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 غير المدفوع للنساء مساهمة العمل المنزلي

 فى النشاط االقتصادى

 

 د. سلوى العنترى

 

 

الخررردمال الترررى يرررت    تا  رررا  عمرررل المنزلرررى غيرررر المررردفوع  لرررى  رررلينصررررف مم رررو  ال

واست ال  ا مجا ا داخل األسرة، أى الخدمال الترى يددي را أفرراد األسررة لمعار   الرمعء، سرواء 

ة اررالمنزا وتج يزاترر  أو   ررداد وتلرردي  الو مررال أو لررراء المسررتلزمال تعلررذ كلررع ال مرراا العنايرر

المنزليررة و لررل أفررراد األسرررة مرر  م رراي  خررر أو أل ايررة وترايررة األانرراء وأل ايررة أفررراد األسرررة 

 المرضى والمسني ،  لى غير كلع م  األ ماا التى تلع اش ل أساسى  لى  اتذ النساء. 

الرىى تلترز  ار  دوا العرال  يسرتمعد العمرل المنزلرى غيرر  ظا  الحسااال اللوميرة  وال يزاا

را اقتصادي  يمثل  شاط   المدفوع اا تماأله ال ويترتر   لرى هرىا المم رو  للحسرااال  .1ا للسرو ا مو   

م   رات  المجتمرع ال يرت  أخرىه فرى  االلومية أمراي  لى قدأل االغ م  األهمية أول ما أي هناك  زء  

  فى المجتمعال المختلمة ملو  القرل مر  يليلتر . واألمرر الثرا ى هرو الحسماي، أى أي   مالى النات

ا م  مساهمة النساء المعلية فى النشاط االقتصرادى، وألغر  أهميتر  لرفاهرة المجتمرع ا  مير  أي  زء  

  ل، يظل غير معترف ا  وال يت  ايتساب قيمت   احيث تظ ر المساهمة ال لية للنساء فى النشاط 

قرل مر  يليلت را، ويرت  النظرر للنسراء اا تمراأله  ع الرةع  لرى األسررة و لرى االقتصادى ملومة ال

ا  لرى الم ا رة اال تما يرة للنسراء ويل ر  فرى المجتمع   ل، وهو ما يرددى اىاتر   لرى الترلسير سرلم  

 المشاأل ة فى صنع اللراأل سواء  لى مستوى األسرة أو  لى الصعيد السياسى والحياة العامة.

النسرروية خررالا اللررري العشررري   طرروأل الم ررر االقتصرادى والحر ررةي تفررياليأ أومرع كلررع 

ا  لرى اال ترراف الهميرة العمرل المنزلرى وأسرره ال كلع اللرري، قرد أدل تردأليجي  يسيما منى سمعينوال

يليلة أي توفير طعا  وملرمس ومسر   قاارل  و  س كلع اال تراف لى مستوى ألفاهية المجتمع. 

  توفير قوة العمل الالزمة لإل تاج، و أي الدوأل الىى تلو  ار  لالستخدا  هو الىى يم   المجتمع م

ا للروة األم ال فى أل اية األاناء  لى و   التحديد يمثل  مال م  أ ماا الخدمال العامة، و  رداد  

، أخىا فى اال تماأل الدوأل الىى تلو  ا   رادة  سراء 2 العمل التى ت مل استمراأل اال تاج فى المستلمل

ة فى المساهمة فى اناء ألأس الماا المشرى، فى ظل  ظ  للتعلي  تمترض مسملا أي الطملة المتوسط

. وم   ايية أخرى فرني العمرل المجرا ى 3هناك م  يسا د األاناء فى  استى األ دألوس   فى المنزا

ا  النساء لتوفير الو مال وخدمال النظافة وغسل المالاس وأل اية األطماا والمرضى  الىى تلو 

الررىى يم رر   ررل صرراي   مررل مرر  تخمرريء ت لمررة األ رروأل، و لرروال تلررع الخرردمال  والمسررني  هررو

المجا ية لتعي  دفع أ وأل أ لى للعاملي  للحماظ  لى مستويال معيشة األسرة  ند  مس مستويات ا 

ا ل ل صاي   مل اليمة هرىا المرر  فرى ت لمرة د م   مل المنزلى يمثل فى يليلية األمرالحالية. فالع

 األ وأل. 

 رر   قررراأل لجنررة تطرروأل الم ررر االقتصررادى و  ررود الحر ررة النسرروية  أسررمرلن ايررة فررى او

للحسرااال  Satellite Accountsاإليصاء فى األم  المتحردة اارروألة   رداد يسرااال ت ميليرة 

اللومية تختص انيصاءال العمل المنزلى غيرر المردفوع وتوزيرع سرا ال كلرع العمرل اري  النسراء 

                                                 
 ، الموقع اإلل ترو ى لوزاألة التخطيط70، الملدمة، النسخة العراية، ص 2008 ظا  الحسااال اللومية  - 1

2 - Wally Seccombe, The Housewife and Her Labour under Capitalism, New Left Review, 1974, No. 

83, p. 3- 24 
3 - 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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صرروألة الحليليررة  رر  األداء االقتصررادى والتلررد  اال تمررا ى، والتررى والر رراا، وكلررع السررت ماا ال

 . 4يلصر مدلر النات  المحلى اإل مالى    التعمير ال امل  ن ا

 :غير المدفوع  لى الصعيد العالمى : قياس وتلدير قيمة العمل المنزليأوال

لردير قيمرة % م  دوا العال  صاألل ت ت  اليراس وت42تشير ايا ال األم  المتحدة  لى أي 

العمرل  لرى  كلرع أدى قيراس وتلردير قيمرةقرد والعمل غير المدفوع  جزء م   يصائيات ا الرسمية. 

، فرى الرداي العرال  المختلمرة توضيح المساهمة ال ميرة للعمل المنزلرى فرى مسرتوى معيشرة المجتمرع

مر   يرر  وقيا  النسراء ارالجزء األ مرر مر  هرىا العمرل.  مرا أوضرحس مسرو  اسرتخدا  الوقرس فرى  ث

األييرراي زيررادة  رردد سررا ال العمررل اإل ماليررة للنسرراء ملاأل ررة االر رراا، واالتررالى ا خمرراض  رردد 

سا د هىا  ل   الحر رة النسروية فرى دوا العرال   وقد. 5سا ال الراية والترفي  التى يحصل   لي ا

ع  لررى المطالمررة اررالحذ فررى تحليررذ الترروازي اررري  مسررعوليال الحيرراةع العمررل و  ررادة توزيررع تلررر

المسررعوليال ارري  النسرراء والر رراا  لررى مسررتوى األسرررة، فاررال  رر  تررد ي  مطالرر  المسرراواة فررى 

األ وأل، مع األخى فى اال تماأل أي تراية الطمل االتحديد تمثرل  مرال مر  أ مراا الخردمال العامرة، 

 ا للمجتمع   ل وليس لألسرة فحس .ا اشري  واستثماأل  

مرر  االسررتجااة لررمعء مطالرر  النسرراء، تجرراألب الرردوا المختلمررة ظ رروأل ألرر اا  وضررحوت

، سرواء  لرى صرعيد محاولرة   رادة توزيرع 6تتماول فى دأل ت ا ومردى اتسرا  ا مر  مجتمرع  خرر

مسعوليال أل اية األطماا اي  الر اا والنساء داخل األسرة، أو تدخل الدولة لتحمل  زء م  تلرع 

 لرى طريرذ  يذ اعرء التحسر األ ماء، فاال    توفير ايعة  مل عصديلة لألسرةع،  ما ت  تحل

   العمل المت افئع اي  النساء والر اا، وتزايد االتجاه  لرى اال ترراف   ألساء ممدأ عأ ر متساو  

ر ا لج رد مشرترك احذ النساء فى اقتسا  الثروة التى تر  ت وين را خرالا فتررة الرزواج اا تماألهرا  تا  

 ا من  .يمثل العمل المنزلى  زء  

 :غير المدفوع فى مصر ة العمل المنزلي: قياس وتلدير قيماسا ي  

 لى الصرعيد الرسرمى ال تلترز  الحسرااال اللوميرة فرى مصرر يترى ا ي ان رداد يسرااال 

ت ميلية تختص انيصاءال العمل المنزلى غيرر المردفوع وتوزيرع سرا ال كلرع العمرل اري  النسراء 

لرة لليراس وتلردير قيمرة أوا محاو 2014ل د  ا  والر اا. أما  لى الصعيد المحثى والنسوى فلد 

للوصروا و سمت   لى النات  المحلى اإل مالى، وكلع  العمل المنزلى غير المدفوع للنساء فى مصر

دألاسررة لرررفس اررن راء هررىه الوقررد  لررى تلرردير المسرراهمة الحليليررة للنسرراء فررى النشرراط االقتصررادى. 

مسح التتمعى لسرو  العمرل فرى ، ااال تماد  لى الميا ال الخا  للمدسسة المرأة الجديدة  م ممادألةا

المرررأة فررى  ترراب أصرردألت  مدسسررة  و تررائ  تلررع الدألاسررة اصرريل رررض تموترر   . و20127مصررر 

  .عتحس  نواي عتلدير قيمة العمل المنزلى غير المدفوع للنساء فى مصرالجديدة 

وقد أسمرل محاولتنا للياس وتلدير قيمرة العمرل المنزلرى غيرر المردفوع للنسراء فرى مصرر 

 :   لى النات  المحلى اإل مالى،    النتائ  الرئيسية التاليةو سمت

                                                 
4- 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.  
5 - United Nations Statistics Division, Time Use Statistics to Measure Unpaid Work, IBID. 

 لمزيد م  التمصيل ا ظر فى كلع: - 6

ير سلوى العنترى، عالتجاألب العالمية لحساب قيمة العمل المنزلى غير المدفوعع، المصل الثا ى م   تاب: تلدير قيمة العمل المنزلى غ

 ، ص  2014المدفوع للنساء فى مصر، مدسسة المرأة الجديدة، اللاهرة، ديسممر 
والج از المر زى للتعمعة العامة واإليصاء وار اية منظمرة العمرل  ERFامعرفة  ل م  منتدى المحوث االقتصادية هىا المسح أ د  - 7

المحافظرال المصررية اااسرتثناء المحافظرال   ميرع فرى خصألف ل 49.186ألف أسرة تتام   12الدولية. ويغطى هىا المسح أ ثر م  

الممثلة فى مطرو  والوادى الجديد والمحر األيمر ولماا و نروب سريناءو ويمثرل في را  رل مر  الريرف والحارر،  مرا  لحدودية الخمسا

التوظفعالمطالرة، و روع العمرل، يوفر المسرح ايا رال الممحروسي  طملرا للنروع، والمسرتوى التعليمرى، والسر ، والحالرة اال تما يرة، وموقرف 

 والدخل، ومدلرال المستوى االقتصادى. 
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 ا م  الر اا: يعمل   دد سا ال أطوا  ثير  المصريال النساء  -1

a.  فعند الملاأل ة اي  النساء المشتغالل والر اا المشتغلي  فرى مصرر يتارح أي النسراء

دترى  مرل تعا ى م  الظاهرة المعروفة اوألدية العمل المزدو ة، والتى تتمثل فى وأل

 يداهما فى السو  والثا ية فى المنزا.  ويترت   لى كلع أي   مالى سرا ال العمرل 

سا ة  54سا ة فى األسموع ملاال  حو  69 حو  فى المتوسط للنساء المشتغالل يملغ

 للر اا.

b. متوسط  ند الملاأل ة اي  النساء غير المشتغالل والر اا غير المشتغلي  يتاح أي و

األسمو ية للر ل غير المشتغل تصل اال اد  لى ما يلرب م   زلىالمن سا ال العمل

سررا ة االنسررمة للنسرراء غيررر  30سررا تي  فررى يرري  يصررل كلررع المتوسررط  لررى  حررو 

 المشتغالل للسو .

  سا ال  مل منزلى أطوا: دد  ساء الطملة المتوسطة يعمل   -2

ةو يددى  لى ا خمراض فعلى الرغ  م  التصوأل الشائع الي األتماع مستوى المعيشة االثرو

ا مر  ا  ميرر    ء العمل المنزلى  لى النسراء، و يعطرى اإلم ا يرة لألسررة لترل ير مر  يرددى  رزء  

كلع العمل، فني  تائ  الدألاسة توضح أي هىه الملولة تصد  اصمة أساسية  لى مسرتويال الثرروة 

 رل مر  لمنزليرة ملاأل رة االعليا، وأ   االنسمة للطملة المتوسطة يتزايد  لى الع س   ء األ مراا ا

 األفلر م  النساء. الشرائح األ لى و

a يرتمع متوسط سا ال العمل المنزلى فى مجراا أل ايرة األطمراا والمسرني  والمرضرى .

سرا ة فرى  12سرا ة و  11لنساء الطملة المتوسطة امختلرف لررائح ا امرا يترراو  اري   

سررا ال فررى  9ا ايرروالى األسررموعو ملاأل ررة ا ررل مرر  لررريحة الملررراء والشررريحة العليرر

  فررى م رراألسررموع ل ررل من مرراو، وهررو مررا قررد يع ررس قيررا   سرراء الطملررة المتوسررطة ارردوأل 

المساهمة فى تعلي  األاناء، خاصرة فرى ظرل تردهوأل  ظرا  التعلري  العرا  فرى مصرر وتزايرد 

 التر يز  لى دوأل المنزا والدألوس الخصوصية لتعويء الترا ع فى دوأل الدولة. 

b دة األطمرراا فررى االسررتى األ فررى داخررل األسرررة تلررع اصررمة أساسررية  لررى . مسررعولية مسررا

% مر  الحراالل ملااررل 61 راتذ النسراء، ييرث ألراألل   اارال الممحوسررال  لرى األ  فرى 

 % م  الحاالل لألب.12

 زيادة  دد األاناء تددى  لى خروج النساء للعمل لموا  ة الزيادة فى  ملال األسرة:  -3

المحررث  رر  مصرردأل  ضررافى للرردخل لموا  ررة ازديرراد  ملررال  توضررح الدألاسررة أي مسررللة

فعند يج  األسرة، واالتالى ازدياد  دد سا ال العمل فى السو ، هو أمر ال يلتصر  لى الر اا. 

 48فرى األسرموع ليصرل  لرى  حرو متوسط سرا ال العمرل ال لرى للنسراء  األتمعلألسرة أألاعة أفراد 

 تيجة لريس فلرط  للنساءفى   ء العمل ال لى  لزيادةو اءل ا. للر اا سا ة 50 حو  ملاالسا ة 

لزيادة الملموسرة فرى متوسرط  ردد سرا ال العمرل للسرو  لا اخامة   ء العمل المنزلى ال أيا  ل

 . اعد تجاوز صدمة الطمل األوا

 سعى النساء المستمر للتوفيذ اي  وا مال العمل ومتطلمال أل اية األطماا: -4

تعمل النساء فى مصر فى ايعة  مل غير صديلة لألسرة. فتد د   ااال الممحوسال 

 ازة وضع مدفو ة األ ر،   الحاالل ل  يت  الحصوا  لى أى  % م18 لى أ   فى المشتغالل 

أ ثر م   أي ما % م  الحاالل، 17 ازة اي  أسمو ي  وستة أساايع فى  حو تراويس تلع اإل و

% من   يعمل  ادوي 17أل5تلمينال ا تما ية وادوي تلمي  صحى، و % من   يعمل  ادوي 47

% م  الحاالل، فاال    أي أ ثر م  75 لود،  ما أي مدة العلود تملغ سنة فلقل فى أ ثر م  

تمتع  اعاوية أية  لااة م نية أو  مالية. وألغ  هىه الظروف غير المواتية ي% من   ال 70



 4 

تمر للتوفيذ اي  وا مال العمل ومتطلمال أل اية األطماا، المس ي  أ دل   ااال الممحوسال سع

أ ثر  ا يتى لو استد ى كلع التوقف لمترة    العمل، مع االستعداد للعودة يينما تسنح المرصة

  و.% م  الحاالل60م  

 الل ر الى وألى هو السم  فى  د  استمراأل النساء فى العمل للسو  ال ر: -5

زوف النساء    العمل وتمايل   عالملاء فى المنزا تد د  تائ  الدألاسة أ ىواة  

لر اية  ائالت   اعد الزواجع. فعندما ت  تو ي  السداا للممحوسال الالئى توقم     العمل ال ر 

% م  44.8   السم  الرئيسى  للتوقف،  اء  فى ملدمة األسماب ألفء الزوج أو الخطي  ا

% فلط م  15.5عد  االستمراأل فى العمل فى ا لالحااللو فى يي  ل لس أل اية األطماا سمم  

 الحاالل.

 :ا ان مالى سا ال العململاس   النساء يساهم  انصيم   العادا فى النشاط االقتصادى -6

ا  لى ا خماض مساهمة النساء فى النشراط االقتصرادى فرى تشير اإليصاءال الرسمية دوم  

يتسراب   مرالى سرا ال العمرل ال ليرة .  ال أي ا8%24 وتد د أي تلع المساهمة ال تتجراوز،مصر 

التى تمىل ا النساء سواء فى المنزا أو فى السو  يددى  لى ديء تلع الملولة. فرنكا  ا رس النسراء 

% م  السر اي فرى الشرريحة العمريرة للروة العمرل فلرد أوضرحس الدألاسرة 49فى مصر يمثل   حو 

لمردفوع وغيرر المردفوع لتلرع %  لى األقل م    مرالى سرا ال العمرل ا46.2أ     يس م  انحو 

 الشريحة. 

 % م  النات  المحلى المحلى اإل مالى:25العمل المنزلى للنساء يمثل أ ثر م   -7

% م    مالى سرا ال 46.2ا فى اال تماأل أي العمل المنزلى غير المدفوع يمثل  حو أخى  

، 9االمتعراألف  لي را دولي ر العمل ال لية للنساء فى مصر فلد قمنا اتليي  تلع السا ال وفلا لألسالي 

يو يرو  30وأسمرل التلرديرال  ر  أي قيمرة العمرل المنزلرى للنسراء فرى السرنة الماليرة المنت يرة فرى 

ملياأل  ني  اما يمثل  لى التوالى ما يترراو   455ملياأل  ني   و  307أل6قد تراويس اي   2012

الخرى المتوسررط المسرريط  % مرر  النرات  المحلررى اإل مرالى فررى تلرع السررنة. و30أل2% و 20أل4اري  

ل ىي  التلديري  يم ر  اللروا ارلي مسراهمة العمرل المنزلرى للنسراء فرى مصرر تمثرل مرا ال يلرل  ر  

 % م  النات  المحلى اإل مالى. 25

 :الطريذ للم ا  العا لةطة األخ: لثاسا

 ي تلدير الليمة النلدية للعمل المنزلى و  مالى المساهمة الحليليرة للنسراء المصرريال فرى 

النشاط االقتصرادى ملاأل رة ان مرالى مسراهمة الر راا يمثرل،  لرى أهميتر ، مجررد خطروة إلألسراء 

أساس موضو ى لتعزيز الم ا ة اال تما ية للنساء ويل ر  فرى المشراأل ة فرى صرنع اللرراأل وفرى 

تحليذ التروازي اري  مسرعوليال الحيراةع العمرل. وفرى تصروأل ا أي خاألطرة الطريرذ فرى هرىا الشرلي 

   الم ا  العا لة  لى صعيد الحر ة النسوية لعل م  أارزها:ا متشمل  دد  

 تررراف األ  ررزة اإليصررائية الرسررمية الهميررة العمررل المنزلررى غيررر المرردفوع ال السررعى -1

وااللتزا  اتامي   يصائيال النوع اال تما ى ايا ال الوقس المنمذ  لرى كلرع العمرل، 

 ألا  را فرى يسرااال ت ميليرةفاال      داد تليي  دوألى لرامل لأل شرطة المنزليرة و د

                                                 
 65، ص 4201ة والر ل فى مصر أا ظر الج از المر زى للتعمعة العامة واإليصاء، المر - 8
 ت  التلدير وفلا لألسلواي  التاليي : - 9

    ماق  فى العمل المنزلى غير المدفوع  اي يم     ماق  أي الوقس الىى يت والىى يمترض Opportunity Costت لمة المرصة المديلة  -أ

ت  استخدا  متوسط أ ر السا ة  لى المستوى اللومى ل ل م  النساء والر اا  تعمير    ت لمة وقد ال ر.  للسو فى  مل م  كلع ادال 

  المرصة المديلة.
ت  اختياأل أ ر سا ة العمل ل ل م  ييث  Generalist Market Replacement Costت لمة العمل المثيل غير المتخصص  -ب

النساء والر اا فى قطاع خدمال الغىاء واإلقامة،  ممثل أل ر أ شطة الخدمال المنزلية، وأ ر سا ة العمل ل ل م  النساء والر اا فى 

 .قطاع خدمال الصحة وأ شطة العمل اال تما ى،  ممثل أل ر أ ماا أل اية األطماا والمرضى والمسني 
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Satellite Accounts    لنظا  الحسااال اللومية، وكلع  لى النحو الرىى يددتر  األمر

 المتحدة. 

التو ية المجتمعية ادوأل العمل المنزلى غير المدفوع فى ألفاهيرة المجتمرع والمسراهمة  -2

 الحليلية للنساء فى النشاط  االقتصادى.

التشرريعية الالزمرة فرى قرا وي العمرل، امرا يارم  ايعرة الاغط الستصرداأل التعرديالل  -3

 رازال الوضرع وأل ايرة الطمرل، و م ا يرال العمرل يلة لألسررةع فيمرا يتعلرذ ان مل عصد

  صف الوقس.

الاغط لتعديل قا وي العمل ليشمل خد  المنرازا والعمالرة الزألا يرة،  خطروة أساسرية  -4

 عامالل فى هىي  المجالي .لتوفير الحماية اللا و ية والتلمينية للنساء ال

تمعيل النصوص اللا و ية المتعللة ان شراء دوأل الحارا ة فرى المنشرلل الترى يعمرل ا را  -5

 يد أد ى محدد م  النساء.

تو ية النساء العامالل الهمية   شاء واال اما   لى النلااال الم نية والعمالية للدفاع  – 6

 زمي  ل   فى هىا الشلي.     يلوق  ، وتوفير المعلومال والتدألي  الال

تمعيل النصوص الدستوألية اخصوص  د  التمييز، واستصداأل التشريعال التى ت مل  -7

 يظره وتجريم ، واستحداث وتمعيل آليال المتااعة الالزمة.

 الاغط لتطميذ الحد األد ى لأل وأل فى اللطاع الخاص. -8

 لي را اال تلراص مر  أو ألفرع ملاومة أية تعرديالل فرى قرا وي الترلمي  الصرحى يترتر   -9

 ت لمة الر اية الصحية اإل جااية للنساء.

تعديل الصوألة الىهنية     القة  ل م  النسراء والر راا االعمرل المنزلرى وأل ايرة  -10

 األطماا، فى ال ت  الدألاسية، واإل ال ال التجاألية واأل ماا الدألامية. 

أل الحاا ة وأليراض األطمراا لمرا التوسع فى   شاء دو، تامي  خطط تطوير التعلي  -11

 قمل س  التعلي  الرسمى.

المدألسرية خرالا   ايرة تامي  خطط تطوير وتحسي  التعلي  توسيع  طرا  األ شرطة  -12

  ازال الرسمية و طلة الصيف.األسموع واإل

تطوير معاش المرأة المعيلرة ليخررج مر  مم رو  المسرا دال اال تما يرة  لرى مم رو   -13

مينية تتحمل ا الدولرة ملاارل مسراهمة النسراء المعريالل فرى ت روي  ألأس الحذ فى يماية تل

 الماا المشرى و  داد اللوى العاملة للمجتمع   ل.

استصداأل التشريعال الخاصة ااقتسا  الثروة اي  الرزو ي  مرع االسترلراد اتجراألب  -14

    اعء الدوا اإلسالمية مثل ماليزيا، واعء الدوا العراية مثل تو س والمغرب. 

 

 


