




 مت إعداد هذه الورقة بدعم من مشروع منظمة العمل الدولية 
"العمل الالئق للمرأة يف مصر وتونس" املمول من وزارة اخلارجية 
الفنلندية ومن مكتب أنشطة أصحاب األعمال باملنظمة. ترتكز 

الورقة إلى حد كبير على "تقييم تنمية ريادة األعمال النسائية يف 
مصر" الذي أصدرته منظمة العمل الدولية عام 2016.

ال ميكن أن يشكل هذا العمل بأي حال من األحوال موقًفا رسمًيا 
ملنظمة العمل الدولية.

احتـــــــــــاد الصناعـــــات الـمـصريـــــة
FEDERATION OF EGYPTIAN INDUSTRIES
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اخللفية والسياق

يعــد تعزيــز تنميــة ريــادة األعمــال النســائية طريقــة اســتراتيجية وعمليــة لتعزيــز خلــق فــرص 
العمــل والنهــوض باملســاواة بــن اجلنســن، وبالتالــي املســاعدة يف الوفــاء بالتزامــات وطموحــات 
مصــر واحتــاد الصناعــات املصريــة فيمــا يتعلــق بهاذيــن الهدفــن. هنــاك أيًضــا مبــررات اقتصاديــة 
وجتاريــة واضحــة لتعزيــز ريــادة األعمــال النســائية، فالتحيــزات غيــر املنطقيــة القائمــة علــى النــوع 
االجتماعــي ميكــن أن تــؤدي إلــى اســتبعاد نصــف الســكان مــن االقتصــاد، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك 
حتمــا مــن آثــار ســلبية. ثانيــاً، تعزيــز ريــادة األعمــال النســائية ميكــن أن يســاعد يف بنــاء قــوى عاملة 
ذات أفــكار وطــرق مختلفــة للقيــام باألمــور وهــو مــا مــن شــأنه دفــع االبتــكار وزيــادة ربحيــة األعمــال 
ــذي  ــد ال ــى البل ــى مجــرد املــكان أو حت ــث ال يقتصــر الســوق عل ــة حي ــة؛ ويف عصــر العومل التجاري
يقــع فيــه النشــاط التجــاري، تعــد القــوى العاملــة املتنوعــة انعــكاس أفضــل للمجموعــات الســكانية 

املتنوعــة التــي حتــاول الشــركات بيــع الســلع أو اخلدمــات إليهــا.

مــن أجــل تقييــم املوقــف وتقــدمي تدخــات أكثــر دقــة ومحــددة األهــداف، أجــرت منظمــة العمــل 
الدوليــة تقييمــاً مفصــًا وشــامًا لتنميــة ريــادة األعمــال النســائية يف مصــر1. يوجــز التقييــم نقــاط 
القــوة والضعــف يف البيئــة بالنســبة لرائــدات األعمــال، ويقــدم توصيــات بشــأن الطريقــة التــي 
ميكــن بهــا للحكومــة والشــركاء االجتماعيــن حتســن تنميــة ريــادة األعمــال النســائية يف مصــر. 
بنــاًء علــى هــذا التقييــم، نظرنــا بعنايــة يف كيفيــة دعمنــا لتنميــة ريــادة األعمــال النســائية يف مصــر 
بشــكل ملمــوس كوســيلة لتوســيع قاعــدة عضويتنــا واملســاهمة يف تنميــة املشــاريع الصغيــرة، وخلــق 
فــرص العمــل واملســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة. توضــح هــذه الورقــة بعــض األفــكار حــول 

كيفيــة قيامنــا عملًيــا باملضــي قدًمــا يف هــذا الشــأن. 

يف عــام 2014، بلــغ عــدد صاحبــات األعمــال يف مصــر 100,613 ســيدة، وهــو مــا ميثــل حوالــي 9 
يف املائــة مــن العــدد اإلجمالــي. ويف ذات الوقــت، بلــغ عــدد رجــال األعمــال ســتة مايــن )أي مــا 
يقــرب مــن عشــرة أضعــاف عــدد النســاء(. باإلضافــة إلــى ذلــك، مــن األرجــح أن تكــون األعمــال 
ــا مــا يكــون العمــل مــن املنــزل، مــع  التجاريــة اململوكــة للنســاء موجــودة يف املناطــق الريفيــة وغالًب
وجــود مجــال أقــل للوصــول إلــى األســواق واالئتمــان وشــبكات األعمــال. النســاء نــادراً مــا ميتلكــن 

تقييم تنمية ريادة األعمال النسائية يف مصر، منظمة العمل الدولية، الفريق الفني للعمل الائق لدول شمال إفريقيا ومكتب منظمة العمل الدولية ملصر واريتريا يف   1
القاهرة
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أو يرثــن عقــارات لتكــون مبثابــة مقــار عمــل أو ضمــان للحصــول علــى القــروض؛ وكمــا هــو احلــال 
يف أي مــكان آخــر يف العالــم، حتــد املســؤوليات العائليــة واملنزليــة للمــرأة مــن قدرتهــا علــى تأســيس 

وتنميــة األعمــال التجاريــة يف مصــر.

يف حــن أن هــذه القضايــا االجتماعيــة واالقتصاديــة األوســع نطاًقــا لهــا صلــة مباشــرة مبشــاركة 
املــرأة يف قــوة العمــل وبتنميــة ريــادة األعمــال النســائية، إال أن هــذه الورقــة ال تســعى إلــى تنــاول 
ــادة األعمــال النســائية تقييمــاً مفصــًا يف هــذا  ــة ري ذلــك بالتفصيــل. يقــدم التقييــم بشــأن تنمي
الصــدد. الغــرض مــن هــذه الوثيقــة هــو حتديــد موقفنــا مــن تنميــة ريــادة األعمــال النســائية، أي 
مــا ميكننــا القيــام بــه عمليــاً علــى املــدى القريــب إلــى املتوســط لتعزيــز ريــادة األعمــال النســائية 

يف البــاد.

لــدى منظمــة العمــل الدوليــة، التــي يعــد احتــاد الصناعــات املصريــة منظمــة شــريكة فاعلــة بهــا، 
إســتراتيجية راســخة وســجل حافــل يف تعزيــز تنميــة ريــادة األعمــال النســائية يف مصــر وخارجهــا. 
فيمــا يلــي املســتويات التنفيذيــة الرئيســية إلســتراتيجية تنميــة ريــادة األعمــال النســائية ملنظمــة 

العمــل الدوليــة:

y خلق بيئة مواتية لتنمية ريادة األعمال النسائية؛

y بناء القدرات املؤسسية يف مجال تنمية ريادة األعمال النسائية؛

y 2 .تطوير األدوات وخدمات الدعم لرائدات األعمال

ــة، وحــدة “املــرأة يف مجــال  ــا يف عــام 2017، وبالشــراكة مــع منظمــة العمــل الدولي أنشــأ احتادن
العمــل”، وتوفــر الوحــدة هيــكًا دائمــاً داخــل املنظمــة إلضفــاء الطابــع العملي علــى التزامات احتاد 
الصناعــات املصريــة جتــاه املســاواة بــن اجلنســن وللقيــام بأنشــطة لتعزيــز التمكــن االقتصــادي 
ــرأة يف مجــال  ــاء القــدرات والبحــوث واملناصــرة. توفــر وحــدة امل ــاد مــن خــال بن للمــرأة يف الب
العمــل إلــى حــد مــا هيــكًا أكثــر قــوة لتنفيــذ األنشــطة التــي التــزم بهــا احتــاد الصناعــات املصريــة 
بالفعــل.  فقــد أجرينــا منــذ عــام 2012 أنشــطة تدريبيــة متعــددة لرائــدات األعمــال، واســتضافنا 

2  استراتيجية منظمة العمل الدولية لتعزيز تنمية ريادة األعمال النسائية، ESP / 301.GB / 4 ، الدورة 301 ، مارس 2008
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مؤمتــرات إلذكاء الوعــي وإبــراز دور املــرأة يف الصناعــات املصريــة )كمســؤولة تنفيذيــة رئيســية أو 
عضــو مجلــس إدارة أو موظفــة أو عاملــة(، وســاهمنا يف إجــراء البحــوث حــول التمكــن االقتصــادي 
للمــرأة مــع العديــد مــن الكيانــات احملليــة والدوليــة، وســعينا ألن نكــون مركــًزا لفــرص التشــبيك بــن 

رائــدات األعمــال املصريــات.

ــوع االجتماعــي”. يعمــل البرنامــج مــع  ــة “ املــوارد البشــرية والن ــا أكادميي ويف عــام 2017، أطلقن
مديــري املــوارد البشــرية إلنشــاء بيئــات عمــل أكثــر مراعــاة للمســاواة بــن اجلنســن، وشــاركنا يف 
“شــبكة ريــادة األعمــال النســائية” التــي مت إنشــائها يف إطــار مشــروع الوكالــة األمريكيــة للتنميــة 
الدوليــة “تعزيــز ريــادة األعمــال وتنميــة املشــروعات”. تضــم شــبكة ريــادة األعمــال النســائية جلنــة 
 ،»Entreprenelle«توجيهيــة تضــم ثمانــي منظمــات مبــا يف ذلــك احتــاد الصناعــات املصريــة، و
وجامعــة النيــل، وجمعيــة ســيدات أعمــال مصــر 21، واملجلــس القومــي للمــرأة، ورابطــة ســيدات 
أعمــال اإلســكندرية، وبرنامــج مســرعات األعمــال “Flat6Labs”، ومنظمــة “اجتــاه”. تتمثــل أهــداف 

الشــبكة فيمــا يلــي: 

إنشــاء منصــة للتواصــل واإلحالــة بــن أصحــاب املصلحــة مــن القطاعــن العــام واخلــاص، . 1
باإلضافــة إلــى املجتمــع املدنــي الدولــي والوطنــي الفاعــل واجلهــات الفاعلــة ذات الرؤيــة 

املشــتركة لدعــم رائــدات األعمــال يف مصــر؛

حتسن خدمات منظمات األعضاء ورائدات األعمال؛. 2

الوصول إلى النساء والشباب خارج املدن الكبرى؛. 3

صياغــة االحتياجــات يف مجــال السياســات للحكومــة املصريــة مــن خــال حشــد ســيدات . 4
أعمــال بــارزات وقيــادات نســائية يف مجــال التنميــة االقتصاديــة يف مصــر؛

إصــدار دليــل للخدمــات املاليــة وخدمــات تطويــر األعمــال وجــدول زمنــي لفاعليــات رواد . ٥
األعمال؛

ــدارس مــن أجــل التشــبيك . 6 ــات وامل ــات واجلامع ــع شــبكات الشــباب واحلاضن ــاون م التع
واألنشــطة.
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تصميم الورقة

ــادة األعمــال  ــة ري ــم تنمي ــة الســتة احملــددة يف تقيي تتمحــور هــذه الورقــة حــول الشــروط املرجعي
ــه أعــاه، وهــي: النســائية املشــار إلي

نظــام قانونــي وتشــريعي يراعــي اعتبــارات املســاواة بــن اجلنســن ويعــزز متكــن املــرأة . 1
اقتصاديــا؛

القيادة الفعالة للسياسات والتنسيق من أجل تعزيز تنمية ريادة األعمال النسائية؛. 2

الوصول إلى اخلدمات املالية؛. 3

الوصول إلى خدمات دعم تطوير األعمال املراعية العتبارات املساواة بن اجلنسن؛. 4

الوصول إلى األسواق والتكنولوجيا؛. ٥

متثيل رائدات األعمال ومشاركتهن يف حوار السياسات.. 6

توضــح الورقــة كيــف ميكننــا، يف ظــل كل شــرط مــن هــذه الشــروط املرجعيــة الســتة، املســاهمة يف 
إنشــاء بيئــة مواتيــة لتنميــة ريــادة األعمــال النســائية، وبنــاء القــدرات املؤسســية يف هــذا الشــأن، 
واملســاهمة يف تطويــر األدوات وخدمــات الدعــم لرائــدات األعمــال. ليــس غــرض الورقــة العــرض 
التفصيلــي للتحديــات والفــرص املتاحــة أمــام تنميــة ريــادة األعمــال النســائية يف مصــر حيــث 
ميكــن االطــاع علــى ذلــك يف تقييــم تنميــة ريــادة األعمــال النســائية ذاتــه. بــل هــي تضــع اخلطــوط 
العريضــة بشــأن موقفنــا حــول مختلــف القضايــا، ويف ضــوء ذلــك، مــا نقتــرح القيــام بــه يف ظــل كل 

شــرط مــن الشــروط املرجعيــة الســتة.
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مواقف احتاد الصناعات املصرية
الشــرط املرجعــي 1: نظــام قانونــي وتشــريعي يراعــي اعتبــارات املســاواة بــن 

اجلنســن ويعــزز متكــن املــرأة اقتصادًيــا

كمــا مت اإلشــارة يف تقييــم تنميــة ريــادة األعمــال النســائية، فــإن البيئــة القانونيــة والتشــريعية 
لتنميــة ريــادة األعمــال النســائية، بــل مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة يف حــد ذاتهــا، تعــد باألحــرى 
محــدودة يف مصــر. علــى الرغــم مــن اجلهــود التــي بذلتهــا احلكومــة، فــإن مســتوى مشــاركة املــرأة 

يف القــوى العاملــة منخفــض للغايــة حســب املعاييــر الدوليــة مســجا نســبة 22 يف املائــة.3 

يف واقــع األمــر، وكمــا يتضــح مــن “اســتراتيجية تنميــة ريــادة األعمــال النســائية” ملنظمــة العمــل 
الدوليــة التــي أقرهــا مجلــس إدارة املنظمــة يف عــام 2008، يجــب مــن أجــل تقييــم ومعاجلــة البيئــة 
ــا املســاواة بــن اجلنســن  ــادة االعمــال النســائية يف مصــر، النظــر يف قضاي التمكينيــة لتنميــة ري
ــة األعمــال )وإن  ــق بشــكل مباشــر ببيئ ــا يتعل ــس فقــط م ــي والتشــريعي، ولي ــر اإلطــار القانون عب
ــة خاصــة،  ــة لهــا أهمي ــة وحقــوق امللكي ــة االجتماعي ــم واحلماي ــع مهمــة(. التعلي كانــت هــذه بالطب
ألن معظــم القيــود اإلضافيــة القائمــة علــى أســاس النــوع االجتماعــي التــي تواجههــا املــرأة عنــد 
تأســيس وتنميــة األعمــال التجاريــة، مثــل صعوبــات التنقــل، وقيــود الوقت، ومدى اإلملــام باخلطوات 
املطلوبــة، ومســؤوليات الرعايــة واملســؤوليات املنزليــة والتحــرش اجلنســي مرتبطــة يف واقــع األمــر 
باملســائل الهيكليــة اخلاصــة بالنــوع االجتماعــي مبــا يتجــاوز املتطلبــات اإلجرائيــة والبيروقراطيــة 
ــل  ــم مبث ــة أن نل ــا كاحتــاد الصناعــات املصري ــة. ويف حــن يجــب علين ــال التجاري لتســجيل األعم
هــذه القضايــا، فــإن العديــد منهــا يف واقــع األمــر يقــع خــارج نطــاق تأثيرنــا علــى املــدى القصيــر 
إلــى املتوســط. وقــد ظهــرت يف اآلونــة األخيــرة أدوات تشــريعية ميكــن أن تســاعد منظمــات مثــل 
احتادنــا علــى الســير يف مســار أكثــر عمليــة، مثــل قانــون املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة اجلديد، 
وتشــريعات التمويــل متناهــي الصغــر، وتوافــر اخلدمــات املصرفيــة عبــر الهاتــف احملمــول، وتعديــل 
قانــون املنظمــات غيــر احلكوميــة، والتعديــل الدســتوري الــذي خصــص 2٥٪ مــن عضويــة البرملــان 

لإلنــاث4. ومــع ذلــك، ميكننــا أن نقــوم بالنيابــة عــن أعضائنــا مبــا يلــي:

الرقم العاملي هو ٥0 يف املائة.  3
http://www.sis.gov.eg/?lang=en-US  :4  الهيئة العامة لاستعامات
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y  تقــدمي مســاعدة عمليــة لرائــدات األعمــال حــول »كيفيــة« تســجيل مشــروع جتــاري 
عبــر مركــز دعــم تنميــة األعمــال التجاريــة: ميكــن أن نطــور دليــًا بســيًطا مفصــًا عــن 
ــدات األعمــال، وميكــن  ــا رائ ــي قــد تواجهه ــات الت اخلطــوات املختلفــة الازمــة والتحدي
أن يكــون مبثابــة هيئــة تتولــى اإلحالــة إلــى مختلــف الهيئــات التــي ميكنهــا بالفعــل تقــدمي 

ــدات األعمــال يف هــذا الصــدد؛ املســاعدة لرائ

y  أخــذ يف االعتبــار بشــكل واقعــي القيــود الثقافيــة املتجــذرة القائمــة على النــوع االجتماعي
التــي حتــول دون تأســيس وتنميــة األعمــال التجاريــة والضغــط مــن أجــل أن يكــون تســجيل 
األعمــال التجاريــة أكثــر جاذبيــة لرائــدات األعمــال. ميكــن القيــام بذلــك مــن خــال 
سلســلة مــن حمــات التوعيــة )إمــا مــن خــال االنضمــام إلــى احلمــات الوطنيــة اجلاريــة 
ــة  ــى وســائل التواصــل االجتماعــي( أو مــن خــال دورات تدريبي ــم حمــات عل أو تصمي
مصممــة حســب االحتياجــات حــول هــذا املوضــوع، وبطريقــة مماثلة للتدريبــات التمهيدية 

حــول النــوع االجتماعــي التــي أجريــت ملوظفــي االحتــاد؛

y  اســتهداف سياســات التعليــم باعتبارهــا مجــال السياســات الرئيســي حيــث ميكــن مواجهــة
أوجــه التحيــز الهيكلــي القائــم علــى أســاس النــوع. وعلــى وجــه اخلصــوص، لدينــا دوًرا 
نؤديــه يف قضايــا االنتقــال مــن املدرســة إلــى العمــل والتدريــب املهنــي، وذلــك جلعــل مثــل 
هــذه البرامــج أكثــر تنوًعــا، والعمــل علــى مواجهــة الصــور النمطيــة عــن املهــن التــي مــن 

املقبــول للنســاء العمــل بهــا.

هنــاك عــدد مــن املنتديــات التــي ميكــن العمــل مــن خالهــا لتحقيــق مثــل هــذه الطموحــات. ميكــن 
أن يكــون مشــروع منظمــة العمــل الدوليــة الــذي يهــدف إلــى إنشــاء “وحــدة للمشــروعات الصغيــرة 
واملتوســطة “ يف احتــاد الصناعــات املصريــة، واملمــول مــن االحتــاد األوروبــي، محــرًكا يف حتقيــق 
ــا،  ــح واســتباقي يف عمله ــذه الوحــدة اعتمــاد، بشــكل صري ــورة أعــاه. فيمكــن له األهــداف املذك
بُعــد قائــم علــى املســاواة بــن اجلنســن، ويف الوقــت نفســه، ميكنهــا أن تبــدأ يف التصــدي للعقبــات 
القائمــة علــى النــوع أمــام تنميــة ريــادة األعمــال النســائية، وميكــن أن تتمثــل اخلطــوة األولــى 
امللموســة يف هــذه العمليــة يف أن تضــم الوحــدة »مســؤول)ة( تنميــة ريــادة األعمــال النســائية » يعمــل 

بــدوام كامــل إلدارة العمليــة بشــكل يومــي.



ورقة موقف الحتاد الصناعات املصرية بشأن تعزيز تنمية ريادة األعمال النسائية

10

الشــرط املرجعــي 2: القيــادة الفعالــة والتنســيق مــن أجــل تعزيــز تنميــة ريــادة 
ــائية األعمال النس

ــادة  ــة ري ــى تنمي ــن اإلشــارة إل ــى الرغــم م ــه عل ــال النســائية أن ــادة األعم ــة ري ــم تنمي يوضــح تقيي
األعمــال النســائية بالفعــل يف العديــد مــن خطــط التنميــة والسياســات املتعلقــة باملســاواة بــن 
اجلنســن يف مصــر، إال انــه ال يوجــد إطــار اســتراتيجي وطنــي يف هــذا الشــأن يف البــاد. هنــاك 
عــدد مــن املنظمــات التــي تعمــل يف مجــال تنميــة ريــادة األعمــال النســائية، وأبرزهــا مركــز تنميــة 
ــدوق  ــن اجلنســن بالصن ــس القومــي للمــرأة ووحــدة املســاواة ب ــة للمــرأة باملجل األعمــال التجاري
االجتماعــي للتنميــة. وكمــا مت اإلشــارة يف املقدمــة، مت إطــاق شــبكة لريــادة األعمــال النســائية، 
وميكــن أن تصبــح هــذه الشــبكة مركــًزا للقيــادة والتنســيق يف مجــال تنميــة ريــادة األعمــال النســائية 

علــى املســتوى الوطنــي. ومــن هــذا املنطلــق:

y  ميكننــا أن نقــود اجلهــود لضمــان أن تصبــح هــذه الشــبكة مركًزا فعااًل يف تنســيق املناصرة
وبنــاء القــدرات وإجــراء البحــوث وتبــادل املعرفــة حــول تنميــة ريــادة األعمــال النســائية. 
ميكــن أن تصبــح الشــبكة، مبشــاركة نشــطة مــن جانبنــا، مركــًزا لتعزيــز قــدرات املنظمــات 
احلكوميــة وغيــر احلكوميــة مــن خــال التدريــب والدعــم الفنــي يف مجــاالت تنميــة ريــادة 
األعمــال النســائية. وميكــن علــى الوجــه اخلصــوص أن تكــون أداة منظمــة العمــل الدوليــة 
لبنــاء القــدرات، “دليــل بنــاء قــدرات ســيدات األعمــال”، مــورًدا رئيســًيا يف هــذا الصــدد؛

y  رائــدة “شــهر  تأســيس  الشــبكة، يف  مــع شــركائنا يف  باالشــتراك  ننظــر،  أن  ميكننــا 
ــدان  ــادرة ناجحــة للمناصــرة تدعمهــا منظمــة العمــل الدوليــة يف بل األعمــال”، وهــي مب
مختلفــة يف اجلنــوب األفريقــي حيــث يتــم تخصيــص شــهر ملبــادرات مختلفــة للترويــج 
ــة  ــات اإلذاعي ــة، واملقاب ــارض النســاء التجاري ــل مع ــادة األعمــال النســائية مث ــة ري لتنمي
والتلفزيونيــة مــع رائــدات األعمــال املصريــات امللهمــات، وورش بنــاء القــدرات. ميكــن أن 
تكــون رســالة املناصــرة األساســية هــي أن رائــدات األعمــال علــى اســتعداد لتعزيــز فــرص 
العمــل والنمــو االقتصــادي يف مصــر وهــو األمــر الــذي ســيحظى، يف الوضــع األمثــل، 

ــاد. ــد رجــال األعمــال والنخــب السياســية يف الب بتأيي
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الشرط املرجعي 3: الوصول إلى اخلدمات املالية

بينمــا ال يتــم تســجيل البيانــات املصنفــة حســب اجلنــس مــن قبــل معظــم مقدمــي اخلدمــات املاليــة 
يف مصــر، فــإن مجموعــات النقــاش املركــزة التــي أجريــت كجــزء مــن تقييــم تنميــة ريــادة األعمــال 
النســائية تشــير إلــى أن النســاء يجــدن صعوبــة أكبــر مــن الرجــال يف الوصــول إلــى االئتمــان، وأنهــن 
عندمــا يحصلــن عليــه فإنهــن ميلــن إلــى احلصــول علــى القــروض الصغيــرة مــن مؤسســات التمويــل 
متناهــي الصغــر بــدالً مــن خطــوط االئتمــان األكبــر حجمــا مــن البنــوك الكبيــرة. ويف هــذا الصــدد، 

ميكننــا أن نقــوم مبــا يلــي:

y  الــذي النمــوذج  كان  النمــو،  إمكانــات  ذات  الكبيــرة  التجاريــة  للمشــروعات  بالنســبة 
اســتخدمته منظمــة العمــل الدوليــة يف الســابق يف كينيــا )2006-2008( هــو العمــل مــع 
ــة لتوفيــر خطــوط االئتمــان لرائــدات  ــل الدولي بنــك التنميــة األفريقــي ومؤسســة التموي
األعمــال والتــي مت ربطهــا بالتدريــب والوصــول إلــى خدمــات تطويــر األعمــال. أدار احتــاد 
أصحــاب العمــل الكينــي هــذه العمليــة نيابــًة عــن منظمــة العمــل الدوليــة. ميكــن تعديــل 
منهجيــة رائــدات األعمــال املوجهــة نحــو النمــو هــذه٥   الســتبدال القــروض باالســتثمار، 
وبالتالــي تقليــل املخاطــر. ميكــن ملثــل هــذا النهــج أن يفيــد يف التغلــب علــى التصــور الــذي 
ــر.  ــة الصغ ــرة أو متناهي ــا، صغي ــة للنســاء، بحكــم تعريفه ــاده أن املشــروعات التجاري مف
ال ينبغــي اســتبعاد رائــدات األعمــال مــن إمكانيــة أن تصبــح مشــروعاتهن التجاريــة 
متوســطة أو كبيــرة احلجــم. عــاوة علــى ذلــك، تظهــر األبحــاث مــن جميــع أنحــاء العالــم 
أن النســاء أكثــر ميــا مــن الرجــال لتوظيــف النســاء. وبالتالــي، مــن املرجــح أن تــؤدي هــذه 

االســتراتيجية إلــى زيــادة تشــغيل املــرأة بشــكل عــام.

إطار تقييم رائدات األعمال املوجهة نحو النمو، منظمة العمل الدولية، 2006  ٥
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ــة  ــال املراعي ــر األعم ــم تطوي ــات دع ــى خدم ــول إل ــي 4: الوص ــرط املرجع الش
ــن ــن اجلنس ــاواة ب ــارات املس العتب

كمــا هــو احلــال بالنســبة للحصــول علــى التمويــل، ال يحتفــظ معظــم مقدمــي خدمــات تطويــر 
األعمــال بإحصائيــات مصنفــة حســب النــوع، وقــد وصــل ثاثــة فقــط مــن النســاء املشــاركات 
يف مجموعــة النقــاش املركــزة البالــغ عددهــن 28 امــرأة إلــى شــكل مــن أشــكال خدمــات تطويــر 
األعمــال. ومــع ذلــك، يُظهــر البحــث وجــوًدا قوًيــا ومتزايــًدا لبرامــج خدمــات تطويــر األعمــال التــي 
تركــز علــى النســاء يف مصــر، مثــل جهــاز تنميــة املشــروعات، ومركــز حتديــث الصناعــة، واملبــادرة، 
خاصــة يف املناطــق احلضريــة. ونحــن نقــوم يف الوقــت احلالــي بإعــداد برنامــج خدمــات تطويــر 

األعمــال وســنحتاج إلــى حتديــد نطــاق ومحــور هــذا البرنامــج. فيمكننــا أن نقــوم مبــا يلــي:

y  جنــري مراجعــة برنامــج خدمــات تطويــر األعمــال اخلــاص بنــا لضمــان مراعــاة اخلدمــات
املقدمــة العتبــارات املســاواة بــن اجلنســن، وميكــن أن يتــم تقــدمي خدمــات تطويــر 

األعمــال مخصصــة للنســاء فقــط؛

y  نصبــح جهــة تتولــى اإلحالــة حيــث نقــوم بتوجيــه أعضائنــا إلــى خدمــات تطويــر األعمــال
التــي يحتاجونهــا. ويف هــذا الصــدد، ميكــن أن نوجــه رائــدات األعمــال إلــى مقدمــي 
خدمــات تطويــر األعمــال األكثــر مراعــاة للمســاواة بــن اجلنســن و/ أو املتخصصــن يف 
تقــدمي اخلدمــات للنســاء، و/ أو ميكــن أن نعمــل مــع مقدمــي خدمــات تطويــر األعمــال 

لضمــان أن يصبحــوا أكثــر مراعــاة للمســاواة بــن اجلنســن.

وكمــا هــو موضــح أعــاه حتــت الشــرط املرجعــي 3 ، فــإن ربــط خدمــات تطوير األعمــال واخلدمات 
املاليــة ميكــن أن يكــون وســيلة إســتراتيجية للمضــي قدًمــا ، وميكــن يف هــذه احلالــة إجــراء خدمــة 

اإلحالــة للوصــول إلــى التمويــل وخدمــات تطويــر األعمــال بالتــوازي.
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الشرط املرجعي 5: الوصول إلى األسواق والتكنولوجيا

ــم  ــى الدعائ ــاء مجتمــع رقمــي، حيــث ركــزت عل ــى بن ــى مــدار العقــد املاضــي، ســعت مصــر إل عل
احملوريــة األساســية لتطويــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت. ومــع ذلــك، هنــاك تركيــز ضئيــل 
علــى إدمــاج تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف املشــروعات اململوكــة للنســاء علــى وجــه التحديــد 
أو تطويــر مهــارات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت لــدى رائــدات األعمــال. الوصــول إلــى 
ــا  ــة وتنميته ــة يف تأســيس األعمــال التجاري ــة محوري ــه أهمي ــا املعلومــات واالتصــاالت ل تكنولوجي
يف القــرن احلــادي والعشــرين. حتــدث املبيعــات بشــكل متزايــد عبــر اإلنترنــت وتتســم تكنولوجيــا 
املعلومــات واالتصــاالت بأهميــة متزايــدة يف معرفــة أماكــن وجــود العمــاء احملتملــن وكيــف ميكــن 
ــة  ــر. ويعــد التدريــب والتوعي الوصــول إليهــم، ال ســيما بالنســبة للشــركات املوجهــة نحــو التصدي
القضيتــان األساســيتان يف هــذا املجــال. يُظهــر تقييــم تنميــة ريــادة األعمــال النســائية بوضــوح أن 
النســاء، وخاصــة النســاء الريفيــات، غالبــاً مــا يفتقــرن إلــى التكنولوجيــا و/ أو يكــن غيــر مؤهــات 
الســتخدامها. ورغــم أن هذيــن األمريــن ينطويــان علــى حتديــات كبيــرة، إال أنهمــا ميثــان أيًضــا 

مدخــل ميكــن أن يعمــل احتادنــا مــن خالــه لعــاج الوضــع وحتســينه.

y  ــا أن ــر األعمــال، ميكنن ــل وخدمــات تطوي ــى التموي كمــا هــو احلــال بالنســبة للوصــول إل
نقــدم الدرايــة الفنيــة أو نقــوم بإحالــة أعضائنــا إلــى املؤسســات التــي ميكنهــا تقــدمي 

التدريــب لرائــدات األعمــال يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت؛

y  ميكــن إدراج تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت كجــزء مــن البرامــج املتعلقــة باالنتقــال 
مــن املدرســة إلــى العمــل )ســواء كانــت مقدمــة بشــكل مباشــر مــن قبلنــا أو مــن خــال قيــام 

االحتــاد بــدور الوســيط(.
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الشرط املرجعي 6: متثيل رائدات األعمال ومشاركتهن يف حوار السياسات

ــة  ــن أقــل مــن ٥ يف املائ ــادة األعمــال النســائية أن رائــدات األعمــال ميثل ــة ري ــم تنمي يكشــف تقيي
ــر يف حــوار  ــى ضعــف متثيلهــن بشــكل كبي ــؤدي إل ــرى ممــا ي ــات األعمــال الكب مــن أعضــاء جمعي
السياســات. هنــاك عــدد مــن جمعيــات ســيدات األعمــال، ومــع ذلــك، فهــي غالًبــا مــا تكــون ضعيفــة 
مالًيــا وهيكلًيــا وال تضطلــع بــدور هــام يف تقــدمي اخلدمــات إلــى ســيدات األعمــال أو يف الدعــوة 
لصاحلهــن. لــدى احتادنــا القــدرة علــى لعــب دور رائــد يف تعزيــز متثيــل رائــدات األعمــال وصوتهــن 

يف العمليــة املتعلقــة بالسياســات مــن خــال:

y  توفيــر دورات تدريبيــة حــول القيــادة املصممــة خصيصــا لرائــدات األعمــال، و)كجــزء مــن
نفــس البرنامــج أو بشــكل منفصــل( بنــاء قــدرات صانعــي السياســات لفهــم تنميــة ريــادة 

األعمــال النســائية والنهــوض بهــا؛

y  إظهــار االلتــزام نحــو زيــادة متثيــل املــرأة يف مجالــس إدارة الشــركات يف مصــر. هنــاك 
ــى أن الشــركات التــي لديهــا عــدد أكبــر مــن  ــم عل ــة متزايــدة مــن جميــع أنحــاء العال أدل
النســاء يف مجالــس إداراتهــا تعمــل بشــكل أفضــل. ميكــن أن تكــون منهجيــة منظمــة العمــل 
الدوليــة بشــأن “املــرأة يف األعمــال واإلدارة”، التــي وضعــت بالتنســيق الوثيــق مــع املنظمــة 

الدوليــة ألصحــاب العمــل، مــورداً أساســياً يف هــذا املســعى.

ملزيــد مــن املعلومــات حــول أدوات تنميــة ريــادة األعمــال النســائية اخلاصــة مبنظمــة 
العمــل الدوليــة، يرجــى زيــارة الرابــط التالــي: 

https://www.ilo.org/empent/areas/womens-entrepreneurship-develop-
ment-wed/facet/WCMS_431601/lang--en/index.htm 








