاادير قيمااة العماال المنزلااى فااى ىالااة الماارأة التااى اضااطرف للتضااحية عاادخلاا اا سااتقالة أا
الحصااوز ةلااى أجااازة عاادان مرتاام الااى تقااوم عرةايااة األساارة فاانن األماار ياازداد صااعوعة ةنااد
استخدام هذا األسلوت لتقدير قيمة العمل المنزلى ألشخاص خااا قوة العمل (فاى ساى المعااش
ةلى سبيل المثاز ) أا لم يسبق لام ا لتحاق ععمل ذى أجر يمكى ا ستناد لليي فى التقيايم ،ىياب
يقتضى األمر هنا اضع فرض تحكمى لنوع ا بيعة العمل الذى يتناسم مع مؤه ف اقادااف
الل شخص اعالتالى أجر ساةة العمل البديل الذى الان يفترض أن يحصل ةليي.
اعاإلضافة للى هذه ا نتقاداف فنني

ش فى أن هذا األسلوت مى أساليم التقييم يفترض

عداءة أن "فرصة العمال الباديل" الاذى يتناسام ماع ماؤه ف اماااااف المكانيااف الال شاخص
متوافرة امتاىة عشكل فاواى ادائام ،اهاواألمر الاذى يجاافى الواقاع عوجاي ةاام ا يتنااقض ماع
الوضااع الحااالى فااى مصاار ةلااى اجااي الخصااوص ىيااب ترتفااع معااد ف البطالااة ا ساايما عاايى
النساء.
ت -تكلفة العمل المثيل المتخصص Specialist Market Replacement Cost

يفترض هذا األسلوت أن الل خدمة مى خدماف العمال المنزلاى غيار المادفوع الاان يمكاى
الحصوز ةلياا لما عشارائاا ماى الساوق أا تاأجير شاخص للقياام عااا ،اأن الحصاوز ةلاى هاذه
الخدما ف مجانا داخل األسرة يعنى توفير المباله التاى الاان يتعايى تحملااا فاى ىالاة اللجاوء للاى
السوق .اةلى ذل فنني يتم ىسات قيمة الل نوع ماى أةمااز العمال المنزلاى افقاا لمتوساط أجار
العمل المماثل فى السوق ،فيتم ىسات قيمة ساةة العمل المنفق فى بإ الوجباف افقاا لمتوساط
أجر ساةة ةم ل با فى مطعم ،ايتم تقدير قيمة ساةة العمال المنفاق فاى توصايل األعنااء للاى
المداسة عمتوسط أجر ساةة العمل لسائق خاص ،ا يتم تقدير قيمة ساةة العمل المنزلى المنفق
فى غسيل االى الم عد عأجر ساةة العمل لعامل فى م سلة  ..ا هكذا.
ايتمثل النقد الرئيسى الموجي لاذا األسلوت مى أساليم التقييم فاى أناي يفتارض أن انتاجياة
ةضو األسرة عالنسبة للخدمة التى يؤدياا مجانا عالمنزز تتساااى ماع انتاجياة العامال المحتارر
الذى يؤدى نفد الخدمة فى السوق اأن ال هما يعمل فى ظرار متماثلة ،اهاو األمار الاذى قاد
يكون منطقيا عالنسبة للعديد مى األةماز المنزلية ،ةلى األقل مى ىيب توقيت سااةاف العمال
االرقاعة ةليي.
امى ناىية أخرى فنني ةلى الصاعيد العملاى يتطلام تطبياق هاذا األسالوت معرفاة متوساط
أجر السوق لمجموةة ضخمة مى الخدماف التفصيلية التى يتم توفيرها مجانا فى نطاق األسرة،
اهو األمر الذى يصعم اجود عياناف تفصيلية عشأني.
ا -تكلفة العمل المثيل غير المتخصص Generalist Market Replacement Cost
للت لاام ةلااى صااعوعة ةاادم تماثاال ا نتاجيااة ااخاات ر ظاارار العماال فااى األساارة ةناااا
عالنساابة للعاماال المحتاارر فااى السااوق  ،يااتم اللجااوء للااى تقياايم الاال مجموةااة األةماااز المتعلقااة
عالطبإ االتنظياف اال سايل االكاى االعناياة عاالمنزز اشاراء المساتلزماف ...الاإ افقاا لمتوساط
أجاار السااوق لمااديرة المناازز  ، Housekeeperةلااى أساااس أن ةملاااا يتمثاال ىرفيااا فااى أداء
ال البية العظمى ماى تلا الخادماف (عاساتثناء المسااةداف التعليمياة) .اقاد ياتم اساتخدام متوساط
أجر المرعية لتقييم ساةاف العمل المنفق فى اةاية األ فاز امتوسط أجر جليسة المسنيى لتقيايم

ساةاف العمل المنفق فى اةاية الباا السى.
اةلااى الصااعيد النظاارى تطاارح ععااض ا ااء أهميااة تخصاايص أجاار أةلااى للمساااةداف
التعليمية عاةتبااها تمثل ةم متخصصا مى ناىية ،الما تشكلي مى تقديم خدمة ةاماة للمجتماع
الكل ممثلة فى تكويى اأس الماز البشرى ،مى ناىية أخرى.
األسلوت الذى تم اختيااه لتقييم العمل المنزلى غير المدفوع فى مصر:
تشير تجااات الاداز االدااسااف المختلفاة فاى تقادير قيماة العمال المنزلاى للاى أن اختيااا
األجر الذى يتم استخدامي فاى التقيايم يتوقاف فاى النااياة ةلاى البيانااف المتاىاة .ل أناي فاى الال
األىااواز يااتم اسااتبعاد أساالوت المثياال المتخصااص نظاارا لمااا يتطلبااي مااى عياناااف تفصاايلية ةااى
األجوا فى قائمة البيرة ماى األةمااز .افاى الحالاة المصارية ،ا فاى ضاوء البيانااف المتاىاة تام
اختياا مايلى:
 -0عالنسبة ألجر تكلفة الفرصة البديلة:
تم اساتخدام متوساط األجار ةلاى المساتوى القاومى لكال ماى النسااء االرجااز التعبيار ةاى
تكلفة الفرصة البديلة.
 - 2عالنسبة ألجر المثيل غير المتخصص:
اتساقا مع ما تشير لليي األدعياف النظرية االتطبيقية مى أهمية التميياز عايى الال ماى أةمااز
الخدمة المنزلية مى جاة اأةماز اةاية األ فاز االمرضاى االمسانيى ماى ناىياة أخارى ،فنناي
ةند البحب ةى أجر المثيل غير المتخصص لكل مجموةة مى هذه األةماز فاى ضاوء البيانااف
المتاىة ىظنا مايلى:
أ-

ةدم اجود عياناف اسمية ةاى أجاوا اسااةاف ةمال خادم المناازز امرعياة األ فااز
اجليسة المسنيى.

ت-

تتضاامى عياناااف الجااااز المرالاازى للتعبئااة العامااة ااإلىصاااء ةااى ساااةاف العماال

ااألجااوا افقااا ل نشااطة ا قتصااادية عيانااا ةااى أجااوا قطاااع "خاادماف أفااراد الخدمااة
المنزلية ل سر الخاصاة" ،اهاى األجاوا التاى يمكاى اساتخداماا لتقادير قيماة أةمااز
الخدمة المنزلية .ل أن البيان المتاح مى الجااز المرالزى للتعبئة العاماة ااإلىصااء
ةى هذا القطاع يقف ةند ةام .)1(2220
ا-

البياناف األىدي ةى ساةاف العمل ااألجوا ىسم قطاةاف النشا

تفصل قطااع

"خدماف أفراد الخدمة المنزلية ل سر الخاصة" اتدمجي فى قطاع "أنشطة الخدماف
األخرى" الذى يشمل أيضا "المنظماف االايئاف اإلقليمية االدالية" ا "أنشطة غيار
الاملة التوصيف"( .)2أا مع "أنشطة الخدماف الشخصية األخرى"(.)3
د-

األمر األهم أن مستوى األجوا لبند"أنشطة الخدماف الشخصية األخرى" يعاد متادنيا
جدا (أقل ماى  1جنياااف فاى السااةة) مقااناة عمتوساط التكلفاة المتعااار ةليااا فاى
الواقع ألةماز الخدمة المنزلية.4

ه-

هنا عياناف متاىة ةى أجاوا نشاا "التعلايم" ل أنناا نارى ةادم اساتخداماا الممثال
ألةماز اةاية األ فاز االمرضى االمسنيى ،مى ناىية ألن هذا النشا يقتصر ةلى
الخدماف التعليمية المتخصصة ا يعبر ةى الال أةمااز اةاياة األ فااز االمرضاى
االمسنيى ،امى ناىية أخرى ألن البيان متاح ةى القطاع الخاص فقط .

افى ضوء ما سبق فقد اأينا اختياا األجوا التالية التعبير ةى أسلوت المثيل غير المتخصص:

( )1الجااز المرالزى للتعبئة العاماة ااإلىصااء ،الكتاات اإلىصاائى السانوى لجماواياة مصار
العرعية  ،2201اىصاءاف العمل  ،جداز اقم 0-9-1
( )2المصدا الساعق جداز 2-9-1
( )3الجااز المرالزى للتعبئة العامة ااإلىصاء ،النشرة السنوية إلىصااءاف التوظاف ااألجاوا
اساةاف العمل ةام 2202جداز اقم  ،2ا  ،2201جداز اقم 0-0
( )4الجااز المرالزى للتعبئة العامة ااإلىصاء ،النشرة السنوية إلىصااءاف التوظاف ااألجاوا
اساةاف العمل ةام 2202جداز اقم 2

 -0أجر خدماف ال ذاء ااإلقامة ،الممثل ألجر أةماز الخدمة المنزلية.
 -2أجر خدماف الصحة اأنشطة العمل ا جتماةى ،الممثال ألجار أةمااز اةاياة األ فااز
االمرضى االمسنيى.
ملحق الفصل الثالب
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الفصل الراعع
تطبيق المناجية اتحليل النتائج

الفصل الرابع
تطبيق المنهجية وتحليل النتائج

افقا للمناجية الساعق ةرضااا فاى الفصال الثالاب ماى هاذه الدااساة تام ىساات المتوساط
المرجح لساةاف العمل المنزلى غيار المادفوع ا سااةاف العمال للساوق عالنسابة ألفاراد العيناة،
اذلا المرىلااة أالااى قباال ا نتقاااز للااى التطبيااق ةلااى السااكان فااى مصاار ثاام للااى التقياايم النقاادى
إلجمالى ةدد ساةاف العمل المنزلى.
أا  :النتائج المستخلصة مى العينة:
 -0مدى تقبل الرجاز للقيام عاألةماز المنزلية:
يشير تحليل لجاعاف المبحوثيى فى العينة مى الرجااز االنسااء فاى الشاريحة العمرياة التاى
تقع فى سى العمل ( – 03أقل مى  )33للاى ا نخفااض الكبيار فاى نسابة الاذيى أجااعوا عانعم ماى
الرجاز ةند سؤالام ةما لذا الانوا قد قاموا عأةماز منزلية خ ز األسبوع الساعق ،مقاانة عنسابة
النساااء الااذيى اداا عاإليجااات .اظااارف الفجااوة فااى تقباال القيااام عاألةماااز المنزليااة عاايى النساااء
االرجاز فى الل أنواع العمل المنزلى ،ل أناا الانت أالبر ماا يمكاى فيماا يتعلاق عأةمااز الخدماة
المنزلية (لةداد الطعام ،غسيل األ باق االمواةيى ،غسيل الم عد االياا ،تنظيف البيت ..الإ)
ىيب اقتصرف نسبة الذيى اداا عاإليجات ةلى 1ا %1مى الرجاز المبحوثيى مقاعال 3ا%22
مى النساء ،اذل ةلى النحو الموضح فى الجداز اقم (.)0
اتظار الفجوة الكبيرة عايى النسااء االرجااز فاى تقبال القياام عاألةمااز المنزلياة أيضاا فيماا
يتعلق عرةاياة األ فااز االمرضاى االمسانيى داخال األسارة ،ىياب اقتصارف نسابة الاذيى اداا

عاإليجات مى الرجاز ةلى ما يترااح عيى  %3 -%1مقاعل  %12مى النساء.
المجا ن الرئيسيان الذى يبدا أن هناا تقبال ماى الرجااز للمشاااالة فياماا ماى عايى أناواع
العمل المنزلى هما التسوق للمنزز (عما فيي شراء الطعام ام عاد األسارة امساتلزماف المنازز
أا توصيل أىد أفراد األسرة ألنشطتام) ا األنشاطة الزااةياة ل ارض اساتا

األسارة ،ىياب

تصل نسبة الذيى اداا عاإليجاات ماى الرجااز فيماا يتعلاق عأنشاطة التساوق للاى نحاو  %13ماى
المبحوثيى مقاعل  %32مى النساء .أما فيما يتعلاق عأنشاطة "الزااةاة اترعياة ياوا أا مواشاى
األسرة عماا فيااا ىا

أا أغنام ل رض استا

ىشاي  ،جماع محصاوز ،ةمال زعاد ،سامى أا

جبى" فقد عل ت نسبة الذيى اداا عاإليجاات عايى الرجااز نحاو  %9ماى المبحاوثيى مقاعال %03
مى النساء

جدول رقم ()1
عدد ونسبة الرجال والنساء
السين أجابوا بنعم على القيام بأعمال منزلية
اجاز

نوع العمل

العدد

أنشطة الزااةة اترعية يوا أا مواشى 0121
أا أغنااام ل اارض اسااتا
فياا ى

نساء
%

2ا2

العدد

%

2112

2ا03

األساارة عمااا

ىشي  ،جمع محصاوز ،ةمال

زعد ،سمى أا جبى
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توصيل اىد أفراد األسرة ألنشطتام
أةمااااز عنااااء لمنااازز األسااارة أا أةمااااز 021
صيانة فى المنزز

9ا1

223

9ا0

أنشااطة منزليااة عمااا فياااا لةااداد الطعااام330 ،

1ا1

01120

3ا22
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الم عد االياا ،تنظيف البيت
جلم المياه اجمع ىطام اقاود للفارن أا 032
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1ا3
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2ا1

1903

1ا12

عجاناام القيااام عأنشااطة أخاارى فااى نفااد
الوقت
لجمالى ةدد مفرداف العينة

01212

03200

ىسم عمعرفة الباىثة مى عياناف المسح التتبعى لساوق العمال فاى مصار  ELMPSلعاام
2202
لذن

مفاجأة .النظرة األالى إلجاعاف المبحوثيى تشاير للاى ماا يؤالاده الواقاع المعااش فاى

المجتمااع المصاارى مااى ضااعف نساابة الرجاااز الااذيى يساااهمون فااى األةماااز المنزليااة مقاانااة
عالنساء .ايبقى توضيح الصواة فيما يتعلق ععدد ساةاف العمل اإلجمالياة لكال مناماا اتوزيعااا
عيى العمل المنزلى غير المدفوع االعمل للسوق عأجر.
 -2متوسط ةدد ساةاف العمل المدفوع اغير المدفوع لكل مى النساء االرجاز:
تم استخدام عياناف العينة ساتخراا المتوساط المارجح لسااةاف العمال األسابوةية ألفاراد
العينة مى الرجاز االنساء .اجاءف النتاائج لتؤالاد مجموةاة ماى الظاواهر األساساية التاى تشاير
للياا ةادة عياناف استخدام الوقت فى المجتمعاف المختلفة:
أ .الفجوة الكبيرة عيى ةدد ساةاف العمل المنزلى لكال ماى النسااء االرجااز .فطبقاا للعيناة
يبله متوسط ةدد ساةاف العمل المنزلى األسبوةية للنساء فى مصار 23ا 12سااةة
مقاعل 09ا 1ساةة فقط للرجاز.

ت .أن أةماز الخدمة المنزلية تستأثر عالجزء األالبر مى اقت النساء المباذاز فاى العمال
المنزلى غير المدفوع ،ىيب تستأثر أنشطة الخدمة المنزلية عنحو  %10ماى لجماالى
ذل الوقت عواقع  01ساةة أسبوةيا (مقاعل نحو 20ا 2ساةة للرجاز).
ا .أن أةماز اةاياة األ فااز االبااا الساى االمرضاى زالات مسائولية النسااء عالداجاة
األالى ،ىياب يبلاه متوساط ةادد سااةاف العمال األسابوةية للنسااء فاى ذلا المجااز
10ا 02ساةة مقاعل ساةة ااىدة أسبوةيا للرجااز .انشاير هناا للاى أناي ةناد ساؤاز
المبحوثاااف ةمااى يقااوم عرةايااة أ فااالاى ةنااد ت يااباى فااى العماال جاااءف اإلجاعاااف
لتوضح أني فى  %33مى الحا ف يعاد عاذه الماماة لنسااء األسارة ممثلايى فاى األم
االحماة ااإلعنة ااألخت االجدة(.)1
جدول رقم ()3
متوسط ساعات العمل األسبوعية للنساء والرجال
ساعة
اجاز

نساء

نوع العمل
 -1العمل المنزلى غير المدفوع

11ر4

35ر20

أنشااطة الزااةااة اترعيااة يااوا أا مواشااى أا أغنااام ل اارض
استا األسرة عما فياا ىا ىشاي  ،جماع محصاوز ،ةمال
زعد ،سمى أا جبى

02ا0

21ا0

التساااوق للمنااازز عماااا فياااي شاااراء الطعاااام ام عاااد األسااارة
امستلزماف المنزز أا توصيل اىد أفراد األسرة ألنشطتام

93ا0

22ا1

أةماز عناء لمنزز األسرة أا أةماز صيانة فى المنزز

22ا2

09ا2

أنشااااطة منزليااااة عمااااا فياااااا لةااااداد الطعااااام ،غساااايل األ باااااق
االمواةيى ،غسيل الم عد االياا ،تنظيف البيت

20ا2

90ا01

( )1نتااائج لجاعااة السااؤاز  2001للمبحوثاااف مااى سااى  03للااى سااى  ، 19الفصاال الثااامى ،القساام
0ا 2ةماال اإلناااي عااأجر ،اسااتمااة ا ستقصاااء الفااردى ،المسااح التتبعااى لسااوق العماال فااى
مصر .2202

جلم المياه اجمع ىطم اقود للفرن أا أى أغراض أخرى

23ا2

10ا2

التفرغ لرةاية األ فاز االباا السى االمرضى

12ا2

02ا3

القيام عرةاية األ فاز االباا السى عجانم القيام عأنشطة أخارى
فى نفد الوقت

29ا2

29ا3

 -3العمل للسوق

01ر27

43ر6

اإلجمالى

30ر41

67ر26

ةدد المفرداف

01212

03200

تم بناء الجدول وحساب المتوسطات بمعرفة الباحثة من بيانات المسةح التتبعةى لسةوق العمةل
فى مصر  ELMPSلعام .3013
اعاإلضافة للى النتائج المشترالة عيى الحالة المصرية ا دااساف استخدام الوقت فى الداز
المختلفة ،يوضاح الجاداز اقام ( )2مجموةاة ماى النتاائج المثيارة ل هتماام .فاي ىظ ماث اغام
التقاات فى متوساط سااةاف العمال المبذالاة ماى الال ماى النسااء االرجااز فيماا يتعلاق عأنشاطة
الزااةة اترعية الحيواناف الةداد منتجاف األلبان ل رض استا

األسرة ،فنناي يازاز هناا

زيادة فيفة فى مجاود النساء ىياب يبلاه المتوساط 21ا 0سااةة أسابوةيا مقاعال 02ا 0سااةة
للرجاااز .اتعكااد تلا النتيجااة للااى ىااد البياار الواقااع المشاااهد فااى الريااف المصاارى ةلااى اجااي
الخصوص ماى قياام النسااء عشاكل أساساى عاألنشاطة المتعلقاة عترعياة الادااجى ااةاياة األغناام
اىلم الماشية الةداد منتجاف األلبان ال زمة ستا

األسرة للى جانم المساهمة فى ععض

أنشطة الزااةة ،فى ىيى يقوم الرجاز عشكل أساسى عالنشا الزااةى للى جانم المساهمة فى
ععض أنشطة ترعية الماشية.
الما يوضح الجداز اقم ( )2التقاات الشديد عيى الوقت المبذاز مى جانم الال ماى النسااء
االرجاااز فااى مصاار فيمااا يتعلااق عأةماااز البناااء لمناازز األساارة أا أةماااز الصاايانة فااى المناازز
(09ا 2ساةة فى األسبوع للنساء مقاعل 22ا 2ساةة للرجاز) اغام التصاوا الساائد عاأن هاذه
األةماااز تكاااون ةاااادة ماااى نصااايم الرجااااز ،اخ فاااا لماااا تشاااير للياااي الدااسااااف المماثلاااة فاااى

المجتمعاف ال رعية مى اضط ع الرجاز عشكل أساسى عمثل تل األةماز(.)1
أما فيما يتعلق عالعمل فى السوق( )2فتشير عياناف العينة للى أن متوساط ةادد سااةاف ذلا
العمل تصل للى 20ا 10ساةة أسبوةيا للرجاز مقاعل 12ا 3ساةة فقط للنسااء .اتعكاد هاذه
النتيجة أمريى هاميى فى الواقع المصارى ،أالاماا الماا يتباادا للاذهى يتمثال فاى انخفااض نسابة
المشاات ف مااى النساااء ( %02مااى النساااء فااى سااى قااوة العماال) مقاانااة عالرجاااز ( %02مااى
الرجاز فى سى قوة العمل)( )3االثانى هو ااتفاع النصيم النسابى للنسااء العاام ف فاى الجاااز
الحكاومى االقطاااع العاام مااى لجمااالى النسااء المشاات ف ( %19مااى المشات ف مقاانااة عنحااو
 %21مى المشت ليى الرجاز)( ،)4أخذا فى ا ةتباا انخفااض متوساط سااةاف العمال فاى هاذيى
القطاةيى عالمقاانة عالقطاع الخاص(.)5
اهنا عد ماى التوقاف ةناد التفساير الاذى تقدماي البيانااف الرسامية نخفااض نسابة النسااء

( )1انظر ةلى سبيل المثاز:
- Rachel Krantz – Kent, Measuring Time Spent in Unpaid Household Work:
Results from the American Time Use Survey, Monthly Labor Review, July
2009, p. 49

( ( 2بقااا سااتمااة ا ستقصاااء فااى المسااح التتبعااى لسااوق العماال فااى مصاار  2202ينصاارر
مفاوم العمل فى السوق للى الال ةمال ع ارض البياع أا التساويق /الحصاوز ةلاى اجار /أا
مشراع أسرى عادر البيع أا التسويق .انظر استمااة ا ستقصاء الفاردى ،الفصال  1قسام
0ا 1السؤاز  ،1021االقسم 1ا 1السؤاز .1122
( )3محسوت مى عياناف الجااز المرالازى للتعبئاة العاماة ااإلىصااء ،التاات اإلىصااء السانوى
لجماواية مصر العرعياة ،اىصااءاف العمال ،جاداز  ،0-1ا لىصااءاف الساكان  ،جاداز
اقم ()3 – 2
( )4الجااز المرالزى للتعبئة العامة ااإلىصاء ،المرأة االرجل فى مصر  ،2200ص 011
( )5يبله متوسط ساةاف العمل األسبوةية للنسااء  31سااةة فاى القطااع العاام ا  30سااةة فاى
القطاااع الخاااص .انظاار الجااااز المرالاازى للتعبئااة العامااة ااإلىصاااء ،الكتااات اإلىصااائى
السنوى لجماواية مصر العرعية  ،2201اىصاءاف العمل  ،جداز اقم 2-9-1

المشت ف االذى يتمثل فى ةزار النساء فى مصر ةى العمل اتفضايلاى "البقااء فاى المنازز
لرةايااة ةااائ تاى ععااد الاازااا"( .)1فوفقااا لبياناااف العينااة ،ةناادما تاام توجيااي السااؤاز للمبحوثاااف
ال ئى توقفى ةى العمل عأجر ةى السبم الرئيسى لعدم استمرااهى ،جاء فى مقدماة األسابات
افض الزاا أا الخطيم (2ا %11مى الحاا ف) فاى ىايى شاكلت اةاياة األ فااز ساببا لعادم
ا ستمراا فى العمال فاى 3ا %03فقاط ماى الحاا ف ،اشاكل ةادم اجاود ةمال مناسام اأجار
مناساام أا ةاادم اجااود ةماال أص ا سااببا للبقاااء فااى المناازز دان ةماال فااى نحااو 0ا %00مااى
الحا ف ( .)2اةندما سئلت هؤ ء النساء ةما لذا الى يارغبى فاى العاودة للعمال يوماا ماا ،أجاات
أالثر مى  %32عا يجات الن الان قد تام اعاط ذلا فاى ععاض األىياان عوجاود ىاجاة للعمال أا
الظرار أا نوع العمل المتاح(.)3
ايؤالد هذا اللي أالذاعة ةزار النساء فى مصر ةى العمل ،ايشير للى أن القار الاذالواى
ةبر مؤسسة الزااا هو السبم الرئيسى لعدم استمرااهى فى العمل عأجر ،فض ةاى صاعوعة
العثوا ةلى ةمال عاأجر مناسام أا ىتاى أى ةمال ،اهاو األمار الاذى يعكاد مشاك ف الرالاود
ا قتصادى اظرار العمل غير الم ئمة ا سيما فى القطاع الخاص ،فضا ةاى التميياز ضاد
المرأة فى فرص العمل.
ففيما يتعلق عظرار العمل غير الم ئمة ةلى سبيل المثااز تشاير لجاعااف المبحوثااف ةاى
ةدد األساعيع مدفوةة األجر التى ىصلى ةلياا الأجازة اضع ةند لنجات الطفل األاز للاى أناي
فى  %02مى الحا ف لم يتم الحصوز ةلى أى أجازة اضع مدفوةة األجر ،الما ترااىت تلا
األجازة عيى أسابوةيى اساتة أسااعيع فاى نحاو  %00ماى الحاا ف( .)4اماى ناىياة أخارى تشاير
( )1الجااز المرالزى للتعبئة العامة ااإلىصاء ،المرأة االرجل فى مصر  ،2200ص 023
( )2نتائج لجاعة السؤاز  0_2022للمبحوثاف مى سى  03للى سى  19فى المسح التتبعى لسوق
العمل فى مصر 2202
( )3نتائج لجاعة السؤاز  2020للمبحوثاف مى سى  03للاى ساى  19فاى المساح التتبعاى لساوق
العمل فى مصر 2202
( )4نتائج لجاعة السؤاز  2029للمبحوثاف مى سى  03للاى ساى  19فاى المساح التتبعاى لساوق

لجاعااف المبحوثاااف المشات ف للااى أن أالثار مااى  %10ماناى يعملااى عادان تأميناااف اجتماةيااة
اعدان تأميى صحى( ،)1ا3ا %00ماناى يعملاى عادان ةقاود( ،)2الماا أن مادة العقاود تبلاه سانة
فأقاال فااى أالثاار مااى  %03مااى الحااا ف( .)3فض ا ةااى أن أالثاار مااى  %02مااناى

يتمااتعى

ععضوية أية نقاعة مانية أا ةمالية(.)4
أما فيما يتعلق عالتمييز ضد النساء فالبياناف االتقااير الرسمية تؤالد أن أجوا الرجااز فاى
القطاااع الخاااص تزيااد ةااى أجااوا النساااء عنساابة  ،)5(%22اتعتاارر عااأن "معظاام المنشااآف فااى
القطاع الخاص تشتر ةند اإلةا ن لشا ل اظاائف أن يكاون المتقادمون ماى الرجااز"( .)6الماا
تؤالد تل التقااير أن نسبة البطالة عيى النساء تبله ىوالى 0ا %21مقاعل 1ا %9للرجاز(.)7
ااغاام الااال ةواماال القاااار الاااذالواى اظاارار العمااال الطااااادة للنساااء اغيااار الم ئماااة
للواجباف األسرية ،تؤالد لجاعاف المبحوثاف فى المسح التتبعى لساوق العمال  2202الماا سالفت
اإلشااة سعى النساء المستمر للتوفيق عيى ااجبااف العمال امتطلبااف اةاياة األ فااز ،ىتاى لاو
استدةى ذل التوقف لفترة مى الوقت ةى العمل مع ا ستعداد للعودة ىينما تسنح الفرصة.

العمل فى مصر 2202
( )1نتائج لجاعة السؤاز  3029االسؤاز  3030للمبحوثاف مى سى  03للى سى  33فى المساح
التتبعى لسوق العمل فى مصر 2202
( )2نتائج لجاعة السؤاز  3012للمبحوثاف مى سى  03للاى ساى  33فاى المساح التتبعاى لساوق
العمل فى مصر 2202
( )3نتائج لجاعة السؤاز  3011للمبحوثاف مى سى  03للاى ساى  33فاى المساح التتبعاى لساوق
العمل فى مصر 2202
( )4نتائج لجاعة السؤاز  3033للمبحوثاف مى سى  03للاى ساى  33فاى المساح التتبعاى لساوق
العمل فى مصر 2202
( )5انظر الجااز المرالزى للتعبئاة العاماة ااإلىصااء ،المارأة االرجال فاى مصار  ،2200ص
.030
( )6الجااز المرالزى للتعبئة العامة ااإلىصاء ،المراة االرجل فى مصر  ،2200ص 031
( )7الجااز المرالزى للتعبئة العامة ااإلىصاء ،نتائج عحب القوى العاملة لعام  ،2202ص 1

أما فيما يتعلق ععمء العمل الكلى ،فيشير الجداز اقم ( )2للى أني ماى ااقاع العيناة تعمال
النساء فى مصر فى المتوسط ىاوالى 30ا 13سااةة ةمال فاى األسابوع مقاعال 22ا 10سااةة
ةمل فى المتوسط للرجاز .أى أن متوسط ساةاف العمل الكلى للنساء يمثل  %29ماى متوساط
ساااةاف ذل ا العماال للرجاااز ،اهااو مااا يعاازى للفاارق فااى نساابة النساااء المشاات ف مااى جاااة،
اااتفاع النصيم النسبى للمشت ف فى الجااز الحكومى االقطااع العاام ،اماا يعكساي الال ذلا
فى السياق المصرى ،ةلى النحو الساعق توضيحي مى جاة أخرى.
 -1توزيع متوسط ةدد ساةاف العمل عيى النساء ا الرجاز فى الل مى الريف االحضر:
بقا لبياناف المبحوثيى فى العينة ،تنفق النساء فى الل مى الريف االحضار سااةاف ةمال
منزلااى تماثاال ةاادة أضااعار الوقاات الااذى ينفقااي الرجاااز ةلااى تل ا األةماااز .ففااى الريااف يبلااه
متوسط ةدد ساةاف العمل المنزلى للنساء 03ا 12ساةة فى األسبوع مقاعل 32ا 1ساةة فقاط
للرجاااز .افااى الحضاار يبلااه متوسااط ةاادد ساااةاف العماال المنزلااى للنساااء 32ا 29ساااةة فااى
األسبوع مقاعل 21ا 1ساةة فقط للرجاز ،اذل الما يتضح مى الجداز اقم (.)1

جدول رقم ()2
متوسط ساعات العمل فى األسبوع بالريف والحضر
ساعة
نوع العمل
اجاز
50ر4
 -1العمل المنزلى غير المدفوع
أنشطة الزااةة اترعية يوا أا مواشاى 02ا0
أا أغناااام ل ااارض اساااتا األسااارة عماااا
فياا ى ىشي  ،جماع محصاوز ،ةمال
زعد ،سمى أا جبى

ايف
نساء
75ر20
90ا0

ىضر
اجاز
24ر2
20ا2

نساء
62ر31
10ا2

نوع العمل
اجاز
التسااوق للمنااازز عماااا فياااي شاااراء الطعاااام 22ا0
ام عااد األساارة امسااتلزماف المناازز أا
توصيل اىد أفراد األسرة ألنشطتام
أةمااااز عنااااء لمنااازز األسااارة أا أةمااااز 09ا2
صيانة فى المنزز
أنشااطة منزليااة عمااا فياااا لةااداد الطعااام03 ،ا2
غسااااايل األ بااااااق االماااااواةيى ،غسااااايل
الم عد االياا ،تنظيف البيت
جلم المياه اجمع ىطام اقاود للفارن أا 20ا2
أى أغراض أخرى
التفااارغ لرةاياااة األ فااااز االبااااا الساااى 20ا2
االمرضى
القيام عرةاية األ فاز االباا السى عجانم 21ا2
القيام عأنشطة أخرى فى نفد الوقت
10ر27
 -3عمل السوق
60ر42
اإلجمالى
2030
ةدد المفرداف

ىضر

ايف
نساء
39ا1

اجاز
03ا2

نساء
33ا1

09ا2

22ا2

22ا2

33ا01

10ا2

13ا01

13ا2

22ا2

01ا2

19ا3

19ا2

91ا1

13ا3

10ا2

02ا3

11ر5
14ر25
2221

11ر26
75ر40
3390

21ر7
57ر27
3911

تم عناء الجداز اىسات المتوسطاف عمعرفة الباىثة مى عياناف المسح التتبعى لسوق العمال فاى
مصر  ELMPSلعام .2202
ايظار الجاداز ععاض ا خت فااف فاى بيعاة العمال المنزلاى غيار المادفوع فاى الال ماى
الريف االحضار .فكماا هاو متوقاع يبلاه متوساط سااةاف الوقات المنفاق ةلاى أنشاطة الزااةاة
اترعية الحيواناف الةداد منتجاف األلبان ل رض استا

األسرة فى الرياف ماا

يقال ةاى 3

أضعار الوقت المنفق ةلى تل الماام فى الحضر .الما يبله متوساط الوقات المنفاق فاى الرياف
ةل اى أنشااطة "جلاام المياااه اجمااع ىطاام اقااود للفاارن أا أى أغااراض أخاارى" ضااعف الوقاات
المنفق ةلاى تلا المااام فاى الحضار .افاى تصاوانا أن اساتمراا اجاود تلا المااام أصا فاى

المجتمع المصرى يعكد فى جزء مني ما تكشفي البياناف الرسامية ماى أن 2ا %9ماى المناازز
فى الريف ا0ا %1مى المنازز فى الحضر

زالت تفتقر للى مصدا للمياه النقية(.)1

ةلى صعيد آخر يوضح الجداز اقم ( )1أن النساء فى الريف يمضيى فاى المتوساط ةادد
سااةاف أ اوز قلااي ماى نساااء الحضار فاى اةايااة األ فااز االمرضااى االبااا السااى (21ا02
ساةة فى الريف مقاعل 21ا 02ساةة فى الحضر) .افى تصوانا أن تفسير هذا الفرق الطفيف
يتطلم معرفة التوزيع التفصيلى لتل الساةاف عيى اةاية األ فاز ماى جااة ،ااةاياة المسانيى
االمرضى مى جاة ثانية ،عماا يسااةد ةلاى فاام أسابات الفارق ساواء ماى ىياب بيعاة العااداف
االتقاليد السائدة ،أا مدى توافر الخادماف الطبياة اخادماف اةاياة األ فااز .الماا يتطلام تفساير
الفاارق أن يؤخااذ فااى ا ةتباااا بيعااة خاادماف الرةايااة المقدمااة ل

فاااز انصاايم المساااةداف

التعليمية مناا ،اما قد يكون مى فرق عيى الوقت المنفق ةلى هذا الجزء مى العمال المنزلاى فاى
الل مى الريف االحضر .اغنى ةى القوز أن عيانااف المساح التتبعاى لساوق العمال

تاوفر الال

هذه التفاصيل.
أما فيما يتعلق ععمء العمل الكلى فتشير عياناف العينة للى أن النساء فى الريف يعملى فاى
المتوسااط ىااوالى  13ساااةة فااى األساابوع مقاعاال نحااو 3ا 11ساااةة للرجاااز .أمااا فااى الحضاار
فيصال متوسااط ةاادد ساااةاف العماال الكليااة للنسااء للااى نحااو 3ا 10ساااةة أساابوةيا مقاعاال نحااو
03ا 12ساااةة أس ابوةيا للرجاااز .اتمثاال تل ا النتيجااة ظاااهرة جااديرة عالتأماال ألناااا تعنااى أن
متوسط ساةاف العمل الكلية للنساء فى الريف المصرى أقال ماى الرجااز ماى جااة  ،اأقال ماى
متوسط ساةاف العمل الكلية لنساء الحضر مى جاة أخرى .افى تصوانا أن تل النتائج تعكد
تحياازا ألدنااى فيمااا يتعلااق عتقاادير ساااةاف العماال للسااوق للنساااء فااى الريااف .فطبقااا للبياناااف
المستخرجة مى المسح يقدا متوسط تل الساةاف عنحاو 2ا 3سااةة أسابوةيا مقاعال نحاو 9ا0

( )1الجااااز المرالاازى للتعبئااة العامااة ااإلىصاااء ،التااات اإلىصاااء الساانوى لجماوايااة مصاار
العرعية  ،2201لىصائياف اإلسكان ،جداز 0-3-0

ساةة للنساء فى الحضر.
افى تصوانا أن هذا التفااف فاى تقادير سااةاف ةمال النسااء للساوق فاى الال ماى الرياف
االحضر يمكى أن يعزى للى ااتفاع نسبة النساء العام ف فى القطاع غير الرسمى فى الرياف
مقاانة عالحضر مى ناىية ،اللى ىقيقة أن النسبة الكبرى مى النساء العام ف فاى القطااع غيار
الرسمى فى الريف يعملى عدان أجر ،مى ناىية أخرى .فتشير عياناف الجااز المرالازى للتعبئاة
العامة ااإلىصاء للى أن  %02مى النساء فى الريف تعملاى فاى القطااع غيار الرسامى ،مقاعال
3ا %02مى النساء فاى الحضار( .)1اماى عبايى النسااء العما ف فاى القطااع غيار الرسامى فاى
الريف 3ا" %32يعتبرن عصفة أساسية ةام ف عدان أجر يساهمى عطرق شاتى فاى األنشاطة
العائلية اا نتاجية ااألسرية" اذل مقاعل 1ا %10فقط مى النسااء العاام ف فاى القطااع غيار
الرسمى فى الحضر(.)2
ااعما لم يتمكى النمط الحالى ألسئلة ا ستقصاء فاى المساح ماى أخاذ هاذا الشاق ماى ةمال
النساء عالكامل فاى ا ةتبااا .فتشاير البيانااف المساتخرجة لعيناة البحاب للاى أن نسابة العاام ف
عدان تأميناف اجتماةية فى الريف تبله نحو  %33مى النساء اأن نسابة العاام ف عادان ةقاود
ةمل أالثر قلاي ماى  .%22افاى تصاوانا أن هاذه التقاديراف تقال الثيارا ةماا توضاحي األاقاام
الرسمية مى أن نسبة العام ف فى القطاع غير الرسمى فى الريف تصل للى  %02الماا سالفت
اإلشااة.
اي ىااظ ان األساائلة المطراىااة فااى المسااح تحاادد مفاااوم العماال للسااوق فااى "الاال ةماال
ع رض البياع أا التساويق /الحصاوز ةلاى أجار /أا مشاراع أسارى عاادر البياع أا التساويق".
ااغم س مة المفاوم فنني ةندما يكون الجزء األالبر مى العمل لدى األسارة اعادان أجار فرعماا

( )1الجااز المرالزى للتعبئة العامة ااإلىصاء ،المرأة االرجل فى مصر  ،2200ص .010
( )2الجااز المرالزى للتعبئة العامة ااإلىصاء ،المصدا الساعق ص .012

يحدي اللبد لدى المبحوي فيما لذا الان هذا يمثل ىقيقاة ةما للساوق( .)1ناهيا ةاى أن العمال
عالزااةاة فاى الريااف المصارى يساود فيااي األسالوت المعارار "عالمزاملااة" ىياب تقاوم النساااء
عمساةدة األسر األخرى فاى القرياة فاى ععاض أنشاطتام الزااةياة الموسامية ،مقاعال قياام نسااء
األساار األخاارى ععماال نفااد الش ا مااع أساارهى .هااذا الشااق مااى ةماال النساااء شااائع فااى الريااف
المصرى( ،)2افى تصوانا أن المجا ف المحددة لعمل السوق فى المساح يقصار ةاى أخاذه فاى
ا ةتباا( ، )3اأني لو تم اىتساعي ،اىصار الامال ةمال النسااء فاى القطااع غيار الرسامى اعادان
( )1أقر القائمون عتنظيم المسح عنمكانية ىداي هاذا اللابد اىااالوا تنبياي القاائميى ةلاى لجاراء
المقاع ف للى األخطاء التى يمكاى أن تارد فاى هاذا المجااز "يحتمال نقاص شاموز الحصار
لعمالة المرأة التي تعمل لحسااعاا خاصـاـة فاي األنشطـاـة التاي تازااز داخال المنازز مثال:
تجــااة الخضرااف  ،الفاالاة  ،الحلوى  ،منتجاف األلبان  ،البيض...الإ ىياالة الم عاد،
التطريااز ،ش ا ل التريكااو ااإلعاارة لل ياار..الااإ .الصااناةاف اليدايااة مثاال صااناةة األقفاااص،
السااااااااااااااااااااااااجاد ،غاااااااااااااااااااااااازز الصااااااااااااااااااااااااور أا القطااااااااااااااااااااااااى ..الااااااااااااااااااااااااإ".
=
=

الما أقر القائمون عالمسح عأني " يجم التحقق ةما لذا الان الطالام /الطالباة أا األنثاى
المتفرغة ألةماز المنزز زاالت أيا ماى األةمااز خا ز أسابوع البحاب لابعض الوقات
لحسااات األساارة أا لمساااةدة أىااد أفرادهااا فااي لنتاااا ساالعة أا خدمااة ع اارض البيااع أا
المقايضاااة عااادان أجااار ساااواء داخااال المنشاااأة أا خاااااا المنشاااآف (داخااال المنااازز أا
خااجي) .فنذا الانت ا جاعة عنعم فيكون الفرد مشات

اتصاحح اإلجاعااف ةلاى ضاوء

ذل ".
انظر  :الجااز المرالزى للتعبئة العامة ااإلىصاء ،ا منتادى البحاوي ا قتصاادية ،البحاب
التتبعى لخصائص سوق العمل فى مصر ،التيم تعليماف الباىثيى ،فبراير  ،2202ص 2
( )2انظار ةلااى ساابيل المثاااز :عشاير صااقر ،الفا ح المصاارى

يلادغ مااى جحاار ماارتيى – ةااى

األشاكاز التنظيميااة للكفااح الف ىااى فااى مصار ،مرالااز اعحاااي ادااسااف الحرالااة العماليااة
االنقاعية فى العالم العرعى ،مايو 2202
www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=216701&t=3

( )3ىااددف اسااتمااة ا ستقصاااء  00مجااا للعماال ل ايد مااى عيناااا مساااةدة ال ياار فااى األنشااطة
الزااةيااة .اسااتمااة ا ستقصاااء الفااردى ،الفصاال  ،1القساام 2ا .1المسااح التتبعااى لسااوق

أجر لرعما جاءف النتائج مختلفة الرعماا ظاار متوساط سااةاف العمال الكلاى للنسااء فاى الرياف
 -1توزيع متوسط ةدد ساةاف العمل عيى النساء االرجاز بقا للحالة ا جتماةية:
تشير عياناف العينة للى أن الزااا ياؤدى للاى زياادة ةامء العمال المنزلاى غيار المادفوع
لكل مى النساء االرجاز ،ل أني الما هو متوقع تمثل هذه الزياادة عالنسابة للنسااء "نقلاة نوةياة"
ضخمة.
فكما يوضح الجداز اقام ( )1يبلاه متوساط سااةاف العمال المنزلاى غيار المادفوع للنسااء
المتزاجااف نحااو 20ا 10سااةة فااى األسابوع مقاعاال 22ا 01سااةة ل ياار المتزاجااف .اةلااى
الااارغم ماااى زياااادة متوساااط سااااةاف العمااال المنزلاااى للرجااااز المتااازاجيى (21ا 3سااااةة فاااى
األساابوع) ةنااي عالنساابة ل ياار المتاازجيى (22ا 2ساااةة) فاانن الواضااح أن الفجااوة عاايى النساااء
االرجاز فيما يتعلق ععمء العمل المنزلى تتسع عيى المتازاجيى لتصال للاى ماا يزياد ةاى سابعة
أضعار مقاانة عنحو خمسة أضعار فيما عيى النساء االرجاز غير المتزاجيى.
ايوضح الجداز اقام ( )1أن الزياادة الكبيارة فاى متوساط سااةاف العمال المنزلاى للنسااء
المتزاجاف مقاانة ع ير المتزاجاف تشمل الل أناواع ذلا العمال الكنااا تترالاز عصافة أساساية
فى عند اةاية األ فاز االباا الساى االمرضاى (أالثار ماى  01سااةة للمتزاجااف مقااناة عنحاو
0ا 0ساةة ل ير المتزاجاف) يلياي عناد الخادماف المنزلياة (10ا 03سااةة للمتزاجااف مقااناة
عنحو  9ساةاف ل ير المتزاجاف).

العمل فى مصر 2202

جدول رقم ()4
متوسط ساعات العمل فى األسبوع حسب الحالة االجتماعية
ساعة
نوع العمل
 -1العمل المنزلى غير المدفوع

متزاجون
اجاز
02ر5

نساء

غير متزاجيى
اجاز

نساء

37ر27

22ر3

20ر12

أنشطة الزااةة اترعية يوا أا مواشى 12ا0
األسرة عما
أا أغنام ل رض استا
فياا ى ىشي  ،جمع محصوز ،ةمل
زعد ،سمى أا جبى

19ا0

22ا2

32ا2

التسوق للمنزز عما فيي شراء الطعام 10ا2

22ا1

22ا0

01ا2

ام عد األسرة امستلزماف المنزز أا
توصيل اىد أفراد األسرة ألنشطتام
أةماز عناء لمنزز األسرة أا أةماز 23ا2
صيانة فى المنزز

20ا2

01ا2

03ا2

أنشطة منزلية عما فياا لةداد الطعام03 ،ا2
غسيل األ باق االمواةيى ،غسيل
الم عد االياا ،تنظيف البيت

10ا03

13ا2

93ا2

جلم المياه اجمع ىطم اقود للفرن أا 23ا2
أى أغراض أخرى

13ا2

22ا2

21ا2

التفرغ لرةاية األ فاز االباا السى 11ا2
االمرضى

22ا0

01ا2

01ا2

القيام عرةاية األ فاز االباا السى عجانم 10ا2
القيام عأنشطة أخرى فى نفد الوقت

21ا0

00ا2

90ا2

 -3عمل السوق

77ر44

56ر6

12ر32

25ر7

اإلجمالى

20ر41

22ر42

01ر21

15ر31

ةدد المفرداف

9299

02331

1031

2032

تم عناء الجداز اىسات المتوسطاف عمعرفة الباىثة مى عياناف المسح التتبعى لسوق العمال فاى
مصر  ELMPSلعام .2202
أما عالنسبة للرجاز فتترالز الزيادة فى متوساط سااةاف العمال المنزلاى عصافة أساساية فاى
عنااد التسااوق ا توصاايل أفااراد األساارة ألنشااطتام ىيااب يبلااه ذل ا المتوسااط نحااو 10ا 2ساااةة
أسبوةيا للرجاز المتزاجيى ،عما يمثل ضعف الوقت المنفق ةلى هاذا النشاا ماى الرجااز غيار
المتازاجيى (22ا 0ساااةة) .العلااي ماى المثياار ل هتمااام أناي اغاام التصااوا الشاائع عزيااادة تقباال
الرجاز المصرييى للمساهمة فى أنشطة الخدماف المنزلية ،تشير عياناف العينة ةلى العكد للاى
انخفاض الوقت المنفق ةلى هذا البند عيى الرجااز المتازاجيى مقااناة ع يار المتازاجيى ،عحياب
يؤدى الزااا فيما يبدا للى نقل أية أةباء الان يتحملاا الرجاز فى هذا المجاز للى النساء(!)1
اةلى صعيد آخر يوضح الجداز اقم ( )1أن الفجاوة فاى ةامء العمال الكلاى عايى النسااء
االرجاز المتزاجيى

تتجااز  3ساةاف أسبوةيا (2ا 19ساةاف للرجاز مقاعل 2ا 11ساةة

للنساء) فى ىيى أن هذه الفجوة تصل للى نحو  02ساةاف عالنسبة ل ير المتازاجيى ( 01سااةة
للرجاز مقاعل 03ا 20للنساء) اهو ما يشير للى أن الزياادة الكبيارة فاى العمال المنزلاى للنسااء
المتزاجاف تعوض جزءا البيرا مى انخفاض ساةاف ةملاى عالسوق مقاانة عالرجاز.

 -3توزيااع متوسااط ةاادد ساااةاف العماال عاايى النساااء االرجاااز المتاازاجيى بقااا لعاادد أفااراد
األسرة(:)2
( )1فى تصوانا أن الجزم عتل الع قة يمكى أن يتطلم لجراء دااسة تتبعية لعيناة ماى الرجااز
قبل اععد الزااا .اهو ما يخرا ةى نطاق الادر الرئيسى لدااستنا الحالية.
( ( 2تم اختياا توزيع المتازاجيى ىسام ةادد أفاراد األسارة عاد ماى ةادد األعنااء ألن البيانااف
الموجااودة فااى المسااح ةااى ةاادد األعناااء تخااص النساااء فقااط اعالتااالى تتاايح المقاانااة مااع

تؤدى الزيادة فى ةدد أفاراد األسارة للاى تزاياد أةبااء العمال المنزلاى للنسااء ،اذلا ةلاى
النحااو الموضااح فااى الجااداز اقاام ( .)3ايشااير الجااداز للااى أمااريى هاااميى ،أالامااا أن الطفاارة
الكبيرة فى ةمء العمل المنزلى تحدي ةندما يكون ةدد أفراد األسرة ث ثة أفراد ،ىياب يرتفاع
متوسط ساةاف العمل المنزلى للنساء مى ىوالى  01ساةة فى األسبوع للى ىوالى  12سااةة.
الذا افترضنا أن الفرد الثالب يعناى لنجاات فال ،فانن الجاداز يؤالاد ماا سابق أن توصالت للياي
الدااساااف المماثلااة مااى أن الزيااادة الكبياارة فااى ةاامء العماال المنزلاى ةلااى النساااء المتزاجاااف
تحدي مع الطفل األاز ،ثم تحدي زياداف فيفة ععد ذل اللما تزايد ةدد األعناء(.)1
األمر الثانى هو أني ععد مرىلة معينة امع ا ستمراا فى زيادة ةادد أفاراد األسارة يحادي
تراجع فيف فى متوساط ةامء العمال المنزلاى ةلاى النسااء .فيشاير الجاداز اقام ( )3للاى أن
متوسااط ةاادد ساااةاف العماال المنزلااى للنساااء تصاال للااى أقصاااها (ىااوالى 3ا 12ساااةة فااى
األسبوع) ةندما يكون ةدد أفراد األسرة أاععة أفراد ،اتتراجع للى نحاو 21ا 19سااةة ةنادما
يكون ةدد أفراد األسرة  3أفراد ،ثم للى 11ا 10ساةة ةندما يكون ةدد أفراد األسرة أالبر مى
خمسة أفراد .ايترالز هذا التراجع عصفة أساسية فى عند اةاية األ فاز االمسانيى االمرضاى (
مى 10ا 03ساةة فى المتوسط ةندما يكاون ىجام األسارة  1أفاراد للاى نحاو  01سااةة ةنادما
يزيد ةدد أفراد األسرة ةى  ،)3اعند األنشطة المنزلية (مى 29ا 00ساةة فى المتوساط ةنادما
يكون ىجم األسرة  1أفراد للى 01ا 03ساةة ةندما يزيد ىجم األسرة ةى  3أفاراد) ،اهاو ماا
قااد يعكااد مساااةدة األعناااء األالباار فااى اةايااة األص ا ر مااى ناىيااة ،فض ا ةااى تااولى أةضاااء

الرجاز مى ىياب ةادد سااةاف العمال المنزلاى ،الماا أن تلا البيانااف تنصام ةلاى النسااء
المتزاجاااف مااى سااى  02ىتااى سااى  19ةامااا فقااط اعالتااالى تشاامل الاال الشااريحة التااى
ينصاام ةلياااا البحااب .انظاار الفصاال الثالااب الخاااص عمناجيااة قياااس اتقاادير قيمااة العماال
المنزلى للنساء فى مصر .
(1) Rachel Kraft – Krantz, Measuring Time spent in Unpaid Household Work: Results
from the American Time Use Survey, Monthly Labor Review, July 2009, p. 53.

األسرة األص ر سنا ،ا سيما البناف مسائولية القياام عابعض مااام األنشاطة المنزلياة عاد ماى
األم ،ناهي ةى الجدة ،مى ناىية أخرى.
اي ىظ أن زيادة ةدد لفاراد األسارة

يحادي فارة فاى ةامء العمال المنزلاى للرجااز.

الما يشير الجداز اقم ( )3للى أن الزياادة الطفيفاة التاى تحادي فاى ذلا العامء تترالاز فاى عناد
األنشطة الزااةية اترعية الحيواناف الةداد منتجاف األلبان ستا

األسرة ،التاى تتضااةف

تقريبا مى 00ا 0سااةة ةنادما يكاون ةادد أفاراد األسارة اثناان للاى 09ا 2سااةة ةنادما يزياد
ىجم األسرة ةى  3أفاراد .عماا يعناى أن الزياادة فاى الوقات المنفاق تتجاي للاى أةمااز تشاكل فاى
بيعتاا امتدادا عشكل أا آخر لعمل الرجاز المعتاد فى السوق.
اةلى صعيد آخر يشير الجداز اقم ( )3للى نتيجة عال ة األهمية ،تتمثل فاى أن الفجاوة
فى ةمء العمال الكلاى عايى النسااء االرجااز المتازاجيى تضايق عشاكل ااضاح ماع زياادة ىجام
األسرة .فعناد ىجام أاععاة افاراد علاه متوساط سااةاف العمال الكلاى للنسااء 21ا 12سااةة عماا
يقترت الثيرا مى متوسط ةدد ساةاف العمل الكلى للرجااز الاذى علاه نحاو 11ا 32سااةة .هاذا
التقاات فى ةمء العمل الكلى

يعزى فقط للى ضاخامة ةامء العمال المنزلاى للنسااء مقااناة

عالرجاز ،عل أيضا للى الزيادة الملموسة فى متوسط ةدد سااةاف العمال للساوق عالنسابة للنسااء
ععد تجااز صدمة الطفل األاز .في ىظ أن متوسط ساةاف ةمل النساء فى الساوق ترتفاع ماى
03ا 3ساةة فى األسبوع ةندما يكون ىجم األسرة  1أفاراد للاى نحاو 03ا 0سااةة ةناد ىجام
األسرة  1أفراد.
ااعماا تعكاد تلا النتيجاة أن مساألة البحااب ةاى مصادا لضااافى للادخل لمواجااة ازدياااد
نفقاف ا سرة ،اعالتالى ازدياد ةدد ساةاف العمل فى السوق ،هو أمر

يقتصر ةلاى الرجااز،

ىيب تؤدى زيادة ةدد األعنااء فيماا يبادا للاى خاراا النسااء للعمال لمواجااة الزياادة فاى نفقااف
األسرة .اقد يعزز ذل ما أشرنا لليي ساعقا مى أن لجاعاف المبحوثاف المتزاجاف فى المسح قد
أالاادف أن اةايااة الطفاال شااكلت سااببا للتوقااف ةااى العماال فااى نحااو  %03مااى الحااا ف ،ا أن

 %32مى المبحوثاف أةرعى ةى موافقتاى ةلى العاودة للاى العمال ىينماا تسانح الفرصاة ،الذا
اقتضت الظرار.
جدول رقم ()5
متوسط ساعات العمل حسب حجم األسرة
ساعة
ةدد أفراد األسرة
نوع العمل

2

1

اجاز
45ر4
00ا0

 -1العمل المنزلى غير المدفوع
أنشطة الزااةة اترعية يوا أا
مواشى أا أغنام ل رض استا
األسرة عما فياا ى ىشي  ،جمع
محصوز ،ةمل زعد ،سمى أا جبى
التسوق للمنزز عما فيي شراء الطعام 22ا2
ام عد األسرة امستلزماف المنزز
أا توصيل أىد أفراد األسرة ألنشطتام
أةماز عناء لمنزز األسرة أا أةماز 02ا2
صيانة فى المنزز
أنشطة منزلية عما فياا لةداد الطعام12 ،ا2
غسيل األ باق االمواةيى ،غسيل
الم عد االياا ،تنظيف البيت
جلم المياه اجمع ىطم اقود للفرن 22ا2
أا أى أغراض أخرى
التفرغ لرةاية األ فاز االباا السى 21ا2
االمرضى
القيام عرةاية األ فاز االباا السى 23ا2
عجانم القيام عأنشطة أخرى فى نفد
الوقت
22ر44
 -3عمل السوق

1

3

أالثر مى
3

63ر4
22ا2

77ر4
22ا0

27ر4
23ا0

16ر5
09ا2

12ا2

20ا2

29ا2

33ا2

21ا2

22ا2

10ا2

10ا2

03ا2

09ا2

02ا2

02ا2

23ا2

23ا2

23ا2

22ا2

31ا2

30ا2

31ا2

11ا2

13ا2

10ا2

19ا2

12ا2

22ر45

57ر
45

72ر
44

76ر42

ةدد أفراد األسرة
نوع العمل
اإلجمالى
ةدد المفرداف*
*

2

1

1

3

22ر42

00ر50

932

0310

24ر
50
2112

65ر
41
0992

أالثر مى
3
73ر41
2139

يتضمى  00مفردة تمثل ةدد الرجاز فى األسر المكونة مى فرد ااىد
ةدد أفراد األسرة
نوع العمل

2

1

1

3

أالثر مى
3

نساء
 -1العمل المنزلى غير المدفوع
أنشطة الزااةة اترعية

يوا أا

14ر13

12ر42 21ر40

32ر21

42ر
27

32ا2

02ا0

32ا0

13ا2

20ا0

مواشى أا أغنام ل رض استا
األسرة عما فياا ى ىشي  ،جمع
محصوز ،ةمل زعد ،سمى أا جبى
التسوق للمنزز عما فيي شراء الطعام
ام عد األسرة امستلزماف المنزز
أا توصيل أىد أفراد األسرة
ألنشطتام

33ا2

02ا1

02ا3

21ا3

31ا1

أةماز عناء لمنزز األسرة أا أةماز
صيانة فى المنزز

02ا2

03ا2

21ا2

29ا2

09ا2

أنشطة منزلية عما فياا لةداد الطعام،
غسيل األ باق االمواةيى ،غسيل
الم عد االياا ،تنظيف البيت

12ا2

20ا03

29ا
00

21ا00

01ا
03

جلم المياه اجمع ىطم اقود للفرن
أا أى أغراض أخرى

02ا2

20ا2

10ا2

11ا2

32ا2

التفرغ لرةاية األ فاز االباا السى
االمرضى

39ا2

21ا9

13ا2

12ا0

33ا3

ةدد أفراد األسرة
نوع العمل
القيام عرةاية األ فاز االباا السى
عجانم القيام عأنشطة أخرى فى نفد

2

1

1

3

01ا2

10ا2

23ا2

11ا0

أالثر مى
3
12ا0

الوقت
 -3عمل السوق

70ر5

15ر5

75ر7

16ر7

41ر6

اإلجمالى

64ر12

02ر32 45ر42

21ر46

24ر
42

ةدد المفرداف**

0222

2330

2032

2312

0911

تم عناء الجداز اىسات المتوسطاف عمعرفة الباىثة مى عياناف المسح التتبعى لسوق العمال فاى
مصر  ELMPSلعام .2202
**

يتضمى  30مفردة تمثل ةدد النساء فى األسر المكونة مى فرد ااىد

 -3توزيع متوسط ةدد ساةاف العمل عيى النساء االرجاز المشت ليى اغير المشت ليى:
يؤدى ةمل النساء فى السوق فى مصر للى أى تخفيض فاى أةبااء العمال المنزلاى  ،عال
تستمر مسئوليتاى ةى القيام عتل األةماز .اافقاا لبيانااف العيناة تعاانى النسااء فاى مصار ماى
الظاهرة المعرافة عوادية العمل المزداجة ،االتى تتمثل فى اادتى ةمال لىاداهما فاى الساوق
االثانية فى المنزز .فيشير الجداز اقم ( )3للى أن النساء يعملى فاى المتوساط 03ا 10سااةة
ةماال فااى األساابوع للسااوق انحااو 31ا 10ساااةة أخاارى فااى المناازز ،ايترتاام ةلااى ذل ا أن
لجمااالى ساااةاف العماال للنساااء المشاات ف يبلااه نحااو 32ا 32ساااةة فااى األساابوع مقاعاال نحااو
32ا 31ساةة للرجاز.

جدول رقم ()6
متوسط ساعات العمل للمشتغلين وغير المشتغلين
ساةة
نوع العمل

غير مشت ل

مشت ل
اجاز

نساء

اجاز

نساء

 -1العمل المنزلى غير المدفوع

21ر4

52ر21

15ر1

14ر31

أنشطة الزااةة اترعية يوا أا مواشى
أا أغنام ل رض استا األسرة عما فياا
ى ىشي  ،جمع محصوز ،ةمل زعد،

10ا0

11ا2

03ا2

22ا0

سمى أا جبى
التسوق للمنزز عما فيي شراء الطعام
ام عد األسرة امستلزماف المنزز أا
توصيل اىد أفراد األسرة ألنشطتام

22ا2

02ا3

03ا0

23ا1

أةماز عناء لمنزز األسرة أا أةماز

21ا2

02ا2

02ا2

22ا2

صيانة فى المنزز
أنشطة منزلية عما فياا لةداد الطعام،
غسيل األ باق االمواةيى ،غسيل
الم عد االياا ،تنظيف البيت

20ا2

91ا01

23ا2

93ا01

جلم المياه اجمع ىطم اقود للفرن أا
أى أغراض أخرى

23ا2

10ا2

22ا2

12ا2

التفرغ لرةاية األ فاز االباا السى
االمرضى

12ا2

21ا1

01ا2

23ا3

القيام عرةاية األ فاز االباا السى عجانم

13ا2

21ا1

02ا2

10ا3

القيام عأنشطة أخرى فى نفد الوقت
 -3عمل السوق

71ر42

15ر27

-

-

اإلجمالى

60ر52

62ر62

15ر1

14ر31

ةدد المفرداف

00222

2329

1333

02322

تم عناء الجداز اىسات المتوسطاف عمعرفة الباىثة مى عياناف المسح التتبعى لسوق العمال فاى
مصر  ELMPSلعام .2202

فعلى الرغم أن ظاهرة اادية العمل المزداجة للنساء يمكى أن تكون قد اختفت فى الاداز
الصااناةية المتقدمااة( )1سااواء فااى ظاال القااوانيى االتنظيماااف ا جتماةيااة التااى تكفاال مشااااالة
المسئولية المجتمعية فى اةاية األ فاز ،اتحفز مشااالة الرجاز فى تاولى مسائولية ععاض تلا
األةماز( ،)2أا لما يكفلي مستوى التقدم ا قتصادى ماى تاوافر للخادماف العاماة األساساية اةلاى
اأساا الصاحة االتعلايم ،اماا يكفلاي التقادم التكنولاوجى ماى أدااف منزلياة الارعائياة ختصااا
الوقت االجاد ،فالواضح أن الوضع فى الداز النامية امى عيناا مصر زاز مختلفاا ،ا زالات
اادية العمل المزداجة ااقعا تحياه النساء.
امى ناىية أخرى يوضح الجداز اقم ( )3ىقيقة أن ةمء العمل الكلى للنساء المشت ف
فى مصر يزياد ةاى الرجااز ،ل أن الفارق هاو أن الجازء األالبار ماى ةمال الرجااز المشات ليى
( )%90ةمل مدفوع األجر ،فى ىيى أن جزءا البيرا مى ةمل النسااء المشات ف ( )%13هاو
ةمل منزلى غير مدفوع األجر ،ناهي ةى أني ىتى فيما يتعلق عالعمل فى الساوق فانن البيانااف
الرسمية تؤالد الما سلفت اإلشااة أن  %12مى النساء المشت ف فى مصار يعملاى فاى القطااع
غياار الرساامى ،ا أنااي فااى ذلا القطاااع تصاال نساابة العااام ف عاادان أجاار للااى نحااو  % 31مااى
العام ف فى الريف انحو  %10مى العام ف فى الحضر.
 -0توزيع متوسط ةدد ساةاف العمل عيى النساء االرجاز بقا لمستوياف المعيشة (الثراة)(:)3
يتوقع المرء أن يؤدى ااتفاع مستوى المعيشة (الثراة) للى انخفاض ةمء العمل المنزلى

(1( Cathrine Hakim, How Can Social policy and Fiscal Policy Recognize Unpaid
Family Work, p. 1-2
www.Ise.ac.uklnewsandMedia/news/archives/2010/08/CathrineHakimRenewal.pdf

( )2لمزياد ماى التفصايل فاى هااذا الشاأن انظار الفصال الثاانى مااى هاذه الدااساة عشاأن التجاااات
العالمية لحسات قيمة العمل المنزلى غير المدفوع.
( )3لتوضيح مناجية تقسيم شرائح الثراة يرجى الرجوع للى الفصل الثالب ماى الدااساة عشاأن
مناجية قياس اتقدير قيمة العمل المنزلى للنساء فى مصر.

ةلى النساء ،عاةتباا أن ااتفاع مستوى الثراة يعطى اإلمكانية ل سرة لتأجير ماى ياؤدى جازءا
البيرا مى ذل العمل .ل أن البياناف المساتخرجة ماى العيناة االموضاحة فاى الجاداز اقام ()0
تشير للى أن هذه المقولة تصدق عصفة أساسية ةلى مستوياف الثراة العليا ،اأني عالنسبة للطبقة
المتوسطة يتزايد ةلى العكد ةمء األةماز المنزلية مقاانة عالشريحة األفقر مى النساء.
فكمااا يوضااح الجااداز اقاام ( )0يبلااه متوسااط ساااةاف العماال المنزلااى للنساااء فااى شااريحة
الفقراء نحو 21ا 22ساةة فى األسبوع ،اترتفاع للاى نحاو  12سااةة فاى المتوساط للنسااء فاى
الشريحة الثالثة االراععة اللتيى تمث ن المستوى المتوسط للمعيشة ،فى ىايى تقتصار ةلاى نحاو
3ا 20ساةة ةند مستوى المعيشة فوق المتوسط – المرتفع.
اي ىظ فيما يتعلق عتفاصيل العمل المنزلى غير المادفوع ،أن ا نتقااز للاى شاريحة أةلاى
للثراة يقترن عالتناقص المستمر فى نوةيى مى األةماز المنزلية ةلى اجي التحديد يتماث ن فاى
األنشطة الزااةية اترعية الحيواناف الةداد منتجاف األلبان ل ستا

المنزلى ،اأةماز جلم

المياه االوقود .ايعكاد ذلا للاى ىاد البيار ماا يقتارن عتحساى مساتوياف الثاراة ماى العاي

فاى

منااا ق امبااانى سااكنية تتمتااع عمرافااق أفضاال مااى جاااة ،اازدياااد القااداة ةلااى شااراء المنتجاااف
الزااةية االحيوانية مى السوق مى جاة ثانية ،أا تأجير مى يقوم عتل األةماز مى جاة ثالثة.
أما فيما يتعلاق عأنشاطة الخادماف المنزلياة ااةاياة األ فااز االمرضاى االمسانيى ،فيشاير
الجداز للى زيادة متوسط ساةاف العمل المبذاز للنسااء ةناد مساتوياف الثاراة المتوساطة ةناي
عالنسبة لشريحة الفقراء ،ثم انخفاضي لدى شريحة مستوى الثراة فوق المتوسط  -المرتفع .افى
تصوانا أن هذه النتيجة قد تعكد ما هو ملحوظ ةند الطبقة المتوسطة المصارية ماى تاولى األم
مسئولية القيام عاألةماز المنزلية مع تر األعناء االبناف يتفرغون للماذاالرة ،ععكاد الحااز فاى
األسر محادادة الادخل ىياب تسااةد البنااف -ىتاى الاو الاى فاى مرىلاة الدااساة  -فاى األةمااز
المنزلية ،مما يؤدى للى تقسيم تل األةماز ةلى ةدد أالبر مى األفراد داخل األسرة .الماا يمكاى
أن تعكد تل النتيجة ما توصلت لليي ععض الدااساف المفسرة للتمايز عيى النساء االرجاز فاى

العمل المنزلى ،ماى أن التقادم التكنولاوجى اتاوافر األدااف المنزلياة الكارعائياة قاد سااةد ةلاى
تخفيض الجاد البدنى المبذاز فى األةماز المنزلية الكني لم يؤد عالضرااة للى تخفيض الوقت
المبذاز فى تل األةماز .فتارى تلا الدااسااف أن تاوافر األدااف المنزلياة الكارعائياة قاد أدى
للى تشجيع نساء الطبقة المتوسطة ةلى القيام عأةماز الخدمة المنزلياة عأنفسااى عاد ماى تاأجير
ال ير للقيام عاا .الما أن تخفيض الجاد البدنى قد أدى للى تشجيع تواتر اتكراا ععض األةمااز
المنزلية "الشاقة" .اتذهم تل الدااسااف للاى أن اجاود ال ساالة الكارعائياة ةلاى سابيل المثااز
قلل الجاد المبذاز فى ةملية ال سل ،ل أني ساةد ةلاى تكاراا اتاواتر تلا العملياة عحياب أدى
للى لمكانياة ت ييار م عاد األسارة يومياا ،اهاو األمار الاذى الاان يقتصار قبال ذلا ةلاى بقاة
األثرياء(.)1
فى الل األىواز الواضح أن النساء فى الطبقة المتوسطة المصارية ياتحملى العامء األالبار
للخاادماف المنزليااة ،اأن هااذا العاامء اعمااا

ياانخفض عشااكل ملمااوس ل ةنااد مسااتوياف الثااراء

المرتفعااة .فعنااد تقساايم الشااريحة الخامسااة لمسااتوياف الثااراة لفصاال شااريحة أةلااى  %02مااى
المبحااوثيى ثااراء لااوىظ انخفاااض متوسااط ساااةاف العماال فااى أنشااطة الخاادماف المنزليااة للااى
02ا 02ساةة فى األسبوع مقاعل ما يقرت مى  03ساةة فى األسبوع لنساء الطبقة المتوسطة.
العلي مى المثير ل هتمام أيضا ما يوضحي الجداز اقام ( )0ماى ااتفااع متوساط سااةاف
العمل المنزلى فى مجاز اةاية األ فاز االمسنيى االمرضى لنساء الطبقاة المتوساطة عمختلاف
شرائحاا (ما يترااح عيى  00ساةة ا  02ساةة فى األسبوع) مقاانة عكل مى شاريحة الفقاراء
االشريحة العليا (9ىوالى ساةاف فاى األسابوع لكال مناماا) ،اهاو ماا قاد يعكاد ماا ذهام للياي
الفكر النسوى المااالسى مى أن نساء الطبقة المتوسطة يقمى عداا هاام فاى المسااهمة فاى تعلايم
األعناء ،ىيب يفترض نظام المداسة مسبقا أن هناا ماى يسااةد األعنااء فاى اساتذالاا دااساام

(1( Loree A. Prineau, A Woman's Place: Unpaid Work in the Home, The American
Journal of Occupational therapy, November 1992, p. 983

فى المنزز ،ا تقوم األمااف ةادة عاذه المامة( .)1الما يمكى أن يعكد أيضا تدهوا نظام التعلايم
العام فى مصر اتزايد التراليز ةلى داا المنزز االدااس الخصوصاية لتعاويض التراجاع فاى
داا الدالة.
اعالرغم أني مى الصعم الجزم عأثر تل العوامال ةلاى نتاائج ةيناة البحاب ،فاى ظال ةادم
الفصل فاى أسائلة المساح عايى اةاياة األ فااز ماى جااة ااةاياة المسانيى االمرضاى ماى جااة
أخرى ،فض ةى ةدم فصل المساةداف التعليمية ةى عقية أةماز الرةاية ،ل أن المؤالد بقاا
لبياناف العينة أن مسئولية مساةدة األ فاز فى ا ستذالاا فاى داخال األسارة تقاع عصافة أساساية
ةلى ةاتق النساء .فتشير لجاعاف األ فاز المبحوثيى فى المسح ( 3سنواف فاأالثر) ةاى الساؤاز
عشأن مى الذى يساةد الطفل فى الماذاالرة ،للاى أناي فاى  %30ماى الحاا ف الانات اإلجاعاة هاى
األم مقاعل  %02مى الحا ف ل ت(.)2
اأخيرا فنن الجاداز اقام ( )0يشاير للاى أن الفجاوة الضاخمة عايى متوساط سااةاف العمال
المنزلااى للنساااء االرجاااز تظاال قائمااة ةنااد الاال مسااتوياف الثااراة اتتسااع قلااي ةنااد الشاارائح
المتوسطة ،عما يعكد تزايد ةمء العمل للنساء فى تل الشرائح ةلى النحو الساعق توضيحي.

( )1انظر الفصل األاز مى الدااسة عشأن العمل المنزلى فى الفكر ا قتصادى
( )2لجاعاف السؤاز اقم  2001مى استمااة ا ستقصاء الفردى ،الفصال  2القسام 0ا ،2المساح
التتبعى لسوق العمل فى مصر 2202

جدول رقم ()7
متوسط ساعات العمل المنزلى
حسب مستويات المعيشة (الثروة) ألفراد العينة
ساةة
مستوياف المعيشة*
المستو
الشريحة
فقراء –
نوع العمل
ى
الدنيا
تحت
فقراء
المتو
للمستوى
المتوسط
سط
المتوسط
اجاز
31ا2
01ا0
أنشطة الزااةة اترعية يوا أا 90ا10 0ا0
مواشى أا أغنام ل رض
األسرة عما فياا ى
استا
ىشي  ،جمع محصوز ،ةمل
زعد ،سمى أا جبى
99ا0
29ا0
التسوق للمنزز عما فيي شراء 01ا90 0ا0
األسرة
ام عد
الطعام
امستلزماف المنزز أا توصيل
أىد أفراد األسرة ألنشطتام
03ا2
21ا2
أةماز عناء لمنزز األسرة أا 23ا22 2ا2
أةماز صيانة فى المنزز
20ا2
21ا2
أنشطة منزلية عما فياا لةداد 22ا20 2ا2
األ باق
غسيل
الطعام،
االمواةيى ،غسيل الم عد
االياا ،تنظيف البيت
22ا2
21ا2
جلم المياه اجمع ىطم اقود 20ا20 2ا2
للفرن أا أى أغراض أخرى
12ا2
11ا2
التفرغ لرةاية األ فاز االباا 20ا21 2ا2
السى االمرضى

فوق
المتوسط–
المرتفع
22ا2

10ا2

01ا2
11ا2

20ا2
12ا2

نوع العمل

فقراء

القيام عرةاية األ فاز االباا 02ا2
السى عجانم القيام عأنشطة
أخرى فى نفد الوقت
52ر4
اإلجمالى
1222
ةدد المفرداف
أنشطة الزااةة اترعية يوا أا 92ا
مواشى أا أغنام ل رض 0
األسرة عما فياا ى
استا
ىشي  ،جمع محصوز ،ةمل
زعد ،سمى أا جبى
التسوق للمنزز عما فيي شراء 30ا
األسرة 1
ام عد
الطعام
امستلزماف المنزز أا توصيل
أىد أفراد األسرة ألنشطتام
أةماز عناء لمنزز األسرة أا 22ا
2
أةماز صيانة فى المنزز
أنشطة منزلية عما فياا لةداد 01ا
األ باق 02
غسيل
الطعام،
االمواةيى ،غسيل الم عد
االياا ،تنظيف البيت
جلم المياه اجمع ىطم اقود 32ا
2
للفرن أا أى أغراض أخرى
التفرغ لرةاية األ فاز االباا 09ا
1
السى االمرضى
القيام عرةاية األ فاز االباا 29ا
السى عجانم القيام عأنشطة 1
أخرى فى نفد الوقت

مستوياف المعيشة*
المستو
الشريحة
فقراء –
ى
الدنيا
تحت
المتو
للمستوى
المتوسط
سط
المتوسط
12ا2
22ا2
20ا2

12ا2

21ر4
1003
نساء
39ا0

22ر2
2222

14ر2
2000

13ا0

29ا2

11ا2

09ا1

20ا1

09ا1

03ا1

01ا2

23ا2

20ا2

03ا2

93ا01

33ا01

00ا
01

20ا01

13ا2

29ا2

00ا2

20ا2

10ا3

03ا3

02ا3

33ا1

13ا3

03ا3

32ا3

02ا1

14ر4
1293

فوق
المتوسط–
المرتفع

مستوياف المعيشة*
المستو
الشريحة
فوق
فقراء –
نوع العمل
ى
الدنيا
المتوسط–
تحت
فقراء
المتو
للمستوى
المرتفع
المتوسط
سط
المتوسط
26ر37
12ر
17ر23
32ر 00ر21
اإلجمالى
21
32
2910 2911
1023
1002 123
ةدد المفرداف
1
تاام عناااء الجااداز اىسااات المتوسااطاف عمعرفااة الباىثااة مااى عياناااف المسااح التتبعااى لسااوق
العمل فى مصر  ELMPSلعام .2202
* بقا للتقسيم الخماسى ألفراد المسح ىسم مؤشار الثاراة ،االمقاعلاة عايى هاذا التقسايم ا
عياناف الجااز المرالزى للتعبئة العامة ااإلىصاء لنصايم الال شاريحة ماى لجماالى ا ساتا
السنوى للسكان افقا لشرائح ا نفاق العشرية ،الواادة فاى عحاب الدخـاـل ااإلنفااق اا ساتا
 ، 2201/2202ص  .19انظاار شاارح مناجيااة قياااس اتقاادير قيمااة العماال المنزلااى فااى الفصاال
الثالب مى الدااسة.
ثانيا :تقدير المساهمة اإلجمالية للنساء فى النشا ا قتصادى مقاسا عنجمالى ساةاف العمل:
يتطلم تقدير المسااهمة اإلجمالياة للنسااء فاى النشاا ا قتصاادى مقاساا عنجماالى سااةاف
العمل ىسات ساةاف العمل ا لسانوية الكلياة للنسااء االرجااز فاى مصار فاى الشاريحة العمرياة
التى تقع فى تعريف سى العمل أى 03سنة – أقل مى  33سنة .اقاد قمناا عحساات تلا السااةاف
للسنة المنتاية فى يونياو  )1(2202عتطبياق النتاائج الخاصاة عمتوساط سااةاف العمال األسابوةية
للرجاز االنساء فى العينة ةلى لجمالى السكان فى تل السنة.
اتمثلت الخطوة األالى فى ىسات ةدد السكان فى الشريحة العمرية المختااة ةلاى النحاو
الموضح فى الجداز اقم ( )2االذى يشير للى أن ةادد الساكان فاى تلا الشاريحة العمرياة قاد
عله نحو 1ا 31مليون نسمة يتوزةون عنسبة  %19لعناي ا  %30للذالوا.

( )1تم لجراء المسح خ ز الفترة مااس – يونيو 2202

جدول رقم ()2
أعداد السكان فى مصر
للشريحة العمرية  – 15أقل من  65سنة فى يونيو 3013
نسمة
البيان

لناي

ذالوا

جملة

ايف

01919122

01131000

29291210

ىضر

02031103

00222231

21903209

جملة

20292013

23000320

31202103

المصاادا :محسااوت مااى عياناااف الجااااز المرالاازى للتعبئااة العامااة ااإلىص ااء ،الكتااات الساانوى
 ،2201لىصاءاف السكان  ،جداز اقم ()3 – 2
اعتحديد ةدد السكان ماى الاذالوا ااإلنااي فاى الشاريحة العمرياة لقاوة العمال ،تام ىساات
ةدد ساةاف العمل السنوية لكل منام ةلاى النحاو الموضاح فاى الجاداز اقام ( ،)9الاذى يشاير
للى أن ةادد سااةاف العمال الكلياة للنسااء خا ز السانة المنتاياة فاى  12يونياو  2202قاد عل ات
232ا 32ملياا ساةة ةمل مقاعل 090ا 32ملياا ساةة ةمل للرجاز .اعاذل مثلات مسااهمة
النساء نحو 2ا %13مى لجمالى ساةاف العمل خ ز السنة المالية المذالواة.
جدول رقم ()1
إجمالى ساعات العمل للنساء والرجال
فى السنة المالية المنتهية فى يونيو 3013
مليون ساعة
نوع العمل

اجاز

نساء

جملة

العمل المنزلى غير المدفوع

3909

10291

10201

العمل للسوق عأجر

32202

2031

30212

لجمالى ساةاف العمل

32090

32232

022233

النصيم النسبى

2ا31

2ا13

022

محسوت عمعرفة الباىثة ةلى أساس:
متوسط سااةاف العمال السانوية للفارد = (متوساط سااةاف العمال األسابوةية ÷ 133 ( × ) 0
يوما)
ساةاف العمل السنوية لكل مى الرجاز االنساء = متوسط ةادد سااةاف العمال السانوية × ةادد
السكان لكل مى الرجاز االنساء فى يونيو 2202
أما توزيع ساةاف العمل الكلية للنساء االرجاز ىسم نوع العمل فيوضاحاا الجاداز اقام
( )02الذى يشير للى أن العمال المنزلاى غيار المادفوع يشاكل نحاو  %02ماى لجماالى سااةاف
العماال للرجاااز مقاعاال  %92للعماال فااى السااوق ،فااى ىاايى يمثاال العماال المنزلااى غياار الماادفوع
3ا %00مى لجمالى ساةاف ةمل النساء مقاعال 3ا %22ةمال للساوق ،ايؤالاد ذلا الظااهرة
المتكراة فى دااساف استخدام الوقت فى المجتمعااف المختلفاة ماى أن الجازء األالبار ماى ةمال
النساء هو ةمل غير مدفوع األجر.
جدول رقم ()10
توزيع ساعات العمل الكلية لكل من الرجال والنساء
فى السنة المالية المنتهية فى يونيو 3013
حسب نوع العمل
مليون ساةة
نوع العمل

اجاز
مليون ساةة

نساء
%

مليون ساةة

%

العمل المنزلى غير المدفوع

3909

2ا02

10291

3ا22

العمل للسوق عأجر

32202

2ا29

2031

3ا00

لجمالى ساةاف العمل

32090

022

32232

022

محسوب من بيانات الجدول السابق
ايتضح مى العرض الساعق أني لذا الانت النساء فاى مصار يماثلى نحاو  %19ماى الساكان
فى الشريحة العمرية لقوة العمل فنناى يسامى عنحو 2ا %13ةلاى األقال ماى لجماالى سااةاف

العمل لتل الشريحة (أخذا فاى ا ةتبااا التحفظااف سااعق اإلشاااة لليااا عشاأن متوساط سااةاف
ةمل النساء فى الريف ععينة المسح) ،اهو ما يدىض مقولة انخفاض مساهمة النساء فى مصر
فى النشا ا قتصادى.

ااععا :تقدير القيمة النقدية للعمل المنزلى غيرالمدفوع للنساء انسبتي للناتج المحلى اإلجمالى:
لتقاادير القيمااة النقديااة للعماال المنزلااى غياار الماادفوع تاام اسااتخدام أساالوعى تكلفااة الفرصااة
البديلااة ،اتكلفااة المثياال غياار المتخصااص ةلااى النحااو السااالف شاارىي فااى الفصاال الثالااب مااى
الدااسة الخاص ععرض مناجية التقييم .اجاءف نتاائج اساتخدام األسالوعيى المشااا للياماا ةلاى
النحو التالى:
 -0التقييم عاستخدام أجر الفرصة البديلة:
تم استخدام متوسط أجر الساةة ةلاى المساتوى القاومى لكال ماى النسااء االرجااز التعبيار
ةى تكلفة الفرصة البديلة .اافقا لذل األسلوت تم تقدير قيمة العمال المنزلاى غيار المادفوع فاى
مصر خ ز السنة المالية المنتاياة فاى  12يونياو  2202عنحاو 3ا 321مليااا جنياي ،عماا يمثال
نحااو 2ا %11مااى الناااتج المحلااى اإلجمااالى .ا توزةاات تلا القيمااة عاايى 2ا 133ملياااا جنيااي
للنساء (2ا %12مى الناتج المحلى اإلجمالى) ا نحو 3ا 39ملياا جنياي للرجااز (3ا %1ماى
الناتج المحلى اإلجمالى) .اذل ةلى النحو الموضح فى الجداز اقم (.)00

جدول رقم ()11
تقدير قيمة العمل المنزلى غير المدفوع
فى السنة المالية المنتهية فى يونيو 3013
وفقا ألجر الفرصة البديلة
جنيها
البيان

اجاز

نساء

لجمالى

عةةةةةدد السةةةةةاعات (بةةةةةالمليون

3909

10291

10201

ساعة)
متوسةةةط أجةةةر السةةةاعة علةةةى
المستوى القومى

013ا00

202ا00

*

33ا39302
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00ا11

المةةدفوع إلةةى النةةاتج المحلةةى
اإلجمالى %
* محسوت مى عياناف متوسط ساةاف العمل اأجوا العاامليى النقدياة األسابوةية عالقطااةيى
العام االخااص ،الجاااز المرالازى للتعبئاة العاماة ااإلىصااء ،النشارة السانوية إلىصااءاف
التوظف ااألجوا اساةاف العمل ةام  ،2202ص اقم 0
** النااااتج المحلاااى اإلجماااالى عتكلفاااة ةوامااال اإلنتااااا عاألساااعاا الجااياااة ،ازااة التخطااايط،
المؤشراف ا قتصادية الكلية ل قتصاد المصرى ،س سل سنوية www.mop.gov.eg
 -2التقييم عاستخدام أجر المثيل غير المتخصص:
تمشااايا ماااع الطااارح النظااارى االتجااااات العملياااة ساااتخدام أسااالوت تكلفاااة المثيااال غيااار
المتخصص تم الفصل عيى أنشطة العناية المنزلية عأنواةاا المختلفة مى ناىياة ،اأنشاطة اةاياة
األ فاز االمسنيى االمرضى مى ناىية أخرى .اقد تم اختياا أجر ساةة العمل لكل ماى النسااء

االرجاااز فااى قطاااع خاادماف ال ااذاء ااإلقامااة ،الممثاال ألجاار أنشااطة الخاادماف المنزليااة ،اأجاار
ساةة العمل لكال ماى النسااء االرجااز فاى قطااع خادماف الصاحة اأنشاطة العمال ا جتمااةى،
الممثل ألجر أةماز اةاية األ فاز االمرضاى االمسانيى (انظار تفاصايل المناجياة المساتخدمة
فى التقييم فى الفصل الثالب مى الدااسة).
جدول رقم ()13
تقدير قيمة العمل المنزلى غير المدفوع ونسبته إلى الناتج المحلى اإلجمالى
فى السنة المالية المنتهية فى يونيو  3013وفقا ألجر المثيل غير المتخصص
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المنزلى

92ا13033

21ا120331

01ا111000

أجر الساعة

النةةةاتج المحلةةةى اإلجمةةةالى باألسةةةعار
الجارية (بالمليون)
نسةةبة العمةةل المنزلةةى غيةةر المةةدفوع
إلى الناتج المحلى اإلجمالى %

03031

0ا0322320
12ا2

19ا22

09ا22

* متوسط أجر ساةة العمل لنشا خدماف ال ذاء ااإلقامة
** متوسط أجر ساةة العمل لخدماف الصحة انشا العمل ا جتماةى
المصةةدر :محسااوت مااى عياناااف متوسااط ساااةاف العماال اأجااوا العااامليى النقديااة األساابوةية

عالقطاةيى العام االخااص ،الجاااز المرالازى للتعبئاة العاماة ااإلىصااء ،النشارة السانوية
إلىصاءاف التوظف ااألجوا اساةاف العمل ةام  ،2202ص اقم 0
االما يوضح الجداز اقم ( )02تم تقدير ساةاف ةمل النساء فى خادماف العناياة المنزلياة
عنحااو 2ا 000ملياااا جنيااي ،اتقاادير ساااةاف ةملاااى فااى اةايااة األ فاااز االمساانيى االمرضااى
عنحو 1ا 013ملياا جنيي .اعذل يكون لجمالى قيمة العمل المنزلى للنسااء خا ز السانة المالياة
المنتاية فى يونيو  2202نحو 3ا  120ملياا جنيي ،عما يمثل نحو 1ا %22مى النااتج المحلاى
اإلجمالى فى تل السنة.
الما عل ت تقديراف القيمة النقدية للعمل المنزلى للرجااز نحاو 3ا 22مليااا جنياي لخادماف
العناية المنزلية انحو 3ا 0ملياا جنيي ألةماز اةاية األ فاز االمسنيى االمرضى .اعذل علاه
تقدير لجمالى قيمة العمل المنزلى للرجاز نحاو 0ا 13مليااا جنياي ،عماا يمثال نحاو 1ا %2ماى
الناتج المحلى اإلجمالى للسنة المالية المنتاية فى يونيو .2202
اعذل يكون تقدير قيمة العمل المنزلى الكل خ ز السنة المالية المنتاياة فاى يونياو 2202
قد عله نحو 0ا 111ملياا جنيي عما يمثل نحو 2ا %22ماى النااتج المحلاى اإلجماالى ،توزةات
عيى 1ا %22للنساء انحو 1ا %2للرجاز .اذل الما هو موضح فى الجداز اقم (.)02
ي ىظ مما سبق اخت ر تقدير قيمة العمل المنزلاى المادفوع انسابتي للنااتج المحلاى ،افقاا
لنوع األجر المساتخدم فاى التقيايم .الماا ي ىاظ أن القيماة النقدياة للعمال المنزلاى عاساتخدام أجار
المثيل غير المتخصص أقل الثيرا ةى القيماة المقاداة عاساتخدام اجار الفرصاة البديلاة ،اهاو ماا
يعزى نخفاض مستوى األجوا فاى القطاةااف الممثلاة ألنشاطة العمال المنزلاى ةاى المتوساط
العام ل جوا ةلى المستوى القومى .ايمكى تلخيص النتائج التى تم التوصل للياا فيما يلى:
 -0ترااىت تقديراف قيمة العمل المنزلى عيى 0ا 111ملياا جنياي ا 3ا 321مليااا جنيااا عماا
يمثل ةلى التوالى ما يتارااح عايى 2ا %22ا 2ا %11ماى النااتج المحلاى اإلجماالى فاى
السنة المالية المنتاية فى  12يونيو 2202.

 -2ترااىت تقديراف قيمة العمل المنزلى للنسااء عايى 3ا 120مليااا جنياي ا 133مليااا جنياي
عما يمثل ةلى التوالى ماا يتارااح عايى 1ا %22ا 2ا %12ماى النااتج المحلاى اإلجماالى
فى السنة المالية المنتاية فاى  12يونياو  .2202اعأخاذ المتوساط البسايط لااذيى التقاديريى
يمكااى القااوز عااأن مساااهمة العماال المنزلااى للنساااء فااى مصاار تمثاال نحااو  %23مااى الناااتج
المحلى اإلجمالى.

*

*

*

*

الخاتمة

الخاتمة

ةلى الرغم أن نظاام الحسااعاف القومياة الاذى تلتازم عاي داز العاالم

يازاز يساتبعد العمال

المنزلااى غياار الماادفوع عاةتبااااه يمثاال نشااا ا اقتصاااديا موجاااا للسااوق ،فاانن تطااوا الفكاار
ا قتصادى االحرالة النسوية خ ز القرن العشريى ا سيما منذ سبعيناف ذلا القارن ،قاد أدف
تدايجيا للى ا ةترار عأهمية العمل المنزلى اأثره ةلى مستوى افاهية المجتمع .اأسفر األمر
فااى الناايااة ةااى لقااراا لجنااة اإلىصاااء فااى األماام المتحاادة عضاارااة لةااداد ىساااعاف تكميليااة
 Satellite Accountsللحسااعاف القومياة تخاتص عنىصااءاف العمال المنزلاى غيار المادفوع
اتوزيع ساةاف ذل العمل عيى النساء االرجاز ،اذلا

ساتكماز الصاواة الحقيقياة ةاى األداء

ا قتصادى االتقدم ا جتماةى ،االتى يقصر مؤشر الناتج المحلى اإلجمالى ةى التعبير الكامال
ةناا.
اأدى قياس اتقدير قيمة العمل غير المدفوع اما أظارتي النتائج فى علادان العاالم المختلفاة
للى توضيح المساهمة الكبيرة للعمل المنزلى فى مستوى معيشة المجتمع ،اقياام النسااء عاالجزء
األالبر مى هذا العمل .الماا أاضاحت مساوح اساتخدام الوقات فاى الثيار ماى األىياان زياادة ةادد
ساااةاف العماال اإلجماليااة للنساااء مقاانااة عالرجاااز ،اعالتااالى انخفاااض ةاادد ساااةاف الراىااة
االترفيي التى يحصلى ةلياا .اقد ساةد هذا اللي الحرالة النسوية فاى داز العاالم ةلاى المطالباة
عااالحق فااى تحقيااق التااوازن عاايى مساائولياف الحياااة /العماال الةااادة توزيااع تلا المساائولياف عاايى

النساء االرجاز ةلى مستوى األسرة ،فض ةى تدةيم مطالم المساااة فى األجوا ،ماع األخاذ
فى ا ةتباا أن ترعية الطفل عالتحديد تمثل ةم مى أةماز الخادماف العاماة ،ااساتثمااا عشاريا
للمجتمع الكل اليد ل سرة فحسم.
اتشير تجاات الاداز المختلفاة للاى ظااوا أشاكاز ماى ا ساتجاعة لابعض مطالام النسااء،
تتفااف فى داجتاا امدى اتساةاا مى مجتماع خار ،ساواء ةلاى صاعيد محاالاة لةاادة توزياع
مسئولياف اةاية األ فاز عيى الرجاز االنساء داخل األسرة ،أا تادخل الدالاة لتحمال جازء ماى
تل األةباء ،فض ةى توفير عيئة ةمل "صديقة ل سرة" ،الما تام تحقياق ععاض التحساى ةلاى
ريق لاساء مبدأ "أجر متسااى ةى العمل المتكاف " عيى النساء االرجاز ،اتزايد ا تجاه للى
ا ةترار عحق النساء فاى اقتساام الثاراة التاى تام تكوينااا خا ز فتارة الازااا عاةتبااهاا نتاجاا
لجاد مشتر يمثل العمل المنزلى جزءا مني .
اقد أسفرف محاالتنا لقياس اتقادير قيماة العمال المنزلاى غيار المادفوع للنسااء فاى مصار
انسبتي للى الناتج المحلى اإلجمالى ،اةتمادا ةلى عياناف المسح التتبعى لسوق العمل فاى مصار
 ،2202ةى النتائج الرئيسية التالية:
 -0تمثل النساء فى مصر نحاو  %19ماى الساكان فاى الشاريحة العمرياة لقاوة العمال ا يساامى
عنحااو 2ا %13ةلااى األقاال مااى لجمااالى ساااةاف العماال الماادفوع اغياار الماادفوع لتلاا
الشاااريحة ،اهاااو ماااا يااادىض مقولاااة انخفااااض مسااااهمة النسااااء المصااارياف فاااى النشاااا
ا قتصادى.
 -2ترااىت تقديراف قيمة العمل المنزلى للنساء عيى 3ا 120مليااا جنياي ا  133مليااا جنياي
عما يمثل ةلى التوالى ماا يتارااح عايى 1ا %22ا 2ا %12ماى النااتج المحلاى اإلجماالى
فى السنة المالية المنتاية فاى  12يونياو  .2202اعأخاذ المتوساط البسايط لااذيى التقاديريى
يمكااى القااوز عااأن مساااهمة العماال المنزلااى للنساااء فااى مصاار تمثاال نحااو  %23مااى الناااتج
المحلى اإلجمالى.

 -1تشير نتائج ةينة البحب للى الفجوة الكبيرة عيى ةدد ساةاف العمل المنزلى لكل ماى النسااء
االرجاااز .ىيااب يبلااه متوسااط ةاادد ساااةاف العماال المنزلااى األساابوةية للنساااء فااى مصاار
23ا 12ساةة مقاعل 09ا 1ساةة فقط للرجاز.
 -1تستأثر أةماز الخدمة المنزلية عالجزء األالبار ماى اقات النسااء المباذاز فاى العمال المنزلاى
غير المدفوع ،ىيب تست رق أنشطة الخدمة المنزلياة نحاو  %10ماى لجماالى ذلا الوقات
عواقع  01ساةة أسبوةيا (مقاعل نحو 20ا 2ساةة للرجاز).
 -3تعتبر أةماز اةاية األ فاز االباا السى االمرضى مسئولية النساء عالداجاة األالاى ،ىياب
يبله متوسط ةدد ساةاف العمل األسبوةية للنسااء فاى ذلا المجااز 10ا 02سااةة مقاعال
ساةة ااىدة أسبوةيا للرجاز.
 -3يتوزع ةمء أةماز البناء لمنزز األسرة أا أةماز الصيانة فى المنازز عشاكل شابي متساااى
عيى النساء االرجاز (09ا 2ساةة فى األسبوع للنساء مقاعل 22ا 2ساةة للرجاز) اغام
التصوا السائد عأن هذه األةمااز تكاون ةاادة ماى نصايم الرجااز ،اخ فاا لماا تشاير للياي
الدااساف المماثلة فى المجتمعاف ال رعية مى اضاط ع الرجااز عشاكل أساساى عمثال تلا
األةماز.
 -0يبله متوسط ةدد ساةاف العمل المنزلى للنساء فى الريف نحو 03ا 12ساةة فاى األسابوع
مقاعل 32ا 1ساةة فقط للرجاز .الما يبله متوساط الوقات المنفاق فاى الرياف ةلاى أنشاطة
"جلم المياه اجمع ىطم اقود للفرن أا أى أغراض أخرى" ضعف الوقت المنفاق ةلاى
تل الماام فى الحضر .افى تصاوانا أن اساتمراا اجاود تلا المااام أصا فاى المجتماع
المصرى يعكد فى جزء مني ما تكشفي البياناف الرسمية مى أن 2ا %9ماى المناازز فاى
الريف ا0ا %1مى المنازز فى الحضر

زالت تفتقر للى مصدا للمياه النقية.

 -2يؤدى الزااا للى زيادة ةمء العمل المنزلى غير المدفوع لكل مى النساء االرجاز ،ل أن

تل الزيادة تمثل "نقلة نوةية" ضخمة عالنسبة للنساء ،ىياب يبلاه متوساط سااةاف العمال
المنزلى غير المدفوع للنساء المتزاجاف نحو 20ا 10ساةة فى األسابوع مقاعال 22ا01
ساااةة ل ياار المتزاجاااف .اتتسااع الفجااوة عاايى النساااء االرجاااز فيمااا يتعلااق ععاامء العماال
المنزلى للمتزاجيى لتصل للى ما يزيد ةاى سابعة أضاعار مقااناة عنحاو خمساة أضاعار
فيما عيى النساء االرجاز غير المتزاجيى.
 -9اغم التصوا الشائع عزيادة تقبل الرجاز المصرييى للمساهمة فى أنشطة الخدماف المنزلية،
تشير عياناف العينة ةلاى العكاد للاى انخفااض الوقات المنفاق ةلاى هاذا البناد عايى الرجااز
المتزاجيى مقاانة ع ير المتزاجيى ،عحيب يؤدى الزااا فيما يبدا للى نقل أية أةباء الاان
يتحملاا الرجاز فى هذا المجاز للى النساء.
 -02تؤدى الزيادة فى ةدد أفراد األسرة للى تزايد ةمء العمل المنزلى للنساء ،اتحدي الطفرة
الكبيرة فى ذل العمء ةندما يكاون ةادد أفاراد األسارة ث ثاة أفاراد ،ىياب يرتفاع متوساط
ساةاف العمل المنزلى للنساء مى ىاوالى  01سااةة فاى األسابوع للاى ىاوالى  12سااةة.
الذا افترضنا أن الفرد الثالب يعنى لنجات فل ،فنن نتائج ةيناة البحاب تؤالاد ماا سابق أن
توصاالت لليااي الدااساااف المماثلااة مااى أن الزيااادة الكبياارة فااى ةاامء العماال المنزلااى ةلااى
النساء المتزاجاف تحدي مع الطفل األاز ،ثم تحادي زيااداف فيفاة ععاد ذلا اللماا تزاياد
ةدد األعناء.
 -00يصل متوسط ةدد ساةاف العمال المنزلاى للنسااء للاى أقصااها (ىاوالى 3ا 12سااةة فاى
األسبوع) ةندما يكاون ةادد أفاراد األسارة أاععاة أفاراد ،اتتراجاع لتقتصار ةلاى 11ا10
ساةة ةندما يكون ةدد أفراد األسرة أالبر ماى خمساة أفاراد .ايترالاز هاذا التراجاع عصافة
أساسية فى عند اةاية األ فاز االمسنيى االمرضى ،اعناد أةمااز الخدماة المنزلياة  ،اهاو
ما قد يعكد الظاهرة المتعاار ةليااا فاى المجتماع المصارى ماى مسااةدة األعنااء األالبار
فى اةاية األص ر مى ناىية ،فض ةى تاولى أةضااء األسارة األصا ر سانا ،ا سايما

البناف مسئولية القيام عبعض ماام األنشطة المنزلية عد مى األم مى ناىية أخرى.
 -02تضيق الفجوة فى ةمء العمل الكلاى عايى النسااء االرجااز المتازاجيى عشاكل ااضاح ماع
زيااادة ىجاام األساارة .فعنااد ىج ام أاععااة افااراد علااه متوسااط ساااةاف العماال الكلااى للنساااء
21ا 12ساةة عما يقترت الثيرا مى متوساط ةادد سااةاف العمال الكلاى للرجااز الاذى علاه
نحو 11ا 32ساةة .هذا التقاات فى ةمء العمل الكلى

يعزى فقط للاى ضاخامة ةامء

العمل المنزلى للنساء مقاانة عالرجااز ،عال أيضاا للاى الزياادة الملموساة فاى متوساط ةادد
ساةاف العمل للسوق عالنسبة للنسااء ععاد تجاااز صادمة الطفال األاز .ااعماا تعكاد تلا
النتيجااة أن مسااألة البحااب ةااى مصاادا لضااافى للاادخل لمواجاااة ازدياااد نفقاااف ا ساارة،
اعالتالى ازدياد ةادد سااةاف العمال فاى الساوق ،هاو أمار

يقتصار ةلاى الرجااز ،ىياب

تؤدى زيادة ةادد األعنااء فيماا يبادا للاى خاراا النسااء للعمال لمواجااة الزياادة فاى نفقااف
األسرة.
 -01تعانى النساء المشت ف فى مصر مى الظاهرة المعرافة عوادية العمل المزداجة ،االتاى
تتمثل فاى اادتاى ةمال لىاداهما فاى الساوق االثانياة فاى المنازز .ايترتام ةلاى ذلا أن
لجمالى ساةاف العمل للنساء المشت ف يبله نحو 32ا 32ساةة فى األسبوع مقاعال نحاو
32ا 31ساةة للرجاز.
 -01ةلى الرغم أن ةمء العمل الكلى للنساء المشات ف فاى مصار يزياد ةاى الرجااز ،ل أن
الجزء األالبر مى ةمل الرجاز المشت ليى ( )%90ةمل مدفوع األجر ،فى ىيى أن جازءا
البيرا مى ةمال النسااء المشات ف ( )%13هاو ةمال منزلاى غيار مادفوع األجار ،ناهيا
ةى أني ىتى فيما يتعلق عالعمل فى السوق فنن البياناف الرسمية تؤالد أن  %12مى النساء
المشت ف يعملى فى القطاع غير الرسمى ،ا أناي فاى ذلا القطااع تصال نسابة العاام ف
عاادان أجاار للااى نحااو  % 31مااى العااام ف فااى الريااف انحااو  %10مااى العااام ف فااى
الحضر.

 -03ةلى الرغم مى التصوا الشائع عأن ااتفاع مستوى المعيشة (الثاراة) ياؤدى للاى انخفااض
ةاامء العماال المنزلااى ةلااى النساااء ،عاةتباااا أن ااتفاااع مسااتوى الثااراة يعطااى اإلمكانيااة
ل سرة لتأجير مى يؤدى جزءا البيرا ماى ذلا العمال ،فانن نتاائج ةيناة البحاب توضاح أن
هااذه المقولااة تصاادق عصاافة أساسااية ةلااى مسااتوياف الثااراة العليااا ،اأنااي عالنساابة للطبقااة
المتوسطة يتزايد ةلى العكد ةمء األةماز المنزلية مقاانة عالشريحة األفقر مى النساء.
 -03يرتفع متوسط ساةاف العمل المنزلى فى مجاز اةاية األ فاز االمسنيى االمرضى لنساء
الطبقة المتوسطة عمختلف شرائحاا (ما يترااح عيى  00ساةة ا  02ساةة فى األسابوع)
مقاانااة عكاال مااى شااريحة الفقااراء االشااريحة العليااا (ىااوالى  9ساااةاف فااى األساابوع لكاال
منامااا) ،اهااو مااا قااد يعكااد مااا ذهاام لليااي الفكاار النسااوى المااالسااى مااى أن نساااء الطبقااة
المتوسطة يقمى عداا هاام فاى المسااهمة فاى تعلايم األعنااء ،ىياب يفتارض نظاام المداساة
مسبقا أن هنا مى يساةد األعناء فى استذالاا دااسام فى المنزز ،ا تقوم األمااف ةاادة
عاذه المامة .الما يمكى أن يعكد أيضا تدهوا نظام التعليم العام فى مصر اتزايد الترالياز
ةلى داا المنزز االدااس الخصوصية لتعويض التراجع فى داا الدالة.
 -00ع الرغم مى صعوعة الجزم عأثر تل العوامل ةلى نتائج ةينة البحب ،فى ظال ةادم الفصال
فااى أساائلة المسااح عاايى اةايااة األ فاااز مااى جاااة ااةايااة المساانيى االمرضااى مااى جاااة
أخرى ،فض ةى ةدم فصل المساةداف التعليمية ةى عقية أةماز الرةاية ،ل أن المؤالد
بقا إلجاعاف المبحوثيى أن مسئولية مساةدة األ فاز فى ا ستذالاا فى داخل األسارة تقاع
عصفة أساسية ةلى ةاتق النساء ،ىيب أشااف اإلجاعاف للاى األم فاى  %30ماى الحاا ف
مقاعل  %02مى الحا ف ل ت.
 -02تؤالد نتائج ةينة البحب أالذاعاة ةازار النسااء ةاى العمال اتفضايلاى "البقااء فاى المنازز
لرةاية ةائ تاى ععد الزااا" .اتوضح النتاائج أن القاار الاذالواى ةبار مؤسساة الازااا
هو السبم الرئيسى لعدم استمرااهى فى العمل عأجر .فعندما تم توجيي السؤاز للمبحوثااف

ال ئى تاوقفى ةاى العمال عاأجر ةاى السابم الرئيساى للتوقاف ،جااء فاى مقدماة األسابات
افض الزاا أا الخطيم (2ا %11مى الحاا ف) فاى ىايى شاكلت اةاياة األ فااز ساببا
لعدم ا ستمراا فى العمل فى 3ا %03فقط مى الحا ف.
 -09تمثاال عيئااة العماال "غياار الصااديقة ل ساارة" فضا ةااى صااعوعة العثااوا ةلااى ةماال عااأجر
مناسم أا ىتى أى ةمل ،فى ظل مشك ف الرالاود ا قتصاادى االظارار غيار الم ئماة
فى القطاع الخاص ،ا التمييز ضد النساء ،جزءا مى األسبات الرئيسية لتوقف النساء ةاى
العمل .فقد شكل ةدم اجود ةمال مناسام اأجار مناسام أا ةادم اجاود ةمال أصا ساببا
للبقاء فى المنزز فى نحو 0ا %00مى لجاعاف المبحوثاف فى العينة.
 -22أالاادف لجاعاااف المبحوثاااف سااعى النساااء المسااتمر للتوفيااق عاايى ااجباااف العماال امتطلباااف
اة ايااة األ فاااز ،ىتااى لااو اسااتدةى ذلا التوقااف لفتاارة ةااى العماال ،مااع ا سااتعداد للعااودة
ىينماا تسانح الفرصاة .اأاضاحت اإلجاعااف اساتعداد المبحوثااف فاى أالثار ماى  %32مااى
الحا ف للعودة للى العمل الن الان قد تم اعط ذل فى ععض األىيان عوجود ىاجة للعمال
أا الظاارار أا نااوع العماال المتاااح .اتتفااق تل ا النتيجااة مااع مااا أساافرف ةنااي نتااائج ةينااة
البحب مى زيادة ةدد ساةاف العمل عالسوق للنساء ععد انقضاء صدمة الطفل األاز ،اماع
زيادة ةدد أفراد األسرة الما سلفت اإلشااة.
 -20تؤالد نتائج البحب أن العمل عأجر ،ةلى أهميتي البال ة،

يمثل عذاتاي شار ا الافياا لتحريار

المرأة اتعزيز مكانتاا اقداتاا ةلاى المشاااالة فاى صانع القاراا .فا يمكاى الحاديب ةاى
ذل التحرير لذا الاان العمال عاأجر يعناى القياام عاوادتى ةمال لىاداهما فاى خاااا المنازز
االثانية فى داخلاي ،أا لذا الاان ذلا العمال ياتم فاى غياات أى ىماياة قانونياة اأى تأمينااف
اجتماةية ناهي ةى الحقاوق النقاعياة .فتؤالاد لجاعااف المبحوثااف المشات ف أن أالثار ماى
 %10مااناى يعملااى عاادان تأميناااف اجتماةيااة اعاادان تااأميى صااحى ،ا 3ا %00مااناى
يعملى عدان ةقود ،الماا أن مادة العقاود تبلاه سانة فأقال فاى أالثار ماى  %03ماى الحاا ف،

فض ةى أن أالثر مى  %02مناى

تتمتعى ععضوية أية نقاعة مانية أا ةمالية.

اماذا ععد؟
لن تقدير القيمة النقدية للعمل المنزلى الجمالى المسااهمة الحقيقياة للنسااء المصارياف فاى
النشا ا قتصادى مقاانة عنجمالى مساهمة الرجاز يمثل ،ةلاى أهميتاي ،مجارد خطاوة إلاسااء
أساس موضوةى لتعزيز المكانة ا جتماةية للنساء اىقاى فى المشااالة فى صنع القراا افاى
تحقيق التوازن عيى مسئولياف الحياة /العمل .افى تصاوانا أن خاا اة الطرياق فاى هاذا الشاأن
تشمل ةددا مى الماام العاجلة ةلى صعيد اإلىصاائياف القومياة اةلاى صاعيد الحرالاة النساوية
لعل مى أعرزها:
 -0ضااارااة اةتااارار األجاااازة اإلىصاااائية الرسااامية عأهمياااة العمااال المنزلاااى غيااار المااادفوع
اا لتزام عتضميى لىصاائياف الناوع ا جتمااةى عيانااف الوقات المنفاق ةلاى ذلا العمال،
فضاااا ةااااى لةااااداد تقياااايم دااى شااااامل ل نشااااطة المنزليااااة الدااجاااااا فااااى ىساااااعاف
تكميلية  Satellite Accountsلنظام الحساعاف القومياة ،اذلا ةلاى النحاو الاذى ىددتاي
األمم المتحدة.
 -2تطوير مسوح استخدام الوقت التى تعد داايا ضمى المسح التتبعى لسوق العمل فاى مصار،
عالتعاااان عاايى منتاادى البحااوي اإلقتصااادية  ERFا الجااااز المرالاازى للتعبئااة العامااة
ااإلىصاء ،لكى تتضمى مزيدا مى التفاصيل المتعلقة عأنواع العمل المنزلى ا سيما فيماا
يتعلق عتوزيع أةماز الرةاية لكال ماى األ فااز ماى جااة ،االمسانيى االمرضاى ماى جااة
ثانيااة ،اتوضاايح نصاايم األةماااز المتعلقااة عالمساااةداف التعليميااة ضاامى أنشااطة اةايااة
األ فاز مى جاة ثالثة.
 -1تطوير مسوح استخدام الوقت ةلى النحو الذى يكفل اإلىا ة الدقيقة عكل صوا ةمل النساء
للسوق فى الريف المصرى ،خاصة فى القطاع غير الرسمى ،الادى األسارة ،افاى ل ااا
المساةداف المتبادلة ضمى آلية "المزاملة".

 -1تطوير مسوح استخدام الوقت ةلى النحاو الاذى يوساع مفااوم العمال المنزلاى غيار المادفوع
ليشاامل أيضااا العماال التطااوةى ،عمااا يعطااى صااواة أدق لحجاام ذلا العماال امساااهمتي فااى
مستوى افاهية المجتمع ،ايوفر لمكانية أالبر للمقاانة مع البياناف العالمية المماثلة.
 -3قيام الحرالة النسوية فى ل اا منظماف المجتمع المدنى ااألىزات السياسية عما يلى:
أ -التوةية المجتمعية عداا العمل المنزلى غيار المادفوع فاى افاهياة المجتماع االمسااهمة
الحقيقية للنساء فى النشا

ا قتصادى.

ت -الض ط ستصداا التعادي ف التشاريعية ال زماة فاى قاانون العمال ،عماا يضامى عيئاة
ةماال "صااديقة ل ساارة" فيمااا يتعلااق عأجااازاف الوضااع ااةايااة الطفاال ،المكانياااف
العمل نصف الوقت.
ا -الض ط لتعديل قانون العمل ليشمل خدم المناازز االعمالاة الزااةياة ،الخطاوة أساساية
لتوفير الحماية القانونية االتأمينية للنساء العام ف فى هذيى المجاليى.
د -تفعيل النصوص القانونية المتعلقة عننشاء داا الحضانة فى المنشآف التى يعمل عاا ىاد
أدنى محدد مى النساء.
هـ -توةية النساء العام ف عأهمية لنشاء اا نضمام للى النقاعاف المانية االعمالياة للادفاع
ةى ىقوقاى ،اتوفير المعلوماف االتدايم ال زميى لاى فى هذا الشأن.
ا -تفعيل النصوص الدستواية عخصوص ةدم التمييز ،ااستصداا التشريعاف التى تكفال
ىظره اتجريمي ،ااستحداي اتفعيل آلياف المتاععة ال زمة.
ز -الض ط لتطبيق الحد األدنى ل جوا فى القطاع الخاص.
ح -مقاامة أية تعدي ف فاى قاانون التاأميى الصاحى يترتام ةليااا ا نتقااص ماى أا افاع
تكلفة الرةاية الصحية اإلنجاعية للنساء.
 -تعديل الصواة الذهنية ةى ة قة الال ماى النسااء االرجااز عالعمال المنزلاى ااةاياة

األ فاز ،فى الكتم الدااسية ،ااإلة ناف التجااية ااألةماز الداامية.
 تضميى خطط تطوير التعلايم التوساع فاى لنشااء داا الحضاانة اايااض األ فااز لمااقبل سى التعليم الرسمى.
ز  -تضميى خطط تطوير اتحسايى التعلايم توسايع نطااق األنشاطة المداساية خا ز نااياة
األسبوع ااألجازاف الرسمية اةطلة الصيف.
م  -تطااوير معاااش الماارأة المعيلااة ليخاارا مااى مفاااوم المساااةداف ا جتماةيااة للااى مفاااوم
الحق فى ىماياة تأمينياة تتحملااا الدالاة مقاعال مسااهمة النسااء المعاي ف فاى تكاويى
اأس الماز البشرى الةداد القوى العاملة للمجتمع الكل.
ن -استصاداا التشاريعاف الخاصاة عاقتساام الثاراة عايى الازاجيى ماع ا سترشااد عتجااات
ععض الداز اإلس مية مثل ماليزيا ،اععض الداز العرعية مثل توند االم رت.
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ألغاااراض اساااتا
األسرة q4302h
التسااااااااوق للمناااااااازز
اتوصاااااااايل أفااااااااراد
األسااااارة ألنشاااااطتام
q4303h
أةمااااز عنااااء لمنااازز
األساااااارة أا أةماااااااز
صااايانة فاااى المنااازز
q4304h
أنشاااااااااطة الخدماااااااااة
المنزلية q4305h
جلااام الميااااه اجماااع
ىطااام اقاااود للفااارن
q4306h
التفااااااااارغ لرةاياااااااااة
األ فاز االبااا الساى
االمرضى q4307h
القيااااااااااام عرةايااااااااااة
األ فاز االبااا الساى
عجاناااااااام عأنشااااااااطة
أخرى q4308h
العماااااااااال للسااااااااااوق
crnumhrs1

ةدد
ةدد
المفر المشا
داف هداف
Obs Nu
erva mbe
tion
r
s

تقدير
لجمالى
الساةاف
فى
األسبوع
Total

الخطأ
المعيااى
Stand
ard
Error

فترة ثقة %93
Confidence
Interval

متوس
ةدد
الساةا
ف فى
األسبو
ع
Mea
n

232
9

333

3022

920ا
211

203ا
3319

923ا
3322

11ا2

232
9

2211

01123

0211ا
123

20ا
02030

09ا
0121
1

02ا3

232
9

32

101

20202
ا39

2020ا
131

1209
ا390

02ا2

232
9

2193

13313

1032ا
110

29ا
13009

232
9

011

200

22211
ا93

3031ا
320

00ا
1030
2
121ا
0222

91ا
01

232
9

290

02011

2133ا
110

11ا
02232

232
9

209

02000

9310ا
133

1ا
02202

30ا
0110
3
3ا
0110
0

232
9

2323

90339

1120ا
020

13ا
93231

33ا
9922
1

10ا2
21ا1
21ا1

03ا
10

المت يراف
Variables

ثانيا :الرجال
أنشاااااااطة الزااةاااااااة
اترعياااااة الحيوانااااااف
ألغاااراض اساااتا
األسرة q4302h
التسااااااااوق للمناااااااازز
اتوصاااااااايل أفااااااااراد
األسااااارة ألنشاااااطتام
q4303h
أةمااااز عنااااء لمنااازز
األساااااارة أا أةماااااااز
صااايانة فاااى المنااازز
q4304h
أنشاااااااااطة الخدماااااااااة
المنزلية q4305h
جلااام الميااااه اجماااع
ىطااام اقاااود للفااارن
q4306h
التفااااااااارغ لرةاياااااااااة
األ فاز االبااا الساى
االمرضى q4307h
القيااااااااااام عرةايااااااااااة
األ فاز االبااا الساى
عجاناااااااام عأنشااااااااطة
أخرى q4308h
العماااااااااال للسااااااااااوق
crnumhrs1

ةدد
ةدد
المفر المشا
داف هداف
Obs Nu
erva mbe
tion
r
s

تقدير
لجمالى
الساةاف
فى
األسبوع
Total

الخطأ
المعيااى
Stand
ard
Error

فترة ثقة %93
Confidence
Interval

متوس
ةدد
الساةا
ف فى
األسبو
ع
Mea
n

002
22

0201

03212

02ا
310

92ا
01223

22ا
0329
2

10ا0

002
22

1022

21022

0221ا
131

09ا
21201

20ا
2332
0

22ا2

002
22

322

2393

9219ا
033

22ا
2230

92ا
2922

21ا2

002
22
002
22

133

1223

021

390

9210ا
001
20021
ا32

010ا
2012
3332ا
101

239ا
1129
1112
ا020

20ا2

002
22

390

1202

0210ا
011

231ا
1923

010ا
1331

12ا2

002
22

310

1913

3120ا
031

032ا
1301

212ا
1233

13ا2

23ا2

00ا
12

9ا
0ا
33ا
31930 0000 002
3329 31303 0011
0
3
22
91
9
مسااتخرا عمعرفااة الباىثااة عالتعاماال عبرنااامج  STATAةلااى البياناااف الخااام للمسااح التتبعااى
لسوق العمل فى مصر 2202

ملحق إحصائى رقم ()5
الخطأ المعيارى وفترة الثقة لتقدير إجمالى ساعات العمل لعينة البحث
غير المشتغلين فى الشريحة العمرية  – 15أقل من  65سنة

المت يراف
Variables

أوال :النساء
أنشاااااااطة الزااةاااااااة
اترعياااااة الحيوانااااااف
ألغاااراض اساااتا
األسرة q4302h
التسااااااااوق للمناااااااازز
اتوصاااااااايل أفااااااااراد
األسااااارة ألنشاااااطتام
q4303h
أةمااااز عنااااء لمنااازز
األساااااارة أا أةماااااااز
صااايانة فاااى المنااازز
q4304h
أنشاااااااااطة الخدماااااااااة
المنزلية q4305h
جلااام الميااااه اجماااع
ىطااام اقاااود للفااارن
q4306h
التفااااااااارغ لرةاياااااااااة
األ فاز االبااا الساى
االمرضى q4307h
القيااااااااااام عرةايااااااااااة
األ فاز االبااا الساى
عجاناااااااام عأنشااااااااطة
أخرى q4308h
ثانيا :الرجال
أنشاااااااطة الزااةاااااااة

ةدد
ةدد
المفر المشا
داف هداف
Obs Nu
erva mbe
tion
r
s

تقدير
لجمالى
الساةاف
فى
األسبوع
Total

الخطأ
المعيااى
Stand
ard
Error

فترة ثقة %93
Confidence
Interval

متوس
ةدد
الساةا
ف فى
األسبو
ع
Mea
n

023
22

0321

02330

03ا
122

29ا
0090

00ا
0101
9

 2ا0

023
22

0109

12313

2311ا
330

09ا
10331

20ا
1902
0

23ا1

023
22

200

2193

2332ا
032

031ا
2031

213ا
2222

22ا2

023
22

0022
0

00301
1

012ا
0010

023
22

323

1213

2291ا
021

2ا
00130
3
323ا
1121

2ا
0009
32
101ا
1223

93ا
01

023
22

1923

33239

9922ا
921

30ا
31293

023
22

1203

30330

2023ا
223

12ا
33920

11ا
3021
0
32ا
3919
2

133

39

322

11393

110ا

339ا

12ا2
23ا3
10ا3

03ا2

المت يراف
Variables

ةدد
ةدد
المفر المشا
داف هداف
Obs Nu
erva mbe
tion
r
s
3

تقدير
لجمالى
الساةاف
فى
األسبوع
Total

الخطأ
المعيااى
Stand
ard
Error
ا10

فترة ثقة %93
Confidence
Interval

111

322

متوس
ةدد
الساةا
ف فى
األسبو
ع
Mea
n

اترعياااااة الحيوانااااااف
ألغاااراض اساااتا
األسرة q4302h
91ا 03ا0
20ا
2229ا
1033
التسااااااااوق للمناااااااازز 210 133
1132 1210
033
3
اتوصاااااااايل أفااااااااراد
األسااااارة ألنشاااااطتام
q4303h
3332 13200ا 02 1112ا2
129
20
أةمااااز عنااااء لمنااازز 133
ا320
112
ا19
3
األساااااارة أا أةماااااااز
صااايانة فاااى المنااازز
q4304h
3993 10222ا 120ا 23ا2
220
أنشاااااااااطة الخدماااااااااة 032 133
0223
030
ا32
3
المنزلية q4305h
22 3229 10001 11209ا2
20
01
جلااام الميااااه اجماااع 133
ا022
ا10
ا02
3
ىطااام اقاااود للفااارن
q4306h
3032 10112ا 01 1212ا2
132
02
التفااااااااارغ لرةاياااااااااة 133
ا302
110
ا32
3
األ فاز االبااا الساى
االمرضى q4307h
3931 19139ا 02 1210ا2
112
31
القيااااااااااام عرةايااااااااااة 133
ا300
223
ا02
3
األ فاز االبااا الساى
عجاناااااااام عأنشااااااااطة
أخرى q4308h
مسااتخرا عمعرفااة الباىثااة عالتعاماال عبرنااامج  STATAةلااى البياناااف الخااام للمسااح التتبعااى
لسوق العمل فى مصر 2202

المحتوياف

الصفحة
1

مقدمة
........................................................................................
الفصل األاز
العمل المنزلى فى الفكر ا قتصادى
أا  :تطوا لةداد اإلىصاءاف القومية االموقف مى العمل المنزلى غير

02

المدفوع للنساء ......................................................................

09

ثانيا :العمل المنزلى غير المدفوع فى الفكر ا قتصادى الرأسمالى ............

21

ثالثا :العمل المنزلى غير المدفوع فى الفكر المااالسى .............................

23

ااععا :الفكر ا قتصادى النسوى ...................................................

الفصل الثانى
التجاات العالمية لحسات قيمة العمل المنزلى غير المدفوع

10

أا  :قياس ساةاف العمل المنزلى غير المدفوع ..................................

10

ثانيا :التقييم النقدى للعمل المنزلى غير المدفوع .................................

13

ثالثا :قياس اتقدير قيمة العمل المنزلى غير المدفوع فى مصر .................
ااععا :أهم ا ثاا التى ترتبت ةلى قياس اتقدير قيمة العمل المنزلى غير

13

المدفوع للنساء ......................................................................
الفصل الثالب
مناجية قياس اتقدير قيمة العمل المنزلى للنساء فى مصر

30

الصفحة
أا  :مفاوم العمل المنزلى غير المدفوع ............................................

02

ثانيا :عياناف استخدام الوقت فى مصر .............................................

02

ثالثا :سماف ةينة الدااسة للشريحة العمرية  – 03أقل مى  33سنة ......
ااععا :أساليم تقدير القيمة النقدية لساةاف العمل المنزلى غير مدفوع األجر

00

.................................................................................

الفصل الراعع
تطبيق المناجية اتحليل النتائج

29

أا  :النتائج المستخلصة مى العينة .................................................
ثانيا :تقدير المساهمة اإلجمالية للنساء فى النشا ا قتصادى مقاسا عنجمالى

020

ساةاف العمل ...........................................................
ااععا :تقدير القيمة النقدية للعمل المنزلى غيرالمدفوع للنساء انسبتي للناتج

021

المحلى اإلجمالى ............................................................

010

الخاتمــة.....................................................................................

013

مراجعالدراسة ...........................................................................

031

المالحق ..................................................................................

