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شكر وتقدير
مشروع »تعزيز عملية تمكين المرأة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا«هو مشروع للمساعدة الفنية قامت بتمويله وزارة الخارجية 
والتعاون الدولي اإليطالية )MAECI( وتم تنفيذه من قبل منظمة األمم المتحدة للتنمية 

الصناعية )اليونيدو(.

أعدت التقرير الفني مونيكا كاركو )Monica Carco(، مديرة دائرة تنمية األعمال 
 )Alain Fayolle( وآالن فايول ،)PTC / AGR / RHJ( الزراعية في اليونيدو

البروفيسور في ريادة األعمال ومدير مركز أبحاث ريادة األعمال في كلية إدارة األعمال 
في ليون )EM LYON Business School(  ونائلة عمارة المحللة اإلقتصادية 

والمستشارة الدولية لليونيدو.

يعرب الفريق الذي قام بهذا العمل عن امتنانه للمساهمات والمالحظات التي قدمتا سيرينا 
رومانو )Serena Romano(، المستشارة الدولية للشؤون الجندرية، وثريا بن مكران، 

مسؤولة البرامج في اليونيدو، بوصفهما مراجعين نظراء. 

كما ونود أن نعبر عن بالغ الشكر والتقدير لكافة الشركاء في المشروع والجهات المعنية 
لتعاونهم ومساهماتهم في هذا المشروع.

إخالء من المسؤولية
تم إنتاج هذه الوثيقة دون أن يتم تحريرها بشكل رسمي من قبل األمم المتحدة.  ال تعبر 

التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذه الوثيقة بأي شكل عن رأي األمانة العامة 
لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو 

إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها، أو نظامها اإلقتصادي 
أو درجة التطور فيها.  التسميات مثل »متقدمة«، »صناعية« و »في طور التنمية« تهدف 

إلى تحقيق المالئمة اإلحصائية وال تعبر بالضرورة عن حكم على المرحلة التي حققها بلد 
معين أو منطقة معينة في عملية التنمية.  كما أن ذكر أسماء شركات أو منتجات تجارية ال 

يشكل تأييد لها من قبل اليونيدو. 

كل الصور واألرقام والرسوم البيانية © اليونيدو عام 2017، ما لم يذكر خالف ذلك.
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مقدمة

مشــروع تعزيــز عمليــة تمكيــن المــرأة للتنميــة الصناعيــة الشــاملة والمســتدامة 
منظمــة  تنفــذه  مشــروع  هــو  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي 
األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة )اليونيــدو(.  يهــدف المشــروع، الــذي تمولــه 
وبالتالــي  للمــرأة  اإلقتصاديــة  المشــاركة  تحســين  إلــى  اإليطاليــة،   الحكومــة 
تهيئــة الظــروف لتحقيــق النمــو الشــامل والمســتدام فــي منطقــة الشــرق األوســط 
تملكهــا  التــي  الهائلــة  اإلمكانــات  مــن  االســتفادة  خــالل  مــن  أفريقيــا  وشــمال 
وتونــس.   وفلســطين  والمغــرب  ولبنــان  واألردن  مصــر  فــي  األعمــال  ســيدات 
وبهــذا الصــدد، فــإن المشــروع يتماشــى تمامــا مــع أهــداف التنميــة المســتدامة 
 :)SDG 1( 1 التــي اعتمــدت مؤخــرا، وباألخــص هــدف التنميــة )SDGs(
 5 التنميــة  وهــدف  مــكان«،  كل  فــي  أشــكاله  بجميــع  الفقــر  علــى  »القضــاء 
)SDG 5(: »تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن كافــة النســاء والفتيــات«، 
وهــدف التنميــة SDG 8( 8(: »تعزيــز اســتدامة النمــو اإلقتصــادي الشــامل 
وهــدف  للجميــع«،  الالئــق  والعمــل  والمنتجــة،  الكاملــة  والعمالــة  والمســتدام 
التنميــة SDG 9( 9(:« بنــاء بنيــة تحتيــة متينــة، وتعزيــز التصنيــع الشــامل 
التنميــة SDG 16( 16(: »تعزيــز  االبتــكار«، وهــدف  والمســتدام وتشــجيع 
تاحــة تحقيــق العدالــة  المجتمعــات الســلمية و الشــاملة علــى التنميــة المســتدامة، واإ
للجميــع، وبنــاء مؤسســات فعالــة ومســؤولة وشــاملة علــى كافــة المســتويات«.

جــاء المشــروع نتيجــة اإلدراك أن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا تتميــز 
بوجــود أكبــر تفــاوت بيــن الرجــال والنســاء مــن حيــث ريــادة األعمــال فــي العالــم 
)OECD، 2014(.  وفقــا للبيانــات الحديثــة، تملــك النســاء وتديــر مــا بيــن 
31% و 38% مــن الشــركات علــى المســتوى العالمــي، فــي حيــن أنــه، فــي 
بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، ال يزيــد هــذا الرقــم عــن %13 
فقــط )منظمــة العمــل الدوليــة، 2015( إلــى 15% )البنــك الدولــي20131 ( .  
ونظــرًا لعــدم وجــود بيانــات وطنيــة موحــدة أو متســقة تســمح بإجــراء مقارنــة فــي 
ريــادة األعمــال فــي الــدول الســت المعنيــة هنــا، فــإن التقديــرات تشــير إلــى أنــه 

1أجرى البنك الدولي دراسة شملت 5887 شركة في10  من بلدان  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
بين عامي 2003 و .2010 وأظهرت النتائج أن 51% فقط من الشركات مملوكة من قبل النساء.

فــي عــام 2013، كانــت نســبة الشــركات المملوكــة علــى األقــل جزئيــا مــن قبــل 
النســاء في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا تبلغ 22.7%، بالمقارنة مع 
المعــدل العالمــي الــذي يبلــغ 35.2%.  وكانــت المعــدالت فــي الســت دول التــي 
يشــملها المشــروع علــى النحــو التالــي: مصــر: 16.1%، األردن: %15.7، 
لبنــان 43.5%، المغــرب: 31.3%، الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة: %12.6، 
وتونــس: 49.5%. وكانــت األرقــام المعنيــة بالمشــاريع التــي تديرهــا النســاء فــي 
هــذه البلــدان بنفــس الترتيــب هــي: %7.1، %2.4، %4.4،4.3 %، %1.2 

و 2%8.5. 

تــم تصميــم مشــروع اليونيــدو بهــدف مســاعدة النســاء علــى تعزيــز اســتقاللهن 
اإلقتصــادي فــي الســتة بلــدان المســتهدفة، وذلــك وفــق نهــج شــمولي يتكــون مــن 

ثالثة مستويات من التدخل:

إلى دعم وتسهيل 1.  المشروع  الماكروي، يهدف  الكلي/  المستوى  على 
ورعاية حوار السياسات بين األطراف المعنية الرئيسية بهدف إنتاج 
تــتــوافــق عليها جميع  الــتــي  الــعــمــل  الــتــوصــيــات ونــقــاط  مجموعة مــن 
ـــادة األعـــمـــال فــي المنطقة. ــــراف لتشجيع الـــمـــرأة فــي مــجــال ريـ األطـ

على المستوى المتوسط، يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الجمعيات 2. 
النسائية المهنية الوطنية لتكون قادرة على تقديم خدمات ذات جودة أعلى 
ووفق الطلب إلى سيدات األعمال، لدعم إنشاء ونمو مشاريعهن، وتعزيز 
 تطور بيئة أكثر مالئمة لتنمية ريادة األعمال لدى النساء بشكل فعال.

http://www.enterprisesurveys.org/Data/ExploreTopics/  :2  المصدر

gender#middle-east-north-africa

على المستوى الجزئي/ الميكروي، يعزز المشروع االستثمارات الواعدة 3. 
التي تقودها النساء في الدول المستهدفة من خالل التدريب، وتحديد 
التمويل. على  والحصول  التجارية  الشراكات  تكوين  فرص  وتسهيل 

وطنيــة  جمعيــات  ســت  مــع  قويــة  شــراكة  أســاس  علــى  المشــروع  تنفيــذ  تــم 
للمــرأة  الكليــة  والتنميــة   النهــوض  هــي: جمعيــة  المعنيــة  البلــدان  فــي  محليــة 
عمــان  والمهــن  األعمــال  صاحبــات  نــادي  جمعيــة  و  مصــر(،  )اوتــاد، 
لبنــان(،  )المجموعــة،  للتنميــة  اللبنانيــة  والجمعيــة  األردن(،   ،BPWA(
المغــرب(،   ،AFEM( مــاروك المغــرب  فــي  النســاء رائــدات األعمــال  رابطــة 
للتنميــة  النســاء  القــادة  وجمعيــة  )فلســطين(،  األعمــال  ســيدات  ومنتــدى 
المســتدامة )F & L، تونــس(، ووزارات الصناعــة فــي كل مــن هــذه الــدول.

وقــد أجريــت دراســة علــى ريــادة األعمــال النســائية فــي الســتة بلــدان المســتهدفة 
هــذه  مــن  الهــدف  وكان  للمشــروع،   المخططــة  األنشــطة  إطــار  ضمــن 
الدراســة هــو 1( توفيــر مجموعــة معلومــات محدثــة حــول وضــع تطــور ريــادة 
األعمــال النســائية فــي البلــدان المســتهدفة؛ 2( التعــرف علــى التحديــات التــي 
لبيئــة  فــي إنشــاء وتطويــر مشــاريعهن؛ 3( تقديــم توصيــات  النســاء  تواجههــا 
علــى  القائمــة  المدخــالت  توفيــر  و4(  للمــرأة؛  مالئمــة  أكثــر  تكــون  أعمــال 
العــام والخــاص. بيــن الجهــات المعنيــة مــن القطاعيــن  األدلــة لدعــم الحــوار 

علــى  واســتطالع  لألدبيــات  مراجعــة  أســاس  علــى  الدراســة  أجريــت  وقــد 
االنترنــت تــم إجــراؤه بالتعــاون مــع الســت جمعيــات الوطنيــة الشــريكة.  وقــام 
يغطــي  اســتبيان  بإعــداد  )كوثــر(  والبحــوث  للتدريــب  العربيــة  المــرأة  مركــز 
مــع  الوثيــق  بالتعــاون  وذلــك  ســؤااًل،   55 مــن  ويتكــون  مجــاالت  ســبعة 
ومنظمــة  المعنيــة  البلــدان  فــي  المشــروع  فــي  الشــريكة  النســائية  الجمعيــات 
األول  المســح  أجــري  وقــد  )اليونيــدو(.   الصناعيــة  للتنميــة  المتحــدة  األمــم 

فــي شــهري آب/ أغســطس وأيلــول/ ســبتمبر عــام 2015، وتــم خاللــه جمــع 
المســتهدفة. البلــدان  فــي  األعمــال  ســيدات  مــن   400 حوالــي  مــن  البيانــات 

تم تلخيص النتائج األولية لهذه الدراسة في وثيقة العمل التي قدمت في مؤتمر 
التمكين اإلقتصادي للمرأة في األردن وتونس وفلسطين ولبنان ومصر والمغرب، 
الــذي نظمتــه اليونيــدو فــي ميالنــو بتاريــخ 14 أكتوبــر/ تشــرين أول 2015.

فــي  البيانــات  لجمــع  الثانــي  التكــرار  إجــراء  تــم  الحيــن،  ذلــك  ومنــذ 
مــن  الثانيــة  المحطــة  وهــذه   .2016 أيــار  ومايــو/  نيســان  أبريــل/  شــهري 
ترجمــة  ذلــك  فــي  بمــا  المنهجيــة،  علــى  التعديــالت  بعــض  شــملت  الدراســة 
هــذه  فــي  تمــت  وقــد  الباحثيــن.   وتوظيــف  العربيــة  اللغــة  إلــى  اإلســتبيان 
إلــى  باإلضافــة  األعمــال  ســيدات  مــن   810 استشــارة  الثانيــة  المرحلــة 
.1210 إلــى  المشــاركات  عــدد  إجمالــي  بذلــك  ليصــل  الســابقة،  المجموعــة 

وقد أجري تحليل مفصل للبيانات التي تم جمعها في يونيو/ حزيران 2016. 
وهذه النشرة هي تقرير عن هذا التحليل.
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الملخص التنفيذي

 يعرض هذا التقرير ويحلل البيانات التي تم جمعها من 1210 من ««
ســيــدات األعــمــال فــي ســت دول فــي منطقة الــشــرق األوســـط وشمال 
وفلسطين.  والمغرب  وتونس،  ولبنان،  واألردن،  أفريقيا هي: مصر، 
وقـــد أجــــري اإلســتــبــيــان عــلــى اإلنـــتـــرنـــت، مـــن خـــالل ســـت جمعيات 
ــــدراســــة.  وتــتــمــيــز هـــذه الــدراســة  نــســائــيــة فــي الــــدول الــمــشــمــولــة فــي ال
والنهج. الحجم  حيث  مــن  ســـواء  بالمعلومات  وغنية  أصلية  بكونها 

 إن نتائج التحليل واضحة ووثيقة الصلة بالموضوع، كما أنها أدت إلى ««
مجموعة من التوصيات التي يمكن أن توجه استراتيجيات السياسة العامة 
والجهات المعنية نحو تعزيز وتطوير الريادة في األعمال لدى النساء 
بحيث تمتد إلى المدى الطويل وتخلق الثروة اإلقتصادية واإلجتماعية.

ــذا صــحــيــح حــتــى عــنــدمــا تـــكـــون الــعــيــنــة مــتــأثــرة بــبــعــض الــتــحــيــز «« ــ  وهـ
ــيـــار والــتــمــثــيــل بــســبــب وجـــــود ســـمـــات مــعــيــنــة لــدى  ــتـ مـــن حــيــث اإلخـ
ــيــة الـــنـــســـائـــيـــة الـــتـــي نــظــمــت تــنــفــيــذ اإلســـتـــبـــيـــان. ــمــهــن الـــجـــمـــعـــيـــات ال

نبذة عن سيدات األعمال الالتي شملهن اإلستبيان

إلــى أن يكن شابات «« العينة  الــالتــي شملتهن  تميل ســيــدات األعــمــال 
)40 عاما في المتوسط(، معظمهن من خريجات الجامعات باستثناء 
اللبنانيات، ولديهن حوالي 10 سنوات من الخبرة في نشاط األعمال.  
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن الــســيــدات أســســن مــشــاريــعــهــن الــخــاصــة )بين 
أســريــة. فــي شــركــات عائلية/  الــقــيــادة  تسلمن  أو  %65 و 83%(، 

كــانــت دوافـــع الــســيــدات الــمــشــاركــات فــي إطـــالق مشاريعهن إيجابية ««
حيث أنها نشأت مــن إدراكــهــن لــوجــود فــرص عمل، ومــن حماسهن 
لتحقيق إنجازات شخصية أو اإلستقالل أو الحرية، أو من إدراكهن 
اللبنانيات ذكرن دوافع  لمؤهالتهن ومهاراتهن الخاصة.  المشاركات 

القرار  نبع  الــحــاالت،  كثير من  في  المثال  سلبية، على سبيل  أكثر 
لريادة األعمال من الحاجة إلى الهروب من وضع شخصي صعب.

يتراوح «« الوقت ألعمالهن، حيث  قــدرا كبيرا من  المشاركات  تخصص 
متوسط أسبوع العمل بالنسبة للغالبية من 30 إلى 50 ساعة.  وتمضي 
%39 من السيدات من لبنان و %31 من السيدات من تونس أكثر 
من 50 ساعة أسبوعيًا في إدارة أعمالهن. ووفقا لنتائج المسح، فإن 
هذه المستويات من اإللتزام ليس لها تأثير سلبي على الحياة األسرية.

الــالتــي شملهن االســتــطــالع ال يتلقين أجـــرًا «« الــنــســاء  بــصــفــة عــامــة، 
إلى  للجوء  الــحــاجــة  مــا يتحدثن عــن  أعــمــالــهــن، وكــثــيــرًا  منتظمًا مــن 
مــصــادر أخـــرى مــن الــنــشــاط الــمــدفــوع األجـــر لــزيــادة دخــولــهــن.  وقد 
تبين وجـــود مجموعتين مــن الــبــلــدان فــي هــذا الــمــجــال: الــبــلــدان التي 
ــان اإلحـــتـــمـــال فــيــهــا أكــبــر أن تــســعــى الــمــشــاركــات لــتــحــقــيــق دخــل  كــ
وفلسطين   )46.9%( ومــصــر   )49.3%( األردن  وهـــي  إضــافــي، 
بكثير وهــي:  أقـــل  بــوتــيــرة  ذلـــك  يفعلن  كــن  الــتــي  وتــلــك   )42.5%(
.)27.5%( والـــمـــغـــرب   )22.8%( وتـــونـــس   ،)17.1%( لــبــنــان 

ــال فـــي الــعــيــنــة أنــهــن «« ــمـ أفـــــادت الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن ســـيـــدات األعـ
ــرة،  يــســتــفــدن مـــن الـــدعـــم فـــي أنــشــطــتــهــن فـــي الــمــقــام األول مـــن األســ
لــى درجــة أقل من األصدقاء والــزمــالء.  وتساهم أيضًا الجمعيات  واإ
الــدعــم، ولــو أن ذلــك كــان بدرجة أكثر  والمؤسسات المالية في هــذا 
تــواضــعــا بكثير، إال فــي الــمــغــرب ولــبــنــان )فـــي لــبــنــان نــتــج ذلـــك من 
الميكروية(.  / الصغيرة  القروض  على  تركز  الشريك  الجمعية  كون 

ــلـــى «« عـ ــن  ــ ــلـ ــ ــصـ ــ حـ الـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــات  مــــــــن   50%-25 ــن  ــ ــ ــي ــ ــ ب مــــــــا 
ــم أو  ــ ــدعـ ــ ــن الـ ــ ــع مـــوجـــهـــيـــن واســــتــــفــــدن جـــمـــيـــعـــا مـ ــ فــــــرص لـــلـــعـــمـــل مـ
ــة. ــ ــــالزمـ ــارات الـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــر الـ ــويــ ــطــ ــل الـــمـــشـــاكـــل وتــ ــ ــي حـ ــ ــدة فـ ــاعــ ــمــــســ ــ ال

الخصائص المميزة واألهداف للشركات التي تملكها النساء

ــات الـــــتـــــي تـــــديـــــرهـــــا ســــــيــــــدات األعـــــــمـــــــال بــشــكــل «« ــ ــركــ ــ ــشــ ــ ــ ــمــــل ال ــعــ ــ ت
ــات والــــتــــجــــارة والـــــحـــــرف. وهـــنـــالـــك  ــدمــ ــخــ ــ ــيـــســـي فــــي قـــطـــاعـــات ال رئـ
ــاعــــات الـــتـــحـــويـــلـــيـــة والــــــزراعــــــة. ــنــ ــي الــــصــ ــ نـــســـبـــة صـــغـــيـــرة تـــعـــمـــل فـ

ــمـــال الــفــرديــة منخفضة نــســبــيــا )بــيــن 50% «« حــصــة مــؤســســات األعـ
ــيـــة(. ــتـــونـــسـ ــــن الــــشــــركــــات الـ ــيـــة و %9 مـ ــــن الــــشــــركــــات الـــمـــغـــربـ مـ

وثيقا «« ارتباطا  يرتبطان  المساهمين  وعــدد  الشركات  هذه  إدارة  هياكل 
مع حجمها.  ويعتمد هيكل المساهمين في المقام األول على األسرة. 

كــبــيــرة مــن ســيــدات األعــمــال فــي فلسطين )46.67%( «« تــقــوم نسبة 
الـــمـــنـــزل. ــن  مــ اإلقـــتـــصـــاديـــة  بــنــشــاطــاتــهــن   )29.94%( ومـــصـــر 

العقبات الرئيسية التي ذكرتها سيدات األعمال في العينة هي، حسب ««
األهمية: نقص التمويل، وقلة الخبرة، وعدم وجود شبكة معارف.  في 
بعض البلدان )مصر  واألردن وفلسطين(، تعتبر هذه العقبات أكثر حدة.

المقام األول «« هــذه األعمال في  تمويل  يتم  التشغيل،  بــدء  في مرحلة 
بــاســتــخــدام رأس الــمــال الــخــاص فــي الــمــشــروع، مــع وجـــود اختالفات 
األردن  وفـــي    .)58.6%( واألردن   )80.8%( مــصــر  بــيــن  كــبــيــرة 
تــقــوم ســيــدات األعــمــال فــي معظم األحــيــان بــدعــوة  مستثمر مــالك 
كبير  قــســم  يعتمد  كــمــا  هـــذا    .)22.6%(  )business angel(
أيــضــا على االئــتــمــان الــمــصــرفــي، مــع تباين حــاد فــي الــحــاالت بين 
وفلسطين  جــهــة،  مـــن   )34.6%( وتـــونـــس   ،)46.5%( الــمــغــرب 
االئتمان  على  الحصول  يعتبر  حيث  أخـــرى،  جهة  مــن   )14.8%(
الــمــصــرفــي خـــالل فــتــرة إطــــالق الــمــشــروع  أصــعــب إلـــى حــد كبير. 

متوسط عدد العاملين في الشركات التابعة لسيدات األعمال المشموالت ««
في العينة يتراوح بين 2.03 )لبنان( و 9.37 )المغرب(.  ويمكن تفسير 
هذه األرقام بالنظر إلى أن الجمعية اللبنانية التي شاركت في االستطالع 
تركز بشكل كبير على القروض الصغيرة/ الميكروية  وبالنظر إلى 
كون نسبة عالية من الشركات في العينة المغربية هي شركات عائلية. 

ــة تــقــوم بتصدير «« ــــدراســ ــإن الـــشـــركـــات الــمــمــثــلــة فـــي ال بــشــكــل عــــام، فــ
حيث  التونسية  الــشــركــات  باستثناء  مـــحـــدودة،  ــة  درجـ إلـــى  منتجاتها 
أن %20 مــنــهــا تــحــقــق مــســتــويــات تــصــديــر تــفــوق %50.  وهــنــاك 
ــي الـــتـــصـــديـــر: الــمــغــرب  ــن الـــشـــركـــات الـــتـــي تــعــمــل فـ نــســبــة كــبــيــرة مـ
.)4.74%6( وفــلــســطــيــن   ،)69.38%( ــنــان  ــب ول  ،)74.36%(

ترتبط العقبات التي تحول دون النمو، بشكل عام، بإتاحة الحصول على ««
تاحة الوصول إلى أسواق جديدة واألسواق  رأس المال، والتوظيف، واإ
)األردن،  السياسية  بالظروف  البلدان  ترتبط في بعض  كما  الدولية، 
ولبنان، وفلسطين وتونس(، وتكلفة الخدمات العامة )األردن، وفلسطين 
وتونس(. وفلسطين  )لبنان  اإلقتصادي  النمو  انعدام  أو  وتونس(،   ،

تــتــركــز أهــــداف ســيــدات األعـــمـــال فــي الــعــيــنــة عــلــى الــمــدى القصير ««
ــود اخـــتـــالفـــات بين  ــ ــــك مـــع وجـ ــان ذل ن كــ ــتـــوســـع، واإ عــلــى الــنــمــو والـ
ــمـــغـــرب وتـــونـــس  ــي الـ ــال فــ ــ ــمـ ــ ــدات األعـ ــ ــي الــــبــــلــــدان.  فـــقـــد ركــــــزت ســ
بقوة  واحــد  لعام  األهـــداف  قائمة  فــي  المثال،  سبيل  على  وفلسطين، 
الشركة من  الــمــال وزيـــادة حصة  التوظيف وزيـــادة رأس  أكــبــر على 
األخــرى. الثالث دول  العينات من  بالمقارنة مع  الخارج  السوق في 

ــيــــف أبـــــــــدت ســــــيــــــدات األعـــــــمـــــــال الــــالتــــي «« ــتــــوظــ ــ ــال ــ ــق ب ــلـ ــعـ ــتـ فـــيـــمـــا يـ
ــيـــف  ــتـــوظـ ــًا لـ ــ ــي ــ ــب ــســ ــ ــاًل قــــــويــــــًا ن ــ ــي ــضــ ــفــ ــ شــــــاركــــــن فــــــي اإلســـــتـــــبـــــيـــــان ت
ــيـــن الـــمـــؤهـــلـــيـــن مــــن ذوي الــــمــــهــــارات الــمــهــنــيــة. ــفـ الـــنـــســـاء والـــمـــوظـ
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خالل األشهر التي سبقت الدراسة، شملت المصادر الرئيسية للتمويل ««
التمويل الذاتي، وصناديق المحاصصة )المدخرات، األسرة واألصدقاء( 
واالئتمان المصرفي، مع وجود اختالفات إلى حد ما حسب البلد. فعلى 
الذاتي عنصرًا مهمًا في األردن وتونس  التمويل  المثال، كان  سبيل 
المصرفي  االئتمان  على  اإلعتماد  كــان  حين  في  والمغرب،  ولبنان 
منتشر على نطاق واسع في المغرب.  أما في لبنان، فكانت 23.3% 
من سيدات األعمال الالتي شملتهن الدراسة تعتمد على المسترهنين.

تصورات حول ريادة األعمال النسائية في السياق

األعـــمـــال «« ــدات  ــيــ ســ مــــن  )لـــبـــنـــان(   %40 )مــــصــــر( و   %20 بـــيـــن 
ــع ذلـــك،  ــد الـــنـــســـاء. ومــ ــأن بــيــئــتــهــن تــمــيــز ضـ ــ فـــي الــعــيــنــة يــشــعــرن ب
ــذا اإلنـــطـــبـــاع. ــع هــ ــتــونــســيــات اتــفــقــن مـ ــن ال ــل مـــن 13% مـ ــإن أقــ ــ ف

ن «« وعلى نفس المنوال، فقد أفادت غالبية صغيرة من المشاركات )واإ
كانت النسبة أكثر من 78% في تونس( أن الدعم المقدم لصاحبات 
ــذا اإلنــطــبــاع  الــمــشــاريــع هــو نــفــس الــدعــم الــمــقــدم لــلــرجــال.  ولــكــن هـ
.)%47.22( وفــلــســطــيــن   )%46.99( لــبــنــان  فـــي  أضــعــف  كــــان 

وكانت العوامل ذات التأثير السلبي األكبرعلى األعمال التجارية التابعة ««
لسيدات األعمال في العينة هي البيئة التنظيمية، تليها القوانين والنظام العام.

ــادات نسبة كبيرة مــن الــمــشــاركــات، تــواجــه الــنــســاء صعوبة «« ــ وفــقــا إلف
أكــبــر فـــي الــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل، وهــــذا الــتــصــور أكــثــر انــتــشــارًا 
فـــي لــبــنــان وتـــونـــس واألردن والـــمـــغـــرب، وأقـــــل كــثــيــرا فـــي مــصــر.

المرأة «« أن تؤخذ  الصعب  أنــه من  العينة  األعــمــال في  تشعر سيدات 
التجارية.  كما تعتبر الحاجة  على محمل الجد في مجال األعمال 

إلدارة الموظفين الذكور، وتحقيق التوازن بين العمل والحياة، والتعامل 
بفعالية مع اإلدارة/ الحكومة بأنها هي أيضا تحديات خاصة بالمرأة.

تقيم المشاركات في العينة مهاراتهن بالمقارنة مع الرجال بطريقة تظهر ««
أنهن يعتبرن أنفسهن أقل مهارة في مجاالت االتصاالت الدولية، وبناء 
وتقديم   ،)delegation( المهام  وتوكيل   ،)networking( الشبكات 
كفاءة  أكثر  أنهن  يعتبرن  فهن  بالمقابل،  الــقــرارات.   واتخاذ  المشورة 
والتعامل  الدعم،  وتقديم  المشاكل،  وحــل  اآلخــريــن،  على  التأثير  في 
المصريات  بين  اختالفات واضحة  والتحفيز.  وهنالك  األجــور،  مع 
ــبــنــانــيــات، مـــن جــهــة، والــمــغــربــيــات والــفــلــســطــيــنــيــات  ــل واألردنــــيــــات وال
يــبــدو أن ســيــدات األعــمــال من  والتونسيات مــن جهة أخـــرى، حيث 
األولـــى. المجموعة  مــن  مــهــاراتــهــن  فــي  ثقة  أكــثــر  الثانية  المجموعة 

الحواجز «« الالتي شاركن في اإلستبيان أن  الحظت سيدات األعمال 
التي تواجه ريادة األعمال تكمن في وجود الصور النمطية واألفكار 
السياسية  الــقــيــادات  قـــدرة  الــمــرأة وعـــدم  وقــــدرات  المسبقة حـــول دور 
واإلقــتــصــاديــة عــلــى مــنــح مــنــاصــب ذات مــســؤولــيــات كــبــرى للنساء.

ــبــيــان، يــجــب عــلــى الــنــســاء أن يتعلمن «« وفــقــا لــلــمــشــاركــات فـــي اإلســت
الــنــجــاح.   تــحــقــيــق  أجـــل  مـــن  بــنــجــاح  دارة اآلخـــريـــن  أنــفــســهــن واإ إدارة 
ــبـــرات مــعــتــرف بــهــا فـــي مـــجـــال عــمــلــهــن،  ــــى خـ كــمــا أنـــهـــن بــحــاجــة إل
ــال.  ــمـ ــارات فـــي ريــــــادة األعـ ــهـ ــمـ ــن الـ ـــدر مـ لــــــى اكـــتـــســـاب أقـــصـــى قـ واإ

العوامل التي تعتبر حاسمة لديمومة وتوسع الشركات التي 
أنشأتها وترأسها سيدات األعمال في العينة

ــهـــادة «« ـــى شـ ــل ــدات األعـــــمـــــال الــــحــــاصــــالت عـ ــ ــيـ ــ ــات سـ ــ ــركـ ــ ــوظــــف شـ تــ

ــع الــــواتــــي لــم  ــن الــمــوظــفــيــن بـــالـــمـــقـــارنـــة مــ جــامــعــيــة عـــــــددًا أكـــبـــر مــ
يحصلن عــلــى نــفــس الــمــســتــوى مــن الــتــعــلــيــم.  وبــالــمــقــابــل، فـــإن نسبة 
الـــنـــســـاء الـــعـــامـــالت تـــكـــون أعـــلـــى عــنــدمــا تـــكـــون صــاحــبــة الــمــشــروع 
ــهــــادة جــامــعــيــة. ــيـــر حـــاصـــلـــة عـــلـــى شــ ــيـــر مـــتـــزوجـــة( وغـ عــــزبــــاء )غـ

ــان حجم «« ــدات أعـــمـــال، كــلــمــا كـ ــرائـ كــلــمــا طــالــت فــتــرة عــمــل الــنــســاء كـ
األعــمــال  مــجــال  فــي  الخبرة  نفس  فــإن  بالمقابل،  أكــبــر.   مشاريعهن 
تــرتــبــط ارتــبــاطــا عــكــســيــا مـــع نــســبــة الــنــســاء الــعــامــالت فـــي الــشــركــة.

ــد الـــعـــوامـــل الــتــي «« ــ يــســتــنــتــج مـــمـــا ســـبـــق أن الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي هــــو أحـ
ــى تـــوســـع األعـــمـــال الــتــجــاريــة وخـــلـــق فــــرص الــعــمــل، وأن  ــ ــؤدي إل ــ تـ
الــنــســاء يــكــن أكــثــر مــيــواًل لــتــوظــيــف الــنــســاء األخـــريـــات عــنــدمــا تكون 
طــمــوحــاتــهــن فـــي الــتــوســع مــتــواضــعــة وعــنــدمــا يــكــن لـــم يــتــســجــلــن في 
الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي ولـــم يــتــلــقــيــن أي نـــوع آخـــر مـــن الــتــعــلــيــم الــعــالــي.

عــنــدمــا تـــدار الــشــركــات مــن قــبــل مساهمين مــتــعــدديــن، تــكــون نسبة ««
النساء العامالت دائما أعلى عندما تكون رئيسة الشركة من النساء.

في األغلب يعود التمييز اإليجابي في صالح المرأة عند التوظيف الذي ««
يظهر أعاله إلى الصعوبات التي تواجهها المرأة في إدارة الموظفين 
الذكور، كما أكد المسح إلى حد ما، وليس نتيجة للتضامن بين نساء.

ــة. فــالــشــركــات «« ــمـ يــعــتــمــد حـــجـــم الـــعـــمـــل أيـــضـــا عـــلـــى هــيــكــل الـــحـــوكـ
ــكـــل مـــلـــحـــوظ  ــشـ ـــاء هـــــي أصــــغــــر بـ ــسـ ــ ـــن ـــا الـ ــرهـ ــ ـــدي الـــعـــائـــلـــيـــة الــــتــــي تـ
ــور فــقــط. ـــذكــ ــًا أو الـ ــعـ ــور واإلنــــــــاث مـ ـــذكــ ــتـــي يـــديـــرهـــا الـ مــــن تـــلـــك الـ

تظهر العينة أن الشركات العائلية هي أكبر حجما بالمقارنة مع الشركات ««
والــزراعــة. الصناعة  قطاعات  فــي  خــاص  وبشكل  التأسيس،  حديثة 

فـــي الــمــتــوســط ، تــنــجــح الــشــركــات الــعــائــلــيــة فـــي الــتــصــديــر بكميات ««
أكـــثـــر مـــن الـــشـــركـــات حــديــثــة الــتــأســيــس، كــمــا أن شــبــكــة الــمــعــارف 
ــيـــدات  ــتـــصـــديـــر.  وسـ الــشــخــصــيــة تـــؤثـــر أيـــضـــًا عــلــى األداء فـــي الـ
ــــالتــــي يــحــقــقــن أدنــــــى مـــســـتـــويـــات مــــن الـــــصـــــادرات هــن  األعــــمــــال ال
الــحــاصــالت على شــهــادة جامعية. يتمتعن بشبكة وغــيــر  الــالتــي ال 

لدى «« خــاص  بشكل  مهما  دورا  التصدير  على  الشبكة  تأثير  ويلعب 
سيدات األعمال األقل تعليما وغير الحاصالت على شهادة جامعية.  
وبالدرجة الثانية، فإن شبكة األسرة تكون األكثر حسما بالنسبة لهن.

ــمــتــوســط، وفــــي فــئــة الــنــســاء الـــمـــتـــزوجـــات، تــمــنــح الــمــتــعــلــمــات «« فـــي ال
ــورًا أعــلــى مــن الــنــســاء األقـــل تعليما؛ فــي حــيــن أنـــه في  ــ أنــفــســهــن أجـ
ــل تعليما أنفسهن  الــنــســاء األقـ الــمــتــزوجــات، تمنح  الــنــســاء غــيــر  فــئــة 
الــحــاصــالت على شــهــادة جامعية.  النساء  أكــثــر مــن  بانتظام  أجـــورًا 

يــبــدو أن هنالك عــالقــة بين مــشــاركــة ســيــدات األعــمــال فــي شبكات ««
الجمعيات وأداء نشاطات األعمال التي يترأسنها من حيث القدرة على 
الجمعيات  في شبكات  فالمشاركة  العمل.  لرئيسة  منتظم  توليد دخل 
تكون  أن  أيضا  يمكن  ولكنها  فقط،  التوسع  على  الــشــركــات  تساعد 
انعكاسا لمستوى أعلى من االلتزام لألعمال من جانب سيدات األعمال.

أظـــهـــرت ســـيـــدات األعـــمـــال الــمــتــعــلــمــات طــمــوحــات أكــبــر لــلــنــمــو من ««
حــيــث الــتــوظــيــف وزيـــــادة رأس الـــمـــال وزيـــــادة الــــصــــادرات بــالــمــقــارنــة 
مـــع الــنــســاء األقــــل تــعــلــيــمــا.  كــمــا أن األهـــــداف الــمــعــلــنــة تــكــون في 
الــمــتــوســط أعــلــى لـــدى الــنــســاء غــيــر الــمــتــزوجــات، ويــمــكــن أن يكون 
ذلـــك انــعــكــاســَا لحقيقة أن الــنــســاء غــيــر الــمــتــزوجــات هــن أكــثــر ميال 
المتزوجات. النساء  مع  مقارنة  النمو  في  الكامنة  المخاطر  لتحمل 
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تعمل النساء الحاصالت على شهادة جامعية في نشاطات األعمال ««
ــنــســاء غــيــر الــحــاصــالت عــلــى الــشــهــادة.   الــتــابــعــة لــهــن أكــثــر مـــن ال
ــعـــازبـــات تــعــمــلــن بــالــمــتــوســط  ــإن الــنــســاء الـ ــــك، فــ ــــى ذلـ ــافـــة إل وبـــاإلضـ
ــمــتــزوجــات. ســاعــتــيــن أكـــثـــر فـــي األســـبـــوع مــقــارنــة مـــع نــظــيــراتــهــن ال

ــه، فـــي حــيــن أن ســـيـــدات األعـــمـــال الــحــاصــالت «« ــ ــن الــمــفــارقــات ان ومـ
التابعة  أنشطة األعمال  التزامًا في  أكثر  على شهادات جامعية هن 
لــهــن، وأن أداء هــذه النشاطات أفــضــل، فــإن واحـــدة مــن كــل اثنتين 
المتعلمات تحافظ أيضا على نشاط آخر مدفوع األجر،  النساء  من 
تعليما. نــظــيــراتــهــن األقـــل  بينهن وبــيــن  بــوضــوح  الــســمــة تميز  وهـــذه 

غالبَا ما تكون سيدات األعمال في العينة الالتي يعملن من المنزل أقل التزامًا ««
بنشاط األعمال التابع لهن كما أنهن يحافظن على عمل إضافي جانبي.

كانت النساء األكثر التزامًا بأعمالهن هن النساء المتزوجات الالتي ««
يملكن أماكن خاصة الستضافة أنشطتهن في مجال األعمال.  هذا 
الفرديات  والمالكات  تعليما  واألقــل  المتزوجات  غير  النساء  أن  كما 
ــتــزام. أيــضــا مستويات عالية جــدا مــن األل لنشاط األعــمــال أظــهــرن 

التمويل «« نــوع  حسب  الــمــشــاركــة  مــن  مختلفة  مستويات  أيــضــا  هنالك 
للشركة.  فسيدات األعمال العازبات هن أكثر التزامًا عندما يكن قد 
حصلن على إئتمان مصرفي، في حين تكون النساء المتزوجات أكثر 
التزامًا عندما يقمن بتمويل أعمالهن باستخدام رأس المال بالمساهمة.

توصيات لتحسين نظام المعلومات عن ريادة األعمال في 
دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

توفرت «« ذا  واإ النسائية.   األعمال  لريادة  الديناميكي  للتقييم  أداة  إعــداد 

األعــمــال )GEM( خصيصا  لــريــادة  العالمي  المرصد  يصممها  أداة 
لــريــادة األعــمــال لــدى النساء، ولــدول منطقة الشرق األوســط وشمال 
ــدى فـــتـــرة زمــنــيــة وعــبــر  ــذه األداة عــلــى مــ أفـــريـــقـــيـــا،  ســــوف تـــوفـــر هــ
الفضاءات الجغرافية، فرصًا متعددة لمقارنة وتتبع تطور هذا النمط 
مــن األعــمــال. كما أنــه قــد يــكــون مــن المفيد إنــشــاء »مــرصــد لــريــادة 
أفريقيا«. األوســط وشمال  الشرق  منطقة  دول  في  النسائية  األعمال 

البلدان «« قبل  مــن  الــبــرامــج  تمويل  يمكن  السيناريوهات،  هــذه  كــل  فــي 
المعنية بــاإلضــافــة إلـــى الــمــؤســســات الــدولــيــة الــشــريــكــة. ويــمــكــن أن 
تشمل البرامج كافة األطــراف المعنية  والسلطات العامة والجمعيات 
الــنــســائــيــة ومـــراكـــز الــبــحــوث الــجــامــعــيــة والــمــؤســســات الـــدولـــيـــة، الـــخ.

)البحوث «« المعرفة  إنــتــاج  أن تشجع وتسهل  مــن شأنها  الــبــرامــج  هــذه 
ــك( الــمــتــعــلــقــة بــــريــــادة األعـــمـــال  ــ ـــى ذلـ ــا إلـ ــل الــجــامــعــيــة، ومــ ــائـ والـــرسـ
االهتمام  مــواضــيــع  على  ليركز  العمل  توجيه  خــالل  مــن  النسائية، 
ــح الـــــدوريـــــة. ــسـ ــمـ ــدد مــــن خــــــالل عـــمـــلـــيـــات الـ ــحــ ــ ــي ت ــتــ ــ ــيـــة ال ــيـــسـ الـــرئـ

توصيات لتعزيز ريادة األعمال وتسهيل السلوكيات الريادية 
لدى النساء

التواصل عبر وسائل اإلعالم حول ريادة األعمال النسائية ومساهماتها ««
ودور المرأة في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.  ويمكن 
أن تتكون إحدى سالسل اإلجراءات، على سبيل المثال، من حمالت 
الــضــوء على  تسلط  التي  الملصقات(  ذلــك حمالت  فــي  )بما  توعية 
تجاري  نشاط  إطــالق  أن  وتبين  بها  يحتذى  كقدوة  األعــمــال  سيدات 
النساء أصبح أمــرا يسيرًا )أو على األقــل أسهل من قبل(. من قبل 

ضبط األطر المؤسسية لجعلها أكثر مالئمة لسيادة األعمال لدى النساء، ««

التمويل، وتعيين الموظفين  وخاصة من حيث إتاحة الحصول على 
المؤهلين والوصول إلى أسواق محددة )العامة والشركات الكبرى، والدولية(.

الــمــدارس «« فــي  األعــمــال  لــريــادة  التدريس  فعالية عملية  وتقييم  تطوير 
ــات. تــصــمــيــم وتــنــفــيــذ بـــرامـــج خـــاصـــة لــلــنــســاء عــلــى كــافــة  ــعـ ــامـ ــجـ والـ
ــتـــمـــاد عــلــى  ــاص بـــاإلعـ ــ ــيــمــي، وبـــشـــكـــل خـ ــتــعــل ــام ال ــنـــظـ مـــســـتـــويـــات الـ
الـــمـــثـــال، MOOCs(.  تــطــويــر  الـــجـــديـــدة )عـــلـــى ســبــيــل  الــتــقــنــيــات 
ــال لــلــمــعــلــمــيــن. السعي  ــمـ ــــادة األعـ بـــرامـــج الــتــدريــب والــتــأهــيــل فـــي ريـ
لتحقيق أهـــداف مــتــعــددة: زيـــادة الــوعــي واكــتــســاب الــمــهــارات وتطوير 
التعليم. هــذا  أثــر  لقياس  وبــرامــج  أدوات  وتطوير  جــديــدة.  سلوكيات 

استهداف السياسات العامة حسب الوضع )تأسيس األعمال التجارية، ««
واالستحواذ على األعمال التجارية، ووراثة الشركات العائلية، والنمو 
مــقــابــل ريــــادة األعـــمـــال الــنــابــعــة مــن الـــضـــرورة، ومــشــاريــع األعــمــال 
في  األعــمــال  ومــشــاريــع  التنظيمية،  األعــمــال  ومــشــاريــع  اإلجتماعية، 
المناطق الريفية، الخ( وحسب سمات االشخاص المعنيين )الشباب / 
كبار السن، المتعلمين / األقل تعليما، والعلميين والمهندسين والباحثين 
ــك(. ـــى ذلـ والــبــاحــثــيــن عـــن عــمــل، والــمــواطــنــيــن الــمــحــرومــيــن، ومـــا إل

توصيات لتهيئة الظروف الالزمة على المدى الطويل لريادة 
األعمال النسائية التي تخلق الثروة

تعزيز إتاحة الوصول إلى المعرفة عن ريــادة األعمال لدى للنساء، ««
وفي نفس الوقت جعل الجامعات أكثر »ريادة في مجال األعمال«.  
تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تركز على الريادة 
في األعمال. تصميم واإعداد برامج تدريبية في الجامعات تركز على 
االحتياجات األساسية لسيدات األعمال وتهدف إلى تطوير مهاراتهن 
الريادية من خالل إعطاء األولوية للتعليم القائم على الخبرة. التطوير 

المكرسة  المساحات  للشركات من خالل خلق  المقدم  للدعم  النوعي 
الشركات  وتكتالت  الحاضنات،  المناسبة:  والهياكل  لها  خصيصا 
الناشئة، ومراكز ريادة األعمال للنساء. تصميم وتنفيذ برامج الدعم وفقا 
لديناميات المشروع وخصائص سيدات األعمال. تطوير برامج تدريب 
وتأهيل للذين يقدمون الدعم بحيث يكونو أفضل جاهزية عندما يواجهو 
الدعم. لــحــاالت  المالزمة  والتعقيدات  القضايا  مــن  واســعــة  مجموعة 

الصناعية «« القطاعات  نحو  النساء  لــدى  األعــمــال  فــي  الــريــادة  توجيه 
المرشحين  على  التركيز  العالية.   المضافة  القيمة  ذات  والقطاعات 
والجامعات  الهندسة  كليات  وطالبات  اإلنــاث،  من  الدكتوراه  لشهادة 
البحوث  تحديدا على  تركز  لهن  تعليمية  برامج  التكنولوجية، وتوفير 
المختبرات  الباحثات اإلناث في  التكنولوجية والصناعية.  استهداف 
وتنظيم مبادرات لدعم البحوث القائمة على األنشطة في األعمال.  بناء 
الروابط بين النساء الالتي يرغبن بأن يصبحن رائدات أعمال ولكنهن لم 
يتوصلن بعد إلى تحديد الفرص مع البنوك الممولة لبراءات االختراع، 
الشركات. في  المجمدة«  »النائمة/  والمشاريع  األبــحــاث  ومختبرات 

المحلي. ويمكن لهذه «« المستوى  الريادية على  البيئات  بناء أو تعزيز 
البيئات أن تشمل كافة األطراف المعنية المحلية وأن تستفيد إلى حد 
كبير من نقاط القوة والموارد وخصائص المناطق الحضرية أو الريفية.
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تعتبــر ريــادة األعمــال لــدى النســاء موضــوع رئيســي علــى األجنــدات السياســية 
القــرار  صنــاع  مــن  اهتمامــًا  وتطورهــا  الظاهــرة  هــذه  وتلقــى  واألكاديميــة. 
السياســي فــي معظــم البلــدان، فــي الوقــت الــذي تطالــب النســاء فيــه بالقــدرة 
علــى التمتــع بوضــع مهنــي يتماشــى مــع مؤهالتهــن علــى قــدم المســاواة مــع 
األكاديمــي،  المجــال  فــي  أعمــال.  كــرواد  أو  بأجــر  كموظفيــن  إمــا  الرجــال، 
الســنوات  خــالل  كبيــر  بشــكل  الموضــوع  هــذا  حــول  األبحــاث  نطــاق  توســع 
الماضيــة فــي محاولــة لتطويــر فهــم أفضــل لظاهــرة ريــادة األعمــال لــدى النســاء، 
وبشــكل خــاص العوامــل المؤديــة لهــا وانعكاســاتها اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة.

فــي  الرائــدات  النســاء  مــن  عينــة  شــمل  مســح  نتائــج  التقريــر  هــذا  يعــرض 
ســت  فــي   ،2016 عــام  وربيــع   2015 صيــف  بيــن  أجــري  األعمــال، 
 )MENA( أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  دول  مــن  دول 
وتونــس. وفلســطين،  والمغــرب،  ولبنــان،  واألردن،  مصــر،  هــي 

)كوثــر(،  والبحــوث  للتدريــب  العربيــة  المــرأة  مركــز  اإلســتبيان  بتطويــر  قــام 
بالتعــاون الوثيــق مــع الجمعيــات المهنيــة للمــرأة فــي الــدول المعنيــة ومنظمــة 
اإلســتبيان  تصميــم  تــم  وقــد  )اليونيــدو(.   الصناعيــة  للتنميــة  المتحــدة  األمــم 
ليركــز، باإلضافــة إلــى البيانــات الكميــة، علــى أصــوات النســاء وانطباعاتهــن، 
وتحليلهــا. البيانــات  جمــع  عمليــة  أنحــاء  كافــة  فــي  مركزيــة  مكانــة  ومنحهــن 

التاليــة: هــي  اإلســتبيان  صياغــة  وجهــت  التــي  المفاهيميــة  األســئلة  كانــت 

من هن سيدات األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؟ ما ««
هي نظرتهن الذاتية كرائدات أعمال؟ ما الذي دفعهن ليصبحن رائدات 
وكيف  فيها؟  يستثمرن  التي  اإلقتصادية  القطاعات  هي  ما  أعــمــال؟ 
يحققن التوازن بين إدارة األعمال والتعامل مع المسؤوليات العائلية؟

مــا هــي الــقــيــود الــقــانــونــيــة والتنظيمية )وغــيــرهــا( فــي بــيــئــة األعــمــال ««
ما  أعــمــال؟  كسيدات  نظرهن  في  أهمية  األكثر  النساء  تعتبرها  التي 
إنــشــاء وتطوير  فــي  الــنــســاء  تواجهها  الــتــي  الرئيسية  الــتــحــديــات  هــي 
مــشــاريــعــهــن؟ مـــا هـــو نــــوع الـــدعـــم الـــــذي يــتــوقــعــنــه مـــن الــحــكــومــات 
المعنية؟ الجهات  من  وغيرها  األعمال  تطوير  وخدمات  والجمعيات 

إلى أي مدى تعتمد سيدات األعمال على الخدمات المالية والتجارية ««
وهل هي مناسبة للمرأة، نظرًا للقيود الجندرية التي تختلف من بلد آلخر: 
الحواجز الثقافية / عدم قدرة المرأة على الحركة، ضيق الوقت، وما إلى 

ذلك؟ ما هي التحديات والفرص التي تواجهها النساء في مجال االستثمار؟

كيف يرون قدراتهن كرائدات أعمال بالمقارنة مع الرجال؟ كيف تؤثر ««
الثقافة والمعايير اإلجتماعية على ريادة األعمال النسائية في البلد؟

بالدعوة «« أفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق  منطقة  في  النساء  تقوم  هل 
تمكنت  بالتمكين كمجموعات وهل  النساء  تتمتع  لنيل حقوقهن؟ هل 
أصواتهن من التأثير على صنع القرار ؟ هل تعمل آلية التنسيق التي 
تضمن الحوار ضمن الجمعيات النسائية بشكل جيد؟ إذا كانت اإلجابة 
بالسلب، ما الذي يمكن عمله لتعزيز الجمعيات النسائية وبناء الشبكات 
الجماعات  بين  وكذلك  الجماعات  تلك  وبين  داخــل  الــحــوار  وتعزيز 
النسائية وصناع القرار؟ كيف يمكن تعزيز القيادة بين ممثلي المرأة؟

من أجل التوصل إلى صورة شاملة عن وضع سيدات األعمال في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا ، شمل المسح سبعة مجاالت مترابطة من خالل 55 سؤااًل.

الخصائص الشخصية والتجارية التي تميز سيدات األعمال««

المعايير اإلجتماعية ووجهات النظر««

التفاؤل والتوقعات لنمو األعمال التجارية««

العضوية في الجمعيات وبناء الشبكات««

بيئة األعمال: السياسات واألنظمة والقوانين الحكومية««

تاحة الحصول على االئتمان والخدمات المالية«« الدعم المؤسسي واإ

خدمات تطوير األعمال، والتكنولوجيا، والتوجيه واإلرشاد والتدريب««

نظرًا لعدم وجود بيانات موثوقة ومتسقة عن شريحة سيدات األعمال في البلدان 
المســتهدفة، تــم اإلعتمــاد علــى اســلوب الحصــص غيــر االحتماليــة فــي اختيــار 
العينــات )non-probability quota sampling method( وتــم تحديــد 
الهدف باستطالع 002 امرأة من سيدات األعمال من كل دولة.  وقد تم اعتماد 
تعريف رائدة/ سيدة األعمال كما يلي »المرأة التي قامت، لوحدها أو مع شريك 
واحــد أو أكثــر، بإنشــاء، أو شــراء أو تــورث نشــاط فــي مجــال األعمــال، وبتحمــل 
المخاطر والمســؤوليات المالية واإلدارية واإلجتماعية ذات الصلة، وبالمشــاركة 

1.)Lavoie 1988 .1988 فــي إدارة الشــركة علــى أســاس يومــي« )الفــوا

المســح منصــة  خــالل  مــن  اإلنترنــت  علــى  اإلســتبيان   أجــري 
 )Survey-Monkey platform(، بالتعــاون مــع ســت جمعيــات نســائية فــي 
الــدول المشــمولة فــي الدراســة هــي: : جمعيــة النهــوض والتنميــة  الكليــة للمــرأة 
 ،BPWA( و جمعيــة نــادي صاحبــات األعمــال والمهــن عمــان ،)اوتــاد، مصــر(
النســاء  رابطــة  لبنــان(،  )المجموعــة،  للتنميــة  اللبنانيــة  والجمعيــة  األردن(، 
ســيدات األعمــال فــي المغــرب )AFEM، المغــرب(، ومنتــدى ســيدات األعمــال 
تونــس(.  ،F & L( المســتدامة  للتنميــة  النســاء  القــادة  وجمعيــة  )فلســطين(، 

اســتبيانًا   1210 علــى  التقريــر  هــذا  فــي  المبينــة  التحاليــل  وتســتند 
التالــي: النحــو  علــى  البلــدان  بيــن  قســمت  لالســتخدام،  وجاهــزة  مكتملــة 

117 مشاركةمصر
203 مشاركةاألردن

210 مشاركةلبنان
204 مشاركةالمغرب
214 مشاركةفلسطين

202 مشاركةتونس

إننــا ممتنــون للجمعيــات التــي تشــاركت معنــا لتحقيــق هــذا اإلنجــاز، للجهــود 
وتحفيــز  بدعــوة  قيامهــم  خــالل  مــن  البيانــات  هــذه  جمــع  فــي  بذلوهــا  التــي 
المســتخلصة  االســتنتاجات  تســاعد  ســوف  شــبكاتها.   فــي  األعمــال  ســيدات 
األعمــال  ســيدات  أوضــاع  علــى  الضــوء  تســليط  علــى  المــواد  هــذه  مــن 
أفريقيــا. وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  الســتة  البلــدان  هــذه  فــي 

ومــع ذلــك، يجــب عــدم اعتبــار المشــاركات فــي كل بلــد كعينــات ممثلــة للنســاء 
فــي ذلــك البلــد.  وبالتالــي يجــب أن نأخــذ فــي االعتبــار أن النتائــج المقدمــة 
المشــاركات إلــى  التعليــق عليهــا هنــا تشــير أوال وقبــل كل شــيء  يتــم  والتــي 
الدراســة. موضــع  البــالد  فــي  األعمــال  ســيدات  لكافــة  وليــس  الدراســة  فــي   

1  الفوا، د. 1988. رائدات األعمال: بناء اقتصاد الكندي أقوى. أوتاوا: : المجلس االستشاري الكندي 

عن حالة المرأة،  ص 64 
 LAVOIE, D. 1988. Women entrepreneurs: Building a stronger Canadian 
Economy. Ottawa: : Canadian Advisory Council on the status of Women, 
64 p

لقد قامت الجمعيات الشريكة بشكل خاص باإلتصال بأعضاء الشبكات الخاصة 
بها، والذين كانوا  في بعض الحاالت يطابقون صورًا نمطية نسبيا لسيدات األعمال.2

الدراســة  وتنظيــم  المنهجيــة  الجوانــب  هــذه  إلــى  نعــود  ســوف 
ســبل  علــى  ســيركز  والــذي  بالتوصيــات،  المختــص  القســم  فــي 
موثوقيــة. أكثــر  جعلهــا  أجــل  مــن  البيانــات  جمــع  مرحلــة  تحســين 

مــن حيــث المنهجيــة، تــم تحليــل البيانــات باســتخدام برنامــج تحليــل البيانــات 
التحليــل: مــن  متعــددة  أنواعــًا  أجرينــا  وقــد   ،)STATA( ســتاتا  واإلحصــاء 

التحليالت الوصفية األساسية للمتغيرات التي تميز سيدات األعمال ««
بما في ذلك دوافعهن، ودرجة إلتزامهن وأعمالهن.

التحليل متعدد المتغيرات في محاولة لتحديد العوامل التي تحدد ««
استدامة ونمو هذه األعمال. وهذه التحاليل مكنتنا من التحكم بشكل 

أفضل بإحتمال وجود انحياز.

يحــدد  إضافيــة.  فصــول  وثالثــة  تمهيــدي  فصــل  علــى  التقريــر  هــذا  يحتــوي 
الفصــل الثانــي خصائــص ســيدات األعمــال فــي العينــة، ودوافعهــن، وأنمــاط 
الشــركات التــي يقمــن بترأســها.  ويحلــل الفصــل التالــي العوامــل التــي تحــدد 
المشــموالت  األعمــال  ســيدات  تترأســها  الالتــي  األعمــال  وتطــور  ديمومــة 
بالدراســة، مــع الربــط بيــن المتغيــرات فــي محاولــة لتفســير أداء المشــاريع.  أمــا 
التــي أجريــت  الدراســة والتحليــالت  نتائــج  يبنــي علــى  فهــو  الفصــل األخيــر، 
دول  فــي  النســائية  األعمــال  ريــادة  لتحســين  التوصيــات  مــن  سلســلة  ليقــدم 
الدراســة. التــي تناولتهــا هــذه  الســت  الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا  منطقــة 

2  على سبيل المثال، تركز الجمعية اللبنانية إلى حد كبير على القروض الصغيرة، ونتيجة فهي تميل 

إلى دعم النساء الالتي استحدثن وظائفهن و / أو أسسن شركات صغيرة/ ميكروية. أما الجمعيات 
األخرى، فقد اتصلت بسيدات األعمال ذات خلفية مختلفة بشكل ملحوظ.
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2.1

التشكيالت اإلجتماعية والديموغرافية  

2.1.1 الفئة العمرية للمشاركات في اإلستبيان

يتــراوح متوســط األعمــار بيــن 35.11 )مصــر( و42.74 )تونــس(.  وكانــت 
هــي  األعمــال  فــي  الريــادة  أن  حيــث  نســبيا،  الســن  صغيــرات  المشــاركات 
عامــا. و 53  بيــن 03  مــا  العمريــة  الفئــة  الغالــب  فــي  عليهــا  تقبــل  مبــادرة 

2.1.2 الوضع اإلجتماعي/ األسري

نســبة  ســيدات األعمــال  العينــة، تراوحــت  التــي شــملتها  البلــدان  فــي معظــم 
المتزوجات ما بين %55 الى %60، وبلغت ذروتها في األردن )64.36%( 
بينمــا كان أدنــى مســتوى فــي مصــر )%38.82(، حيــث كانــت نســبة ســيدات 
األعمــال العازبــات أعلــى بكثيــر مــن باقــي البلــدان )%51.18(.  بصفــة عامــة، 
تراوحــت نســبة ســيدات األعمــال العازبــات مــن العينــات فــي البلــدان التــي شــملتها 
الدراســة مــا بيــن %24 و %30.  وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه، فــي ثــالث مــن 
الــدول الســت، بلغــت نســبة النســاء المطلقــات أكثــر مــن %10 مــن العينــة قيــد 
الدراسة )المغرب: %14.36، لبنان: %12.02، تونس: %11.44(.  كان 
متوســط عــدد األطفــال أعلــى مــن طفليــن )2( فــي ثــالث مــن الــدول: فلســطين 
)3.14(، ولبنــان )2.77( واألردن )2.37(. وكان أدنــى معــدل فــي مصــر 
1.43((، حيــث يبــدو ذلــك متســقًا مــع نســبة النســاء العازبــات فــي العينــة مــن 
عينــة ســيدات األعمــال فــي ذلــك البلــد.  وكان متوســط عــدد األطفــال فــي كافــة 
العينــات الفرعيــة أقــل بشــكل ملحــوظ مــن متوســط عــدد األطفــال فــي المجتمــع 
.)1.7 مقابــل   2.77( لبنــان  باســتثناء  الدولــي(،  البنــك  )المصــدر:  ككل 

 2.1.3 التعليم

تتمتــع ســيدات األعمــال مــن العينــة فــي ســائر الــدول الســت بشــكل عــام بمســتوى 
عال من التعليم ولكن مع وجودعدد من التفاوتات الملحوظة، حث أن 92.4% 
مــن رائــدات المشــاريع مــن العينــة قيــد الدراســة فــي مصــر حاصــالت علــى التعليــم 
الجامعــي، بينمــا فــي لبنــان حصلــت %32.35 علــى هــذا المســتوى مــن التعليــم.  
وفــي لبنــان أيضــًا تلقــت %34.31 مــن ســيدات األعمــال التعليــم الثانــوي و 
%16.18 منهن التدريب التقني. كما أن نسبة كبيرة من سيدات األعمال من 
العينات إلتحقن بالتعليم التقني في المغرب )%27.36( وفي تونس ))19.8%.

جدول  1: الخصائص اإلجتماعية والديموغرافية لسيدات األعمال

معدل عدد العمر
األطفال

معدل الخصوبة 
)البنك الدولي(

الوضع اإلجتماعي
)%( المشاركات

أرملةمطلقةمتزوجةعزباء
35.111.433.351.1838.827.652.35مصر

42.242.373.426.7364.365.453.47األردن
41.732.771.727.455.2912.025.29لبنان

41.821.622.524.2658.4214.362.97المغرب
38.183.144.230.4359.424.835.31فلسطين

42.741.922.123.8859.711.444.98تونس

مالحظة: يعرف معدل الخصوبة بأنه متوسط عدد األطفال لكل امرأة، على النحو المنصوص عليه من قبل البنك الدولي )2014(

جدول  2: مستوى التحصيل العلمي لسيدات األعمال

نسبة النساء الالتي التحقن بالتعليم العاليمستوى التحصيل العلمي )%( من المشاركات
)المصدر: اليونسكو(جامعيتقنيثانويابتدائي

1.165.810.5892.4480.25مصر
4.4811.943.4880.114.84األردن
17.1634.3116.1832.3547.55لبنان

15.4727.3666.1782.64المغرب
1.9117.71169.3825.85فلسطين
3.4719.3119.857.4323.46تونس

 )2011( سنوتو )2011( نيطسلف ،)2010( برغملا ،)2010( نانبل ،)2011( ندرألا ،)2013( رصم :وكسنويلا تانايب :ةظحالم

جدول  4: أشكال ريادة األعمال النسائية )% من المشاركات(2.2

المؤسسة األسريةمشروع جديد

79.3815.00مصر

83.1610.71األردن

75.3715.76لبنان

66.5020.00المغرب

77.4916.75فلسطين

64.2913.78تونس

 2.2.3 القطاعات

رئيســي  بشــكل  شــركاتهن  الدراســة  قيــد  العينــة  فــي  األعمــال  ســيدات  أنشــأت 
فــي قطاعــات الخدمــات والتجــارة والحــرف، مــع وجــود اختالفــات كبيــرة بيــن 
البلــدان قيــد الدراســة فــي كثيــر مــن األحيــان.  ففــي تونــس، علــى ســبيل المثــال، 
يوجــد تركيــز أكبــر علــى القطــاع الزراعــي )%14.81( بيــن النســاء الالتــي 
التحويليــة،  للصناعــات  بالنســبة  أمــا  آخــر.   بلــد  أي  مــن  الدراســة  شــملتهن 
 )13.76%( تونــس  أقــل،  درجــة  لــى  واإ  ،)18.4%( مصــر  احتلــت  فقــد 
المغــرب )%48.19( واألردن  الخدمــات، جــاء  القائمــة.  وفــي قطــاع  رأس 
)%44.16( فــي الصــدارة.  وفــي لبنــان، تنخــرط ســيدات األعمــال إلــى حــد 
كبيــر فــي التجــارة )%48.73(، بينمــا فــي قطــاع الحــرف التقليديــة، جائــت 
الصــدارة. فــي   )24.87%( وتونــس   )40%( ومصــر   )50%( فلســطين 

بشــكل عــام، يظهــر فــي تونــس تنــوع متــوازن نســبيا، حيــث تراوحــت األرقــام بيــن 
%13،76 )الصناعة التحويلية والتجارة( و %32.8 )الخدمات(، في كل مجال 
من مجاالت الخدمات التي تم تحليلها.  أما في البلدان األخرى، فإن الشركات 
التي تديرها النساء غالبا ما تتركز في قطاعات معينة.  ويظهر هذا بوضوح في 
مصر في قطاع الحرف )%40(، واألردن في الخدمات )%44.16(، ولبنان 
في التجارة )%48.73(، والمغرب في الخدمات )%48.19(، وفلســطين في 
الحــرف )%50(.  وكانــت النشــاطات المتعلقــة بالزراعــة ممثلــة تمثيــال ضعيفــًا 
في العينة، مما قد يؤكد على أن العينة  كانت ذات طبيعة حضرية إلى حد كبير.

مزايا صاحبات المشاريع الالتي شملتهن الدراسة، واإلنطباعات وخصائص األعمال   

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن التفاوتــات فــي مســتويات التعليــم ال تعكــس اختالفــات 
فــي  نمــا  واإ أفريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  بلــدان  بيــن  رئيســية 
هيــاكل العينــة. فعنــد مقارنــة أرقــام اليونســكو لنســبة النســاء المســجالت فــي 
التعليــم العالــي فــي دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا مــع النســب 
ففــي  إحصائيــة.   داللــة  ذات  فروقــات  تظهــر  العينــة،  هــذه  فــي  المئويــة 
العينــة  فــي  المتعلمــات  األعمــال  ســيدات  نســبة  أن  يظهــر  واألردن،  مصــر 
)%92.44 و %80.1( هــي أعلــى مــن المعــدل الوطنــي لنســبة النســاء الالتــي 
تســجلن فــي التعليــم العالــي فــي هذيــن البلديــن )%52.08 و 48.41%(.  

بشــكل  عاليــة  المتعلمــات  غيــر  األعمــال  ســيدات  نســبة  كانــت  بالمقابــل، 
فــي  العالــي  بالتعليــم  الملتحقــات  النســاء  عــدد  مــع متوســط  بالمقارنــة  خــاص 
البلــد وفقــا لبيانــات منظمــة اليونســكو.  وتعكــس هــذه االختالفــات وجــود تحيــز 
فــي اختيــار العينــات فــي البيانــات التــي تــم جمعهــا.  وبالتالــي فــإن النتائــج 
الالتــي  األعمــال  ســيدات  ومكانــة  أوضــاع  تعكــس  التقريــر  هــذا  فــي  المبينــة 
تــدل علــى  شــملهن المســح فــي هــذه البلــدان.  ونفســر هــذه العالقــات بأنهــا 
مكانــة النســاء فــي العينــة المتوفــرة لدينــا، دون محاولــة تعميــم النتائــج علــى 
أفريقيــا. وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  دول  فــي  األعمــال  ســيدات  كافــة 

 المشاريع
2.2.1 التسجيل

تــم تســجيل حوالــي  ٪80أو أكثــر مــن الشــركات التــي تأسســت رســميا فــي ثالثــة 
مــن أصــل خمســة بلــدان األردن )%79.55(، تونــس )%89.5(، المغــرب 
)%95.92(، وبعدهــا فلســطين )%67.88( ثــم مصــر )%61.67(.  أمــا 
لبنــان، حيــث 15.93% مــن الشــركات مســجلة رســميا، فلديــه أعلــى نســبة مــن 
المشاريع النسائية غير الرسمية في العينة.  ومن الواضح أن هذه النتائج تتعلق 
فقــط بالعينــة التــي تــم مســحها وال تمثــل األوضــاع فــي كل بلــد مــن هــذه البلــدان.

جدول  3: النسبة المئوية للمشاريع المسجلة

61.67مصر
79.55األردن

39.51لبنان
95.92المغرب
67.88فلسطين

89.50تونس

2.2.2  انواع ريادة األعمال  

لــدى  واألعــم  المميــز  الســلوك  هــو  جديــد  تجــاري  مشــروع  إنشــاء  أن  يبــدو 
فــي  األعلــى  المركــز  األردن  واحتــل  المســح.  فــي  األعمــال  ســيدات  غالبيــة 
هــذا المجــال )%83.16( وتونــس األدنــى )%64.29(.  وكان اإلســتحواذ 
ســيدات  لــدى  مميــز  ســلوك  ثانــي  هــو  األســرية  األعمــال  مؤسســة  علــى 
وفلســطين   ،))20% المغــرب  مــن  األرقــام  مــن  يتضــح  كمــا  األعمــال، 
)%16.75( ولبنــان )%15.76(.  وهــذه النتيجــة ليســت مفاجئــة حيــث أن 
للبلــد. واإلقتصــادي  االجتماعــي  النســيج  فــي  تحتــل موضعــًا مركزيــًا  األســرة 

II

جدول  5: توزيع الشركات حسب القطاع )% من المشاركات(

القطاع

الحرفالتجارةالخدماتالصناعة اتحويليةالزراعة
1.6018.426.413.640.00مصر

2.6011.0444.1622.7319.48األردن
4.0610.1523.8648.7313.2لبنان

3.1111.9248.1926.4210.36المغرب
3.859.3422.5314.2950.00فلسطين

14.8113.7632.813.7624.87تونس
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 2.2.4 هياكل الملكية

يتشــارك مــع ســيدات األعمــال الالتــي شــملتهن الدراســة مســاهمون آخــرون فــي 
هيــاكل ملكيــة الشــركات التــي شــملتها العينــة. و تظهــر هنــا أيضــا اختالفــات بيــن 
البلــدان. وكان أعلــى عــدد مــن المالكيــن اإلضافييــن فــي المتوســط فــي مصــر 
)3.34 متوســط عــدد المالكيــن اإلضافيييــن( واألردن )2.2(.  أمــا فــي البلــدان 
األربعة األخرى، فكان متوسط عدد المالكين أقل بحوالي 4-2 مرات: المغرب 
)0.77(، لبنان )0.94(، فلسطين )1.14(، وتونس )1.18(. ويرتبط هيكل 

الملكية وعدد المساهمين بحجم الشركات كما هو موضح في الرسم البياني 6أ.

جدول  8: خصائص أماكن العمل )% من المشاركات(

مستأجر مع المنزلمستأجرملك
شركاء

24.240.1329.945.73مصر
186117.53.5األردن

3351.2314.780.99لبنان
46.3537.512.53.65المغرب
15.936.4146.671.03فلسطين

33.6750.2513.073.02تونس

2.2.7 عدد الموظفين

تــراوح متوســط   عــدد العامليــن فــي الشــركات التــي تديرهــا رائــدات األعمــال فــي 
2.03 )لبنــان( و9.37 )المغــرب(.  باســتثناء لبنــان، حيــث  العينــة ي بيــن 
كان متوســط   عــدد الموظفيــن أعلــى مــن 6، وهــذا أمــر مهــم عنــد األخــذ بعيــن 
اإلعتبــار أن متوســط عمــر الشــركات التــي شــملتها الدراســة كان بيــن 6.32 
و 9.37 عامــًا )انظــر البنــد التالــي(.  ويمكــن يمكــن تفســير هــذا االختــالف 
بــأن عــدد الموظفيــن أعلــى بكثيــر فــي الشــركات العائليــة مــن الشــركات حديثــة 
التأســيس. فعلــى ســبيل المثــال، بلــغ متوســط   عــدد العامليــن فــي المغــرب 15 
عامــاًل فــي الشــركات العائليــة و29.5 فقــط فــي الشــركات حديثــة التأســيس.  
ويظهــر هــذا التفــاوت بيــن حجــم الشــركات حديثــة التأســيس والشــركات العائليــة 
بشــكل ملحــوظ أيضــا فــي فلســطين )4.44 بالمقارنــة مــع 11.11( وفــي مصــر 
)5.47 بالمقارنــة مــع 13.95(، ولكــن إلــى حــد أصغــر بكثيــر فــي األردن 
)7.69 بالمقارنــة مــع 8.22(، وتونــس )7.75 و 7.03( ويمكــن أن تعــزى 
نتائــج لبنــان )2.00 و 2.04( إلــى أن النســاء الالتــي شــملهن االســتطالع فــي 
لبنــان هــن مــن فئــة رائــدات أعمــال المؤهــالت للحصــول علــى قــروض صغيــرة/ 
جــدًا. الصغيــرة  للمشــاريع  األول  المقــام  فــي  هــي  القــروض  وهــذه  ميكرويــة، 

جدول  9:  عدد العاملين )% من المشاركات(

شركات متوسط
حديثة 

التأسيس

النسبة % من شركات أسرية 
النساء

6.715.4713.950.575مصر
7.687.698.220.609األردن

2.032.002.040.821لبنان
9.375.9215.000.625المغرب
6.324.4411.510.731فلسطين

8.897.757.030.632تونس
مالحظة: تنطبق االحصائيات على الشركات التي توظف أقل من 05 موظفا

تبيــن نســبة النســاء فــي أرقــام التعــداد، والتــي تتــراوح بيــن ٪57.5 )مصــر( و 
٪82.1 )لبنان(، أن سيدات األعمال يملن إلى توظيف النساء في المقام األول.

  2.2.8 عدد السنوات في الشركة

فــي  طويلــة  بخبــرة  العينــة  فــي  األعمــال  ســيدات  تتمتــع  المتوســط،  فــي 
األعمــال  فــي  الخبــرة  متوســط  كان  النقيضيــن  طرفــي  فعلــى  شــركاتهن. 
فلســطين )6.96 ســنة(، ومصــر )7.21  فــي  أعــوام   التجاريــة حوالــي 10 
ســيدات  أصبحــت  الخبــرة  هــذه  وبفضــل  ســنة(.    11.47( واألردن  ســنة( 
شــركاتهن. نمــو  تعزيــز  وحتــى  إطــالق  علــى  تمامــا  قــادرات  األعمــال 

 2.2.9 قدرة الشركة على توفير األجور لمديرتها

في معظم الحاالت، ال تتمكن سيدات األعمال من الحصول على أجر منتظم 
)على شكل راتب( من أنشطتهن.  كانت النساء في المغرب هن األقدر على منح 

أنفســهن أجرًا منتظما )%75.25(، بينما اقتصرت نســبة ســيدات األعمال من 
البلدان األخرى الالتي أفدن بأنهن يمنحن أنفسهن أجرًا منتظمًا على %40 فقط.

ويبــدو أن هــذه الصعوبــة فــي الحصــول علــى  أجــور هــي إحــدى األســباب التــي 
تدفع النســاء إلى ممارســة نشــاطات أخرى مدفوعة األجر، كما هو موضح في 
الجــدول 10.   و تبــرز فــي هــذا المجــال مجموعتــان مــن الــدول: فــي المجموعــة 
األولــى، تســعى النســاء فــي األرجــح إلــى الحصــول علــى دخــل إضافــي، األردن 
)%49.3( ، ومصر )%46.9( وفلسطين )5.24%(، وفي المجموعة الثانية 
تنخفــض احتماليــة أن تســعى النســاء إلــى الحصــول علــى دخــل إضافــي بشــكل 
ملحوظ، لبنان )%17.1(، وتونس )%22.8( والمغرب )%27.5(.  وتوجد 
عــدة نظريــات يمكــن أن تفســر القــرار بالتحــول إلــى نشــاط بديــل مدفــوع األجــر. 
أولــى هــذه النظريــات هــي أن بعــض النســاء الموظفــات فــي وظائــف مدفوعــة 
األجــر يقــررن الشــروع فــي أنشــطة تجاريــة بهــدف تعزيــز دخولهــن.  ويصبــح 
النشــاط التجــاري عندهــا شــكاًل مــن أشــكال المشــروع الرديــف الــذي يولــد دخــاًل 
إضافيــًا، دون أن يكــون النشــاط الرئيســي للنســاء الالتــي شــملهن االســتطالع.  
وترتبــط النظريــة الثانيــة التــي يمكــن أن تفســر قــرار االنخــراط فــي نشــاط آخــر 
مدفــوع األجــر بمرحلــة التطــور التــي حققتهــا الشــركة. فعندمــا يكــون المشــروع فــي 
مرحلــة انتقاليــة مــن التطــور، يمكــن أن تضطــر المــرأة إلــى اللجــوء إلــى مصــدر 
آخــر مــن النشــاط مدفــوع األجر،إلــى أن يصــل مشــروعها إلــى الحجــم األمثــل 
ويوفــر لهــا دخــاًل منتظمــًا. أمــا النظريــة الثالثــة واألخيــرة، فترتبــط بــدور المــرأة فــي 
النشــاط التجــاري. فقــد أفــادت بعــض النســاء الالتــي شــملهن االســتطالع بأنهــن 
يقمــن بــدور »ثانــوي« فــي الشــركات العائليــة أو حديثــة التأســيس. نتيجــة لذلــك 
فــإن عملهــن فــي الشــركة ال يمكنهــن مــن الحصــول علــى أجــر منتظــم وبالتالــي 
فهــذا يدفعهــن إلــى ممارســة نشــاط آخــر مدفــوع األجــر. ويمكــن لــكل واحــدة مــن 
هــذه النظريــات الثــالث أن تصبــح محــورًا للدراســة بهــدف تحديــد أي فرضيــة 
الواقــع.  وعــالوة علــى  فــي  نــوع أو شــخصية لســيدات األعمــال  تطابــق أي 
ذلــك، فقــد يكــون لالختــالف فــي مســتوى اإللتــزام فــي المشــاريع – والــذي يقــاس 
بالنظــر إلــى إلــى ممارســة نشــاط آخــر مدفــوع األجــر - فــي البلــدان المختلفــة  
آثــار متباينــة علــى نمــو الشــركات وتطــور الريــادة فــي األعمــال لــدى النســاء، 
ومــن الممكــن أن يكــون هــذا الموضــوع جديــرًا بالتحليــل فــي دراســة مســتقبلية.

جدول  10 : الخبرة في المشاريع

الخبرة في 
نشاط آخر مدفوع راتب منتظمالمشروع

األجر

7.2137.4246.89مصر
11.4740.6111.47األردن

8.9142.648.91لبنان
10.5775.2510.57المغرب
6.9636.826.96فلسطين

9.8837.769.88تونس

مالحظة: يتم قياس الخبرة المشاريع بعدد السنوات التي قضتها المرأة في النشاط التجاري.  
يتم قياس المتغيرات األخرى بقسمة عدد المشاركات بعدد من الحاالت.

ويبين الجدول التالي أيضا أن سيدات األعمال الالتي يفتقرن إلى شهادة جامعية 
يمنحن أنفسهن أجورًا بشكل أكثر انتظاما بالمقارنة مع النساء المتعلمات.  ففي 
مصــر، تبلــغ نســبة ســيدات األعمــال الحاصــالت علــى قــدر ضئيــل مــن التعليــم 
والالتي يتقاضين أجرًا من نشاطهن التجاري تقريبا الضعفين بالمقارنة مع أولئك 
الالتــي حصلــن علــى شــهادة جامعيــة )%66.67 بالمقارنــة مــع 35.33%(.  

وبين النساء المتعلمات، يظهر أن عدم وجود دخل منتظم من النشاط التجاري 
يتــم التعويــض عنــه مــن خــالل نشــاط آخــر مدفــوع األجــر.  يوضــح الجــدول 11 
أن النســبة المئويــة للنســاء الالتــي يمارســن نشــاطًا آخــر مدفــوع األجــر ترتفــع مــع 
ارتفــاع مســتوى التحصيــل العلمــي. وبعبــارة أخــرى، يبــدو أن النســاء المتعلمــات 
يمارســن ريــادة األعمــال إلــى جانــب نشــاطهن مدفــوع األجــر لألســباب المذكــورة 
أعــاله. فعلــى ســبيل المثــال، تعمــل حوالــي %50 مــن النســاء فــي العينــة مــن 
فلسطين ومصر، في نشاط مدفوع األجريختلف عن إدارة مشاريعهن الخاصة.

جدول  6: هيكل ملكية الشركات

النسبة المئوية للشركات 
متعددة الملكية

هيكلة ملكية الشركات )% من المشاركات(عدد المالكين

أنثىذكرمستثمر أجنبيشركة أسريةمؤسسة فردية
81.923.3419.0053.002.0052.0062.00مصر

59.112.2123.7048.4014.4062.8045.30األردن
72.860.945.3066.105.3053.5039.30لبنان

50.000.776.6071.404.4064.8035.20المغرب
71.501.1418.8067.705.5038.8058.80فلسطين

91.301.188.1067.4010.5065.1050.00تونس

مالحظة: يتم قياس عضوية الحوكمة بالنظر إلى عدد الردود اإليجابية من إجمالي عدد المشاركات الالتي يعملن مع  أكثر من مساهم واحد.  في بعض األحيان يمكن أن يتجاوز المجموع ٪100 
حيث أن هيكل المالكين لبعض الشركات يتضمن الرجال والنساء، إلى جانب األجانب وأفراد األسر و/ أو الالعبين المؤسسين.  العمود الذي يدرج عدد المالكين يحدد عدد المالكين باإلضافة إلى 

الشخص المشارك في االستطالع.

2.2.5 تمويل بدء المشروع

جدول  7: تمويل بدء المشروع )% من المشاركات(

اإلئتمان 
المصرفي

المستثمرون 
المالئكة

رأس مال شراكة/ 
محاصصة

11.34.580.8مصر
28.122.658.6األردن

25.212.864.7لبنان
46.52.470.5المغرب
14.110.776.1فلسطين

34.67.975.2تونس

ليــس مــن المفاجــئ أن يأتــي رأس مــال بــدء/ إطــالق المشــروع كــرأس مــال 
مصــادره  إلــى  ويشــار  المشــروع،  فــي  محاصصــة  شــراكة/  بصفــة  خــاص 
بصــورة غيــر رســمية بمســمى الهمــزات الثالثــة )األســرة، األصدقــاء، األبلــه(، 
مــع وجــود اختالفــات ملحوظــة بيــن مصــر )%80.8( واألردن )58.6%(.  
واألردن هــو البلــد الــذي تعتمــد فيــه ســيدات األعمــال إلــى أكبــر درجــة علــى 

يكــون المالكــون/ المســاهمون اآلخــرون فــي معظــم الحــاالت فــي العينــة هــم 
مــن أفــراد األســرة، وقــد كان حوالــي ٪70 مــن المالكيــن فــي الشــركات ذات 
الهيــاكل متعــددة الملكيــة فــي لبنــان والمغــرب وفلســطين وتونــس، هــم مــن أفــراد 
األســرة.  أمــا فــي مصــر واألردن فــإن هيــكل الملكيــة ال ينحصــر فقــط فــي األســر 
حيــث أن %19 و %23.7 بالترتيــب مــن النســاء ســيدات األعمــال يعملــن 
مــع شــركاء مؤسســيين.  وكانــت الشــركات فــي األردن وتونــس هــي األكثــر 
تمثيــال لالســتثمارات األجنبيــة )%14 و %10 مــن المشــاركات بالترتيــب(، 
بينمــا كان وجــود المســاهمين األجانــب قليــاًل فــي الشــركات األخــرى فــي العينــة. 

كمــا تفــاوت التوزيــع الجنــدري للشــركاء المعنييــن أيضــا حســب البلــد.  ففــي 
النســاء  مــن  المســاهمين  مــن  العظمــى  الغالبيــة  كانــت  وفلســطين  مصــر 

فــي  الشــركاء  معظــم  كان  بالمقابــل،  بالترتيــب(.   58.8% و   62%(
 65.1% و   64.8%  ،62.8%( الرجــال  مــن  وتونــس  والمغــرب  األردن 
الرجــال  بيــن  الجنســين  بيــن  تــوازن  فيوجــد  لبنــان  فــي  أمــا  بالترتيــب(.  
اإلجابــة. عــن  امتنعــوا  الذيــن  نســبة  االعتبــار  بعيــن  األخــذ  مــع  والنســاء، 

وتوجد عالقة طردية بين حجم الشركات والحوكمة. فكلما ارتفع عدد العمال 
الذين يعملون في الشركة يرتفع عدد المساهمين، وهذه النتيجة ظاهرة بشكل 

خاص في المغرب.

جدول  6أ : العالقة بين حجم الشركة والحوكمة

العالقة بين حجم الشركة والحوكمةالبلد
0.0383مصر

0.0363األردن
0.2116لبنان

0.5570*المغرب
0.1859فلسطين

0.1592تونس

دعــم المســتثمرين المالئكــة )business angels( )%22.6( وتســتفدن فيــه 
إلــى حــد كبيــر مــن االئتمــان المصرفــي )%28.1(. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن 
ســيدات األعمــال فــي المغــرب )%46.5( وتونــس )6.43%( شــكلن الفئــة مــن 
العينــة األكثــر اعتمــادًا فــي غالبيــة األحيــان علــى االئتمــان المصرفــي، بعكــس 
المصرفــي  االئتمــان  تأميــن  الصعــب  مــن  أنــه  ويبــدو   ،)14.1%( فلســطين 
فــي ذلــك البلــد، علــى األقــل فــي الســنوات األولــى مــن بــدء تشــغيل الشــركة.

 2.2.6 وضع مكان العمل

يمكن أن يكون العقار المســتخدم لألنشــطة التجارية ملكا لســيدات األعمال، أو 
عقــارًا مســتأجرًا )أو مســتأجر مــع شــركاء(، أو ملحقــًا بالمنــزل الخــاص. وكانــت 
النسبة المئوية لسيدات األعمال اللواتي يملكن العقار الذي يعملن فيه أعلى في 
المغرب )%46.35(، وتونس )%33.67( ولبنان )%33(.  وكان اإلستئجار 
هــو اإلســتراتيجية األكثــر انتشــارًا فــي األردن )%64.5(، وتونــس )53.27%( 
ولبنــان )22.25%(.  وأخيــرا، كانــت نســبة ســيدات األعمــال اللواتــي يعملــن 
مــن المنــزل أعلــى فــي فلســطين )%46.67( ومصــر )%29.94(. ويمكــن أن 
تكــون هــذه النتيجــة مرتبطــة بقضايــا التنقــل التــي ورد أنهــا تشــكل عقبــة رئيســية 
.)19 الجــدول  )انظــر  للفلســطينيات  بنســبة 37.9%  األعمــال  ريــادة  أمــام 
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جدول  11: انتظام دخل المالك حسب مستوى التعليم )% من المشاركات(

نشاط آخر مدفوع األجرراتب منتظم

دون شهادة 
جامعية

شهادة 
جامعية

دون شهادة 
جامعية

شهادة جامعية

66.6735.3315.3849.69مصر
33.3342.6822.5056.52األردن

44.5340.636.5239.39لبنان
86.5769.7013.2434.59المغرب
40.8838.3028.1349.66فلسطين

30.9542.8613.9529.31تونس

2.3 
 درجة إلتزام سيدات األعمال في العينة ونتائج ذلك 

 2.3.1 حجم العمل األسبوعي

تخصــص ســيدات األعمــال قــدرا كبيــرا مــن الوقــت لمشــاريعهن حيــث يتــراوح 
ســاعة.    30-50 بيــن  لألغلبيــة  األســبوعية  العمــل  ســاعات  عــدد  متوســط 
ويخصــص حوالــي الربــع مــن النســاء المصريــات )%23.84( والفلســطينيات 
)%24.35(  أقــل مــن 03 ســاعة أســبوعيا لمشــاريعهن، مقارنــة مــع النســاء 
حوالــي  تخصــص  بالمقابــل،  وتونــس )10.31%(.   لبنــان )8.13%(  فــي 
أكثــر  تونــس  فــي  لبنــان و31،44%  فــي  األعمــال  ســيدات  مــن   39.29%
مــع  النتائــج  هــذه  فــي األســبوع إلدارة مشــاريعهن.  وتتســق  50 ســاعة  مــن 
مدفــوع  عمــاًل  يمارســن  الالتــي  فلســطين  فــي  النســاء  مــن  المرتفعــة  النســبة 
األجــر إلــى جانــب نشــاطهن التجــاري، والنســبة المنخفضــة منهــن فــي لبنــان.

جدول  12: اإللتزام بالمشروع )% من المشاركات(

اإللتزام بالمشروع من حيث عدد الساعات التي تخصص للعمل في 
المشروع التجاري

ما بين 30 و 50 أقل من 30 ساعة
ساعة 

أكثر من 50 
ساعة

23.8454.9721.19مصر
19.1752.8527.98األردن

8.1352.6339.29لبنان
14.8562.3822.77المغرب
24.3549.2226.42فلسطين

10.3158.2531.44تونس

جدول  14: دعم النشاط التجاري )% من المشاركات(

تونسفلسطينالمغربلبناناألردنمصر

22.1025.6024.3011.3014.1021.80ال
55.9049.7053.8048.1057.9055.90نعم، من اسرتي

35.6025.6038.6021.1032.7035.60نعم، من الزمالء واألصدقاء
14.8019.2010.0042.1021.5014.90نعم، من شبكة الجمعية 
4.903.4061.9017.108.904.90نعم، من مؤسسات مالية

جدول  13: النظرة إلى التوازن بين  العمل والحياة )% من المشاركات(

تونسفلسطينالمغربلبناناألردنمصر
25.8333.1635.4133.6639.1821.13إيجابي جداً

51.6652.8550.7254.4649.4850إيجابي
7.283.636.221.983.617.73سلبي

0.661.040.000.001.552.06سلبي جداً
14.579.337.669.96.1919.07ال رأي

بالرغــم مــن أن هــذه الدرجــة مــن اإللتــزام واإلنهمــاك يمكــن أن تؤثــر علــى الحيــاة 
األســرية، فقــد أظهــرت النتائــج فــي جميــع البلــدان التــي شــملتها الدراســة أن هــذا 
التأثيــر يعتبــر إيجابيــًا أو إيجابيــًا جــدًا )بيــن %86 و %88، بإســتثناء مصــر 
وتونــس حيــث كانــت النســبة أقــل بحوالــي 10 و 15 نقطــة، بالترتيــب(.  بالتالــي 

لم يكن من المســتغرب أن ســيدات األعمال الالتي أبلغن عن الشــعور بأن هذا 
التأثير هو سلبي أو سلبي جدًا، كن في معظم األحيان من مصر )%8( وتونس 
)%10(.  بالمقابــل، فــإن النســبة المئويــة لســيدات األعمــال مــن المغــرب الالتــي 
تحدثــن عــن تأثيــر ســلبي بشــكل مماثــل كانــت منخفضــة )أقــل مــن %2(، وربمــا 
يعــزى ذلــك إلــى كونهــن أقــل احتمــااًل أن يفصحــن عــن الشــعور فــي نفــس الوقــت 
بأنهــن ال يتلقيــن الدعــم مــن قبــل الشــبكة التــي ينتميــن لهــا )انظــر الجــدول 14(.

2.4
 شبكات الدعم3

2.4.1  الدعم في النشاطات

أفــادت الغالبيــة العظمــى مــن ســيدات األعمــال فــي العينــة بأنهــن اســتفدن مــن 
الدعــم فــي األنشــطة المتعلقــة بالمشــاريع. وكانــت ســيدات األعمــال فــي المغــرب 
)%11.3( وفلســطين )%14.1( هــن األقــل عرضــة لعــدم تلقــي الدعــم. أمــا 
بالنسبة لألخريات فتتراوح النسبة بين %21.8 )تونس( إلى %25.6 )األردن(. 

مــن   %05 مــن  أكثــر  إفــادت  وقــد  الرئيســية،  الدعــم  شــبكة  هــي  األســرة 
كانــت  األســري؛  الدعــم  تلقيــن  أنهــن  المتوســط،  فــي  األعمــال،  ســيدات 
ويشــكل   .)58%( وفلســطين   )56%( ومصــر  تونــس  فــي  النســب  أعلــى 
وكانــت  األهميــة،  حيــث  مــن  الثانيــة  الدعــم  شــبكة  واألصدقــاء  الزمــالء 
.)35.5%( ومصــر  وتونــس   ،)38.6%( لبنــان  فــي  النســب  أعلــى 

وكانــت مســاهمات الشــبكات والجمعيــات المهنيــة هــي األكثــر تنوعــا، حيــث 
أشــارت إليهــا 1.24% مــن ســيدات األعمــال فــي المغــرب 4، بينمــا صرحــت 
%10 فقــط مــن النســاء فــي لبنــان أنهــن اســتخدمنها. ويرجــع هــذا التفــاوت فــي 
المقام األول إلى التحيز في اختيار المشاركات، حيث تم اإلتصال مع سيدات 
األعمــال فــي لبنــان مــن خــالل مؤسســة مانحــة للقــروض الصغيــرة/ الميكرويــة، 
فــي حيــن تــم اإلتصــال فــي البلــدان األخــرى فــي العينــة بشــكل رئيســي مــن خــالل 
جمعيــات القيــادات النســائية. ويرجــع هــذا التحيــز فــي اإلختيــار إلــى ارتفــاع نســبة 
النســاء المســتفيدات مــن دعــم الجمعيــات، فــي حيــن صرحــت %62 مــن النســاء 
ممــا  الماليــة،  والمؤسســات  التجاريــة  المراكــز  إلــى  يتوجهــن  أنهــن  اللبنانيــات 
يميــز بشــكل واضــح جــدا بينهــن وبيــن ســيدات األعمــال األخريــات فــي العينــة، 
حيــث النســبة أقــل مــن %9 ، مــع اســتثناء ملحــوظ فــي المغــرب )17.1%(.

وتعكس هذه النتائج ممارسات مختلفة فيما يتعلق باستخدام شبكات الدعم، باستثناء 
األسرة، التي ال تزال المصدر الرئيسي للدعم، والتي تتمتع بأعلى مستوى من التوافق.

 2.4.2 العضوية في شبكة أو جمعية

تختــار ســيدات األعمــال عمومــا أن يكــن أعضــاء فــي شــبكة أو جمعيــة مهنيــة، 
علــى الرغــم مــن وجــود فــوارق كبيــرة عبــر العينــة.  فحوالــي %86.07 مــن 
فلســطين  فــي  نظيراتهــن  مــن  و68.45%  المغــرب  فــي  األعمــال  ســيدات 
علــى  إال  هــذا  ينطبــق  لــم  بينمــا  الشــبكات،  هــذه  مثــل  فــي  أعضــاء  هــن 
17.87% فقــط مــن ســيدات األعمــال اللبنانيــات5 .  أمــا بالنســبة لالخريــات، 
)األردن(.  48% و  وتونــس(  )مصــر   35% بيــن  النســبة  فتتفــاوت 

3  يجب بذل العناية عند تفسير النتائج في هذا القسم واألخذ بعين اإلعتبار احتمال وجود تحيز ناجم عن 

حقيقة أن الجمعيات أرسلت االستبيانات ألعضائها أواَل، ثم إلى السيدات األخريات.

4  ربما تععود هذه النتيجة إلى أهمية الجمعية المغربية، والتي تقدم خدمات متعددة.

5  وربما يرجع ذلك إلى حقيقة أن الجمعية اللبنانية هي منظمة مانحة للقروض الصغيرة/ االميكروية

 )networking( يبلغ متوسط عدد الساعات التي تخصص لعملية بناء الشبكات
فــي األســبوع بشــكل عــام أقــل مــن 10 ســاعات )المغــرب:89.16 %، تونــس: 
59.46%(.  تخصص بعض سيدات األعمال وقتا أطول بكثير لبناء الشبكات، 
وبشــكل خــاص الســيدات فــي تونــس )أكثــر مــن 40% يخصصــن أكثــر مــن 10 
ســاعات لهــذا النشــاط(، ولبنــان )حوالــي 38%( ومصــر )أكثــر مــن %53(. 

هنا تظهر نتائج المسح مرة أخرى ممارسات وسلوكيات متناقضة فيما يتعلق 
بالشبكات.

جدول  15: عضوية شبكة أو جمعية )% من المشاركات(

عضو في شبكة 
أو جمعية

عدد الساعات التي تخصص لعملية بناء 
الشبكات في األسبوع

10<20 >
35.4664.9431.173.90مصر

48.6885.0013.002.00األردن
17.8762.2231.116.67لبنان

86.0789.669.201.15المغرب
68.4568.7127.214.08فلسطين

35.2659.4631.089.46تونس

2.5
توسيع األعمال التجارية، طموحات سيدات األعمال

 2.5.1 التصدير

أظهرت النتائج التي سجلتها سيدات األعمال الالتي شملهن االستطالع 
فيما يتعلق بأنشطتهن التصديرية أن مشاريعهن تصدر مستويات منخفضة 
جدًا من السلع التي تنتجها. ففي فلسطين، على سبيل المثال، %64.74 

من الشركات التي شملتها الدراسة لم تصدر على اإلطالق، بينما تم تسجيل 
نسبة أعلى في المغرب )%74.36(.

أما في بلدان مثل مصر )38%( واألردن )36%(، فإن الشركات التي 
تديرها سيدات األعمال تجني ما بين الصفر و 50% من عائدات مبيعاتها 

من الصادرات. وفي تونس أقرت 17% من الشركات في العينة مستويات 
تصدير تزيد عن 80% وربما يعود ذلك جزئيًا إلى حجم السوق المحلي 

واستراتيجيات التصدير الوطنية.

2.5.2  األهداف قصيرة األمد )سنة واحدة(

وباســتثناء  والنمــو.   التطــور  تجــاه  األعمــال  ســيدات  أهــداف  تتجــه 
علــى  للتوظيــف  يخططــن  المشــاركات  مــن  فقــط   %61 حيــث  لبنــان، 
مرتفعــة  األخــرى  البلــدان  فــي  التوظيــف  أهــداف  كانــت  القصيــر،  المــدى 
األردن(.   فــي   %83 و  فلســطين،  فــي   %04 و  المغــرب  فــي   %44(

أهدافهــن  عــن  بوضــوح  العينــة  فــي  األعمــال  ســيدات  أفصحــت  كمــا 
األعمــال  ســيدات  مــن   %84( المــال  رأس  زيــادة  حيــث  مــن 
لبنــان(. فــي   %14 و  فلســطين،  فــي   %24 و  تونــس،  فــي 

وينظــر إلــى نمــو اإليــرادات مــن المبيعــات عــن طريــق زيــادة الحصــة مــن الســوق 
كهدف على المستوى المحلي )65% في فلسطين، و 15% في المغرب(. كما 
ينطبــق هــذا أيضــا علــى المســتوى الدولــي حيــث ســجلت معظــم ســيدات األعمــال 
نتائج ما بين 02% و 03%.  وكان اإلستثناء الوحيد الجدير بالذكر هو لبنان، 
حيــث شــاركت 8% مــن المســتطلعات فقــط فــي هــذا الهــدف. وتؤكــد علــى هــذا 
التوجــه الضعيــف للتدويــل لــدى ســيدات األعمــال فــي لبنــان، رغبتهــن المحــدودة 
فــي المشــاركة فــي المعــارض والمهرجانــات التجاريــة الدوليــة والمعــارض )حوالــي 
4%( وعــدم وجــود إهتمــام فــي البحــث عــن شــركاء تجارييــن دولييــن )%7.5(.

ســيدات  لمعظــم  بالنســبة  نســبيا  مهــم  الحكوميــة  المســاعدات  تأميــن  ويعتبــر 
فــي  المســتطلعات،  مــن   %71 إلــى   %31 )مــن  العينــة  فــي  األعمــال 
لبنــان  فــي  األعمــال  ســيدات  هــي  اإلســتثناءات  وكانــت  المتوســط(.  
 4-2 بحوالــي  أقــل  اإلحتمــال  كان  حيــث   :)%4.6( والمغــرب   )%8.3(
األهــداف. كأحــد  الحكوميــة  المســاعدات  علــى  الحصــول  يذكــرن  أن  مــرات 

وكان تطويــر مجموعــة جديــدة مــن المنتجــات أيضــا واحــدًا مــن أهــداف ســيدات 
األعمــال حيــث ذكرتــه كهــدف رئيســي نســبة 23% فــي تونــس و 03% فــي 
فلســطين و 62% فــي األردن، ولكــن 41% فقــط مــن العينــة فــي لبنــان6.  

6  ربما ترجع األهداف األكثر تواضعا لدى سيدات األعمال اللبنانيات في العينة إلى حقيقة أن النساء الالئي 
شــملهن االســتطالع اســتفدن مــن القــروض الصغيــرة/ الميكرويــة، علــى النقيــض مــن المســتطلعات األخــر.

تونسفلسطينالمغربلبناناألردنمصر
0%54.5550.3169.3874.3664.7462.5

20%<24.5524.548.7513.8518.5910.8
20-25%13.6412.278.137.699.626.82
50-80%4.557.3613.753.085.772.84

80%>0.915.520.001.030.649.09
100%1.820.000.000.640.647.95

جدول  16: النسبة المئوية للتصدير من إيرادات المبيعات )% من المستطلعات(
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جدول  17: تطوير المشاريع في السنوات القادمة )% من المشاركات(

تونسفلسطينالمغربلبناناألردنمصر
33.3037.9016.2044.1040.2035.60 أهداف التوظيف
32.8033.9041.4039.2042.1048.10زيادة رأس المال

37.3036.4040.4051.4056.1048.50زيادة الحصة من السوق المحلية
20.9021.708.1027.9032.7025.20زيادة الحصة من السوق الدولية

المشاركة في المؤتمرات 
23.1019.7018.6019.1050.9039.10والمعارض التجارية الدولية

9.6015.805.7017.1021.9018.80تحديد شركاء تجاريين أجانب
الحصول على المساعدة من 

12.9016.203.806.4017.3015.30الحكومة

0.501.501.900.502.301.10تقليص عدد العاملين
1.100.500.500.903.301.10تخفيض رأس المال

الحفاظ على الزظائف ورأس 
8.506.905.703.907.9010.90المال

22.6026.2014.3025.4029.9032.10تحديد خط منتجات جديد
5.108.405.703.403.4012.40الحفاظ على المشروع

1.702.500.901.400.501.90إغالق المشروع

رأس  وزيــادة  التوظيــف  المســتهدفة:  الرئيســية  الثالثــة  النمــو  مجــاالت  فــي 
مــن  أعلــى  مئويــة  نســبة  أقــرت  الدوليــة،  الســوق  فــي  الحصــة  وزيــادة  المــال 
أهــداف  تتقاســمن  أنهــن  وتونــس  وفلســطين  المغــرب،  فــي  األعمــال  ســيدات 
ويتميــز  ولبنــان.  واألردن  مصــر  مــن  نظيراتهــن  مــع  بالمقارنــة  هــذه  النمــو 
تركيــزًا  لديهــن  األعمــال  ســيدات  أن  فــي  األخــرى  البلــدان  عــن  أيضــا  لبنــان 
محــدودًا علــى الســوق الدوليــة، بينمــا فــي فلســطين أدلــى مــا يزيــد عــن %03 
مــن ســيدات األعمــال أنهــن يرغبــن فــي زيــادة حصتهــن فــي الســوق الدوليــة، 
 )%48.1( المــال  زيــادة رأس  هــو  الرئيســي  النمــو  هــدف  كان  تونــس  وفــي 
.)%44.1( التوظيــف  هــو  المغــرب  فــي  بينمــا  المقبــل،  العــام  خــالل 

)تاكراــشملا ةبــسن( لاــمعألا عورــشم ءدــب نود لوــحت يــتلا تاــبقعلا :19 لودــج

تونسفلسطينالمغربلبناناألردنمصر
3.3011.8028.609.309.3017.30ال توجد عقبات

18.6010.8021.4018.6016.3011.30الثقة بالنفس
6.703.9013.8011.707.903.90الخوف من الفشل
40.6025.1025.7029.9030.4029.20عدم توفر الخبرة

7.905.9015.707.808.809.90الخوف من المخاطرة
27.1022.1016.2024.5025.2016.30عدم توفر المعلومات
32.2029.1012.3031.3037.4031.20عدم توفر المعارف
33.3027.508.1024.1032.7015.80عدم توفر المساعدة

14.1011.307.609.8017.306.90عدم توفر الدعم األسري
50.8043.8020.9024.1048.1037.10عدم توفر التمويل

25.9022.108.1015.6020.1010.90عدم توفر مهارات اإلدارة
24.2017.707.1028.4022.4011.80عدم توفر مهارات في مجال األعمال

19.7023.1010.0021.4022.9026.20مسؤولية رعاية األسرة
16.4018.204.3011.7025.7014.80التمييز ضد المرأة

12.9010.303.901.9037.8012.90قضايا تتعلق بسهولة الحركة
مالحظة: النسب المئوية تعكس عدد المجيبات إلى العدد اإلجمالي للنساء

الشكل 1: أهداف النمو )% من المشاركات(
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أھداف التوظیف زیادة رأس المال زیادة الحصة من السوق الدولیة

الخاصــة )بيــن 40% و 47% مــن المشــاركات(. وكان االســتثناء هــو لبنــان، 
حيــث أقــر 8% فقــط مــن المشــاركات بــأن مثــل هــذه الخلفيــة تثيــر اهتمامهــن7.

جدول  18: الهدف من التوظيف )% من المشاركات(

مع شهادة اإلثنانالرجالالنساء
من برنامج 

التدريب 
المهني

موظفون 
مؤهلون 

مع مهارات 
مهنية

13.011.6338.217.3239.84مصر
27.061.1828.243.5340األردن

48.342.6539.741.327.95لبنان
8.92.0936.6513.6138.74المغرب
28.822.3523.534.7140.59فلسطين

11.431.1433.147.4346.86تونس

2.5.4 المعيقات أمام إطالق مشروع األعمال
أفادت المشاركات من العينة أن العقبات الرئيسية أمام بدء مشروع أعمال 

تجاري هي8:

%36.7عدم توفر التمويل
 %29.3عدم توفر الخبرة

%28.4عدم توفر المعارف
%23.2عدم توفر المساعدة

%21.6عدم توفر المعلومات
%29.3الحاجة لرعاية األسرة

العقبات الرئيسية أمام بدء مشاريع األعمال هي عدم توفر التمويل، وعدم 
توفر الخبرة، وعدم توفر الصالت وعدم توفر المساعدة.

حيــث  المصريــة  للمــرأة  بالنســبة  خاصــة  بشــكل  مرعبــة  العقبــات  هــذه  تعتبــر 
أفــاد 40.6% منهــن أن عــدم توفــر الخبــرة هــو عقبــة أمــام إطــالق مشــروع 
 تجــاري. ويعتبــر عــدم توفــر التمويــل نقــص عقبــة رئيســية أمــام النســاء فــي مصــر 
بالترتيــب(. كمــا   واألردن وفلســطين )50.8%، 43.8% و 48.15 منهــن 

7  هذه النتيجة ترجع أيضا إلى خصائص العينة اللبنانية

8  تعكس النسب المئوية متوسط نسبة المستجيبات إلى إجمالي العينة

 يشــكل عــدم توفــر المســاعدة والمعــارف عقبــة كبــرى أمــام بــدء مشــروع تجــاري
فــي مصــر واألردن والمغــرب، وفلســطين. المشــاركات   لحوالــي 30% مــن 

حجــر  تشــكل  أخــرى  معيقــات  بوجــود  لبنــان  مــن  المشــاركات  أفــادت 
أنهــن  منهــن   %30 حوالــي  أفــاد  كمــا  أعمــال،  مشــروع  بــدء  أمــام  عثــرة 
علــى  بلدهــن،  فــي  أعمــال  مشــروع  بــدء  أمــام  عقبــات  أي  يجــدن  ال 
 .)%9.3( وفلســطين   )%9.3( والمغــرب   )%3.3( مصــر  مــن  النقيــض 

وأفــادت المشــاركات مــن لبنــان أيضــًا أن الخــوف مــن الفشــل والمخاطــرة تشــكل 
عقبات رئيسية أمام بدء مشروع أعمال بينما لم تكن هذه المخاوف عقبات كبيرة 
فــي بلــدان أخــرى خصوصــا فــي األردن حيــث أشــار3.9 % فقــط و5.9 % مــن 
السيدات اللواتي شاركن في التقرير إلى هذه العقبات أمام بدء مشروع أعمال.

يمكــن مالحظــة أنــه مــن الممكــن تخفيــف معظــم العقبــات مــن خــالل إنشــاء نظــم 
للدعم والمساعدة لسيدات األعمال، والسعي لتصميم أنظمة مالية أكثر فعالية.

أفــادت حوالــي 15% مــن النســاء الالتــي طــرح عليهــن الســؤال، أنهــن يعتبــرن 
التمييــز ضــد المــرأة  عائقــًا أمــام إطــالق مشــروع أعمــال فــي البلــدان التــي شــملتها 
الدراســة.  وكانــت أعلــى نســبة مــن المشــاركات اللواتــي أبلغــن عــن التمييــز ضــد 
المرأة في فلسطين، حيث تشعر 25.7% منهن بالتمييز ضدهن بالمقارنة مع 
نظرائهــن الذكــور، وكانــت هــذه النســبة منخفضــة بشــكل خــاص فــي لبنــان، حيــث 
أفادت 4.3% فقط من النساء أن التمييز ضد المرأة هو عقبة أمام بدء األعمال.

2.5.5  المعيقات أمام النمو مشروع األعمال

يمكــن مالحظــة اختالفــات كبيــرة أيضــا بيــن لبنــان والبلــدان األخــرى فــي العينــة 
كافــة  ففــي  نمــو مشــاريع األعمــال.  تحــول دون  التــي  بالعقبــات  يتعلــق  فيمــا 
البلــدان فــي العينــة، تعتبــر صعوبــة الوصــول إلــى أســواق جديــدة عقبــة كبيــرة 
أمــام نمــو األعمــال، وعلــى وجــه الخصــوص فــي المغــرب حيــث أدلــت %55.3 
مــن المشــاركات بــأن هــذه القضيــة تشــكل عائقــا أمــام النمــو.  أمــا فــي لبنــان، 
بالمقابــل، فقــد اعتبــرت 10.5% فقــط مــن المشــاركات أن هــذه القضيــة تشــكل 
عقبــة أمــام النمــو، وهــذا يتســق مــع البيانــات التــي تشــير إلــى أن العولمــة ليســت 
أولويــة لســيدات األعمــال فــي لبنــان، حيــث يعتبــر الحصــول علــى رأس المــال 
هــو العائــق الرئيســي للنمــو )37.6%(، تمامــا كمــا هــو الحــال بالنســبة لســيدات 
األعمــال فــي مصــر )42.3%(، واألردن )39.9%( وفلســطين )%36.4(.

الشكل 2: العقبات التي تحول دون بدء األعمال

أهداف التوظيف  2.5.3

)لبنــان:  النســاء حصريــًا  لتوظيــف  إمــا  العينــة  فــي  األعمــال  ســيدات  تهــدف 
الرجــال  أو   )%27.06 واألردن:   ،%28.82 وفلســطين:   ،%48.34
المشــاركات(.  مــن   %39.74 و   %23.53 بيــن  النســب  )تتــراوح  والنســاء 
وأقــرت أقليــة صغيــرة جــدًأ أنهــا تســعى لتوظيــف العامليــن الذكــور حصريــًا )بيــن 
1.18% و 2.65%(. هــذه النتائــج تثبــت أفضليــة واضحــة لتوظيــف النســاء.

ســيدات  لــدى  االهتمــام  مــن  القليــل  تثيــر  المهنــي  التعليــم  شــهادات  أن  يبــدو 
األعمــال فــي العينــة )أعلــى نســبة كانــت فــي المغــرب: 13.61%(.  وبــدال مــن 
ذلــك فإنهــن يفضلــن البحــث عــن الموظفيــن المؤهليــن مــن ذوي المهــارات المهنيــة 
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جدول  20: العقبات الرئيسية التي تحول دون نمو األعمال )% من المشاركات(

تونسفلسطينالمغربلبناناألردنمصر
472.3039.9037.6019.6036.4022.20الحصول على رأس المال

31.6034.9021.9041.6027.1035.10صعوبة إيجاد عمال جيدين
14.1012.3027.6029.9015.8014.80اإلنتاجية المنخفضة

29.3034.9010.5055.3041.5035.10عدم امكانية الوصول إلى أسواق جديدة
14.7012.3015.7017.1017.307.90الحاجة لتطوير المهارات اإلدارية

18.6014.205.207.3014.905.40هيكلة نموذج األعمال
12.407.303.3023.1014.9013.30المنافسة من بلدان أخرى

7.3014.309.5032.3022.9032.20المنافسة من القطاع غير الرسمي
18.1039.4017.605.3025.2030.20تكلفة الخدمات العامة

14.1011.802.3012.7018.2013.80الحصول على التكنولوجيا
17.5013.7020.9017.6031.7049.50عدم توفر النمو اإلقتصادي

16.4023.6028.505.3046.7028.20الوضع السياسي
15.8020.102.4020.5032.2029.70الوصول إلى األسواق الدولية

مالحظة: النسب المئوية تعكس عدد المجيبات إلى العدد اإلجمالي للنساء

دون  تحــول  عقبــات  العامــة  الخدمــات  وتكلفــة  السياســية  األوضــاع  وتشــكل 
النمــو إلــى حــد أقــل، ، خصوصــا فــي فلســطين، حيــث 46.7% و %25.2 
وفــي  أعمالهــن.   نمــو  تعتــرض  كعقبــات  القضايــا  هــذه  حــددن  النســاء  مــن 
القطــاع غيــر الرســمي  المنافســة مــع  بــأن  أفــادت المشــاركات  لبنــان وتونــس 
بالترتــيب. النســاء،  مــن   %32.2 و   %32.3 النمــو  أمــام  عقبــة  تشــكل 

الشكل 3: العقبات الرئيسية التي تحول دون نمو األعمال

 
	

الحصول على رأس المال

صعوبة إیجاد عمال جیدین

عدم امكانیة الوصول إلى 
أسواق جدیدة

تكلفة الخدمات العامة

التباطؤ اإلقتصادي

الوضع السیاسي

مصر األردن لبنان المغرب فلسطین تونس

2.6
الدوافع لبدء مشروع أعمال

األعمــال  ســيدات  دوافــع  فــي  كبيــرة  اختالفــات  مالحظــة  أيضــا  هنــا  يمكــن 
هــي  الدوافــع  كانــت  لبنــان،  ففــي  العينــة.  فــي  األخــرى  والبلــدان  لبنــان  بيــن 
لكســب  الحاجــة  عــن  الناتجــة  »الدافعــة«،  النوعيــة  مــن  األول  المقــام  فــي 
المــوارد.  وقــد  العيــش مــن خــالل األعمــال ضمــن إطــار عــدم كفايــة  لقمــة 
أفــادت معظــم المشــاركات أن عــدم توفــر راتــب مدفــوع )24.2%( والبطالــة 
األعمــال. مشــروع  إطــالق  وراء  األساســية  الدوافــع  هــي   )%31.4(

»الجــذب«  دوافــع  كانــت  العينــة،  فــي  األخــرى  البلــدان  فــي  بالمقابــل، 
تحديدهــا.   تــم  لفــرص  فعــل  كــرد  تأتــي  التــي  العمليــة،  هــذه  تدفــع  التــي  هــي 
العينــة   أفــراد  مــن   %47.5 و   %51.8 أفــاد   وتونــس،  فلســطين،  ففــي 
األعمــال. مشــروع  لبــدء  الرئيســي  الدافــع  هــو  الفــرص  توفــر  أن  بالترتيــب 

بإمتــالك  والشــعور  الشــخصي  لإلنجــاز  التشــوق  مثــل  الدوافــع  وكانــت 
فلســطين  فــي  ســيما  وال   ، مهمــة  أيضــا  هــي  الالزمــة  المهــارات 
.)%54.6 و   %64.5( واألردن   )%65.4 و   %71.4(

الدوافــع  فــي  اإليجابيــة  الديناميــة  هــذه  فــإن   ،21 الجــدول  يبيــن  وكمــا 
الســؤال  علــى  المشــاركات  إجابــات  تؤكدهــا  التجاريــة  األعمــال  لبــدء 
مدفوعــة  بوظيفــة  الحالــي  وضعهــن  لمبادلــة  مســتعدات  كــن  مــا  إذا 
فقــط. منهــن   %20.45 ســوى  باإليجــاب  تــرد  لــم  حيــث  األجــر، 

جدول  21: الدوافع لبدء مشروع األعمال )% من المشاركات(

تونسفلسطينالمغربلبناناألردنمصر
12.4011.3031.409.8028.9023.30البطالة

5.602.909.5011.7013.503.90فقدان الوظيفة
11.3018.7024.2019.6036.9017.30عدم توفر دخل مستدام

9.605.9011.4016.6013.5022.20مسؤولية إدارة مشروع العائلة
3.905.9011.4016.6013.5022.20بناء على نصيحة

5.108.308.6012.2019.6015.80الحاجة لتوفير فرصة عمل لألبناء
37.3046.8033.8041.1051.8047.50تحديد فرصة

48.6054.6024.7022.5065.4050.50المهارات للمشروع
42.9042.3010.9015.2051.8028.70الثقة في المنتج/ الخدمة

36.1045.8023.3021.1062.6042.10كوسيلة لتعزيز الدخل/ األرباح
37.8044.3012.4043.1044.4041.50الحاجة لإلكتفاء الذاتي

37.2040.409.1032.8053.3041.10الحاجة للحرية الشخصية
37.3044.808.6025.5053.2040.60الحاجة للحرية في مكان العمل

14.1013.8014.705.4031.3024.70المكانة اإلجتماعية
58.2064.5017.6017.1071.4051.90اإلنجاز الشخصي

)vocation( 23.7027.603.8011.7045.7033.60رسالة
مالحظة: النسب المئوية تعكس عدد المجيبات إلى العدد اإلجمالي للنساء

و توجــد أيضــًا اختالفــات فــي درجــة اإللتــزام فــي األعمــال حســب البلــد. فنســبة 
أعمالهــن  عــن  للتخلــي  اســتعدادهن  عــن  أعربــن  اللواتــي  األعمــال  ســيدات 
لتولــي وظيفــة بأجــر لــم تتعــدى 17.26%  مــن ســيدات األعمــال فــي تونــس 
و75.31% فــي المغــرب  ، وهــي إحصائيــة تــدل علــى مــدى اإلقبــال علــى 
اإللتــزام  فــي  االختالفــات  هــذه  البــالد.   فــي  الفــرص  وجــود  بدافــع  األعمــال 
علــى األعمــال يمكــن أن تفســر جزئيــًا االختالفــات فــي الحجــم بيــن الشــركات 
فــي الجــدول 9.  فبإســتثناء لبنــان، وهــو حالــة متميــزة، كانــت مصــر )6.71 
وفلســطين )6.32( هــي البلــدان حيــث كانــت الشــركات التــي تقودهــا النســاء 
فــي  الموظفيــن،  مــن  عــدد  أقــل  توظــف  العينــة  فــي  المشــمولة  األعمــال  فــي 
حيــن كانــت الشــركات فــي المغــرب )9.37( وتونــس )8.89( توظــف أكبــر 
بيــن  قــوي  ارتبــاط  هنالــك  أن  الواضــح  مــن  وبالتالــي  الموظفيــن.  مــن  عــدد 
ذلــك. عــن  الناتجــة  األعمــال  وحجــم  الفــرص  علــى  القائمــة  األعمــال  نســبة 

األعمــال  ســيدات  ردود  فــي  ذلــك  يؤكــد  ممــا  المزيــد  علــى  العثــور  ويمكــن 
الالتــي  النســاء  مــن  لغيرهــن  يعطينهــا  التــي  النصائــح  عــن  الســؤال  علــى 
 %0.9 أوصــت  حيــث  أعمــال،  مشــروع  بــدء  مــن  يمكنهــن  وضــع  فــي  هــن 
المشــروع  بــدء  بعــدم  األعمــال  ســيدات  مــن  )لبنــان(   %5.7 إلــى  )األردن( 
 %91.2 و  مصــر  فــي   %57.4( العظمــى  الغالبيــة  توصــي  بينمــا   ،
تحذيــر. مــع  وأحيانــا  المشــروع،  وبــدء  قدمــا  بالمضــي  المغــرب(  فــي 

جدول  22: هل تنصحين باقي النساء بريادة األعمال؟ )% من المشاركات(

تونسفلسطينالمغربلبناناألردنمصر

ً 2.200.905.700.902.302.50إطالقا

نعم فذلك 
ضرورة 

مطلقة 
للنجاح 

29.7042.8066.1068.1043.4050.00

فكري 
ببدء 

مشروع 
ولكن...

27.7030.1018.1023.1027.6037.60

مالحظة: النسب المئوية تعكس عدد المجيبات إلى العدد اإلجمالي للنساء

2.7

المؤسسات الرسمية وغير الرسمية
2.7.1 إجراءات التحسينات المطلوبة

مع أن سيدات األعمال يرغبن برؤية تحسينات في مناخ األعمال على كافة 
المستويات، أظهرت نتائج االستطالع تفاوتات كبيرة بين المجموعات، حسب 

المعايير.

علــى ســبيل المثــال، فــي حيــن يرغــب ربــع مــن شــملهن االســتطالع عمومــا 
أن يريــن انخفاضــا فــي المعامــالت اإلداريــة، لــم يذكــر ذلــك ســوى %12.2 
مــن  كانــت %2.54  حيــن  وفــي  المغــرب.  فــي  األعمــال  ســيدات  مــن  فقــط 
اللبنانيــات و 45.1% مــن التونســيات فــي صالــح تكاليــف تســجيل مشــاريع 
األعمــال، لــم تشــاركهن فــي هــذا الــرأي ســوى 2.61% مــن المغربيــات. وتظهــر 
األرقــام أن هنالــك إحتمــااًل مضاعفــًا بــأن تهتــم ســيدات األعمــال فــي المغــرب 
)50%( فــي مجــال التدريــب المختــص فــي ريــادة األعمــال للنســاء، واإلحتمــال 
  .)%49.1( األعمــال  لســيدات  عامــة  منحــًا  يتوقعــن  بــأن  أيضــًا  مضاعــف 
وفيمــا يتعلــق باإلجــراءات التــي تســهل توظيــف العمــال، طالبــت 5.62% منهــن 
بذلــك، بالمقارنــة مــع 13% و19 % مــن ســيدات األعمــال مــن بلــدان أخــرى.

وترغــب48.5 % مــن النســاء فــي تونــس و42.8% مــن النســاء فــي األردن 
باســتحداث خطــوط ائتمــان خصيصــا للشــركات الصغيــرة جــدا )VSBs(، فــي 
حين ترغب 11.1% فقط من من سيدات األعمال في المغرب بذلك.  تعكس 
هذه االختالفات على األرجح حجم األعمال، حيث أن الشركات المغربية هي 
األكبر في العينة )9.37 موظفين، في المتوسط(، وبالتالي فهي أقل في حاجة 
 .)VSBs( للحصــول علــى خطــوط ائتمــان مخصصــة للشــركات الصغيــرة جــدا
وأخيرا، بصفة عامة، فإن 48.7% من سيدات األعمال من األردن و %4.73 
مــن فلســطين يرغبــن بتعزيــز روح المبــادرة فــي مجــال األعمــال لــدى النســاء.

 2.7.2 إتاحة الحصول على التمويل في األشهر القليلة الماضية

نفســها  بتمويــل  بالمســاهمة  الشــركة  تقــوم  أن  أي  الذاتــي،  التمويــل  يشــكل 
باســتخدام األربــاح التــي حققتهــا مصــدرًا مهمــًا مــن مصــادر التمويــل فــي األردن 
)51.17%(، وتونس )51.15%(، ولبنان )49.1%( والمغرب )%47.5(.
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جدول  23: التحسينات المطلوبة لريادة األعمال )% من المشاركات(

تونسفلسطينالمغربلبناناألردنمصر
27.7028.6023.3012.2021.1027.20إجراءات بيروقراطية أقل

22.1023.6045.2016.2032.2045.10تخفيض نفقات بدء المشروع
24.8026.1020.9029.4035.1024.70تدريب أفضل في مهارات ريادة األعمال

20.4022.6022.4050.0026.2022.20تدريب أفضل في مهارات ريادة األعمال للنساء
23.1022.2019.5049.1030.8016.80توفير منح من المال العام لسيدات األعمال

12.9019.2016.2026.5017.3017.30تسهيل عملية التوظيف
14.7023.6021.0010.2022.9017.30تسهيل عملية نقل الملكية

)VSB( ً22.1042.8011.0024.5031.3048.50استحداث خطوط تمويل للمشاريع الصغيرة جدا
14.7029.1012.8014.7031.3018.30تسهيل عملية الحصول على عقود مع القطاع العام

11.8015.3012.8014.7025.7027.20تسهيل إجراءات التصدير
25.4048.7018.1026.5037.4029.20تعزيز ريادة األعمال النسائية

16.9023.109.5022.5030.4016.30تحسين فرص الحصول على عقود مع القطاع العام لسيدات األعمال
مالحظة: النسب المئوية للمشاركات

جدول  24: مصادر التمويل )% من المشاركات(

تونسفلسطينالمغربلبناناألردنمصر
13.5028.1036.6052.9018.2030.10اإلئتمان البنكي

8.5016.2026.1039.7015.8015.80خط تمويل خاص
22.6051.7049.1047.5042.9051.50أرباح الشركة نفسها

12.9032.1042.8013.2019.6020.80القروض الصغيرة )الميكروية(
5.6010.3023.303.9012.106.90المسترهنين

8,5016.2025.7015.7013.1022.20إئتمان بنكي شخصي
42.4042.3050.9047.1046.2050.90مصادر خاصة )مدخرات، أصدقاء(

6.707.8021.4023.109.309.90اإلئتمان من الموردين
11.3011.8025.206.4014.4017.30رأس المال االستثماري
15.8016.2026.602.4025.2012.40غيرها )جوائز، هبات(

14.7013.3028.6011.7021.9019.30بدون تمويل
مالحظة: النسب المئوية للمشاركات

وشكلت المصادر الخاصة )المدخرات، واألسرة واألصدقاء( أكثر من %40 
من الردود في جميع البلدان.

فــي  بلــغ ذروتــه  كمــا يســتخدم االئتمــان المصرفــي علــى نطــاق واســع جــدا، 
المغــرب بنســبة 53%. ويبــدو هــذا منســجما مــع حقيقــة أن 24% فقــط مــن 
ســيدات األعمــال المغربيــات فــي العينــة يعتبــرن أن الحصــول علــى التمويــل 
الحصــول  أن   %19.6 أفــادت  كمــا   األعمــال،  ريــادة  أمــام  عائقــا  يشــكل 
الصعوبــات  أن  يبيــن  ممــا  النمــو،  أمــام  عائقــا  يشــكل  المــال  رأس  علــى 
الماليــة تبــدو أقــل أهميــة بالنســبة لهــن مــن المشــاركات األخريــن فــي العينــة.

وأخيرا، تجدر اإلشارة إلى أن بعض سيدات األعمال يلجأن إلى مصادر مكلفة 
للتمويل.  فعلى سبيل المثال 23.3% من النساء اللبنانيات استعانوا بالمسترهنين.

2.7.3 إتاحة اإلستعانة بمرشد 

مــع  العالقــة  مــن  يســتفدن  وهــن  بمرشــد  األعمــال  ســيدات  بعــض  تســتعين 
تمهيــد  علــى  يســاعدهن  الواســعة،  والمهــارات  الخبــرة  ذوي  مــن  شــخص 
وتونــس   )%52( لبنــان  فــي  وبالتحديــد،  أعمــال.  كســيدات  الطريــق 
األعمــال  ســيدات  نقيــض  علــى  بالمرشــدين،  النســاء  تســتعين   )%50(
.)%38( وفلســطين  والمغــرب   )%34( واألردن   ،)%27( مصــر  فــي 

جدول  26: إتاحة الحصول على الدعم عند البدء بريادة األعمال )% من المشاركات(

النسبة المئوية من المستفيدات

12.43مصر
16.26األردن

13.68لبنان
31.68المغرب
29.44فلسطين

13.86تونس

وتشمل هذه المساعدات مجموعة واسعة من الخدمات، كما هو مبين في الجدول أدناه.

جدول  25: إتاحة اإلستعانة بمرشد )% من المشاركات(

من خارج العائلةأعضاء العائلةتوفر مرشد

27.1311.8019.70مصر

33.9919.7016.70األردن

51.9042.4024.30لبنان

38.7333.8032.80المغرب

38.3221.0023.80فلسطين

50.5041.1039.10تونس

2.7.4 إتاحة الحصول على المساعدة والدعم واإلرشاد

اســتفادت نســبة كبيــرة مــن ســيدات األعمــال فــي العينــة مــن شــكل مــن أشــكال 
 %86.31( لبنــان  بيــن  الفــوارق  مالحظــة  ويمكــن  المســاعدة.   أو  الدعــم 
النســاء(.  مــن   %68.13( المغــرب  و  المســح(،  فــي  األعمــال  ســيدات  مــن 

جدول  27: نوع المساعدة المتلقاة )% من المشاركات(

تونسفلسطينالمغربلبناناألردنمصرنوع المساعدة المتلقاة
5.1011.3029.1021.5013.5031.60إتاحة الحصول على التمويل

1916.6022.9023.70ز9.607.8050تعلم تفويض المسؤولية
12.9012.8015.2022.5024.2035.60بناء فريق 

8.5014.7029.1024.1024.2022.70التعريف بإجراءات اإلدارة
14.7016.7023.8041.6028.5024.70التدريب على اإلدارة
16.4018.7023.8014.7029.9026.70التدريب على القيادة

10.7017.7019.1030.8018.7022.20التدريب الفني/ التقني
4.5015.7029.1026.4027.5020.70التدريب المالي

12.9010.8032.806.8023.8023.70معلومات عن األسواق
6.209.8030.408.3020.5018.80معلومات عن اتكنولوجيا

5.606.9023.3020.7019.6013.80إرشادات في األعمال
7.3012.3012.8010.7012.6014.80خدمات قانونية
9.607.4030.0029.9019.1020.70خدمات تسويق
3.407.4016.104.4014.4012.30تمويل ميكروي

5.108.8021.9012.8020.5014.80الرعاية
4.504.4024.204.9013.1010.80إدارة المخاطر

6.708.8011.4023.5013.5020.70الشبكات الرسمية
3025.2039.60ز15.8016.2028.5030التوازن بين العمل والحياة

10.109.3029.5026.9018.2031.60التعامل مع اإلدارة/ الحكومة
16.3020.6032.3033.3032.2044.50اإلدارة التجارية

إدارة المواردالبشرية
13.5011.3011.9025.9015.4031.10إدارة الرجال
13.5013.8023.8030.3024.2047.50إدارة النساء

مالحظة: النسب المئوية للمشاركات
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الشكل 4: أهم أنواع الدعم المتلقى )% من المشاركات(

وأعربت نسبة كبيرة من سيدات األعمال الالتي شملهن االستطالع أيضا عن 
عدم الرضى عن الدعم الذي يسعون له.

2.8
خصائص محددة لريادة األعمال النسائية

المســح  تحليــل  مــن  هنــا  المذكــورة  المحــددة  الخصائــص  بــرزت 
نظريــة،  معالــم  لتحديــد  محاولــة  ليســت  وهــذه  عنــه.  الناتجــة  والبيانــات 
النســاء. لــدى  األعمــال  بريــادة  تتعلــق  عالميــة  توجيهيــة  مبــادئ  وبالتالــي 

2.8.1  اإلنطباع عن التمييز بين الجنسين في البيئة

يشعر ما بين 21.49% )مصر( و 39.8% )لبنان( من سيدات األعمال بأن 
بيئتهــن تميــز ضــد النســاء. ولكــن لــم تدلــي بوجهــة النظــر هــذه ســوى %87.21 
فقــط مــن ســيدات األعمــال فــي تونــس.  ومــن األرجــح أن ذلــك يعــود للسياســات 
النشــطة التــي تــم تبنيهــا لتعزيــز تمكيــن المــرأة علــى مــدى الســتين ســنة الماضيــة.

جدول  29: اإلنطباع عن التمييز ضد المرأة )% من المشاركات(

تونسفلسطينالمغربلبناناألردنمصر
21.4925.7139.824.7935.5412.78نعم
49.595644.3941.5841.5757.78ال

28.9318.2915.8232.6322.8929.44ال رأي
مالحظة: النسبة المئوية من المشاركات

فــي  اإلختالفــات  مــع  التمييزيــة  البيئــة  إلــى  النظــرة  فــي  االختالفــات  تتســق 
وجهــات النظــر حــول الدعــم المقــدم لســيدات األعمــال بالمقارنــة مــع الرجــال 
)الجــدول 30(.  فعلــى الرغــم مــن أن قســمًا كبيــرًا مــن ســيدات األعمــال فــي 
العينــة ردت باإليجــاب علــى الســؤال »هــل تتلقــى مشــاريع األعمــال النســائية  
كبيــرة  اختالفــات  يمكــن مالحظــة  الرجــال؟«  مثــل  الدعــم  مــن  الدرجــة  نفــس 
والتونســيات   )%47.22( والفلســطينيات   ،)%46.99( اللبنانيــات  بيــن 
)78.49% (.  وكانت اللبنانيات )39.8%( والفلســطينيات )35.54%( أيضا 
أكثــر احتمــااًل للتعبيــر عــن الشــعور بالتمييــز ضدهــن لكونهــن مــن النســاء.

جدول  30: الدعم لريادة األعمال النسائية

هل تتلقى مشاريع األعمال النسائية  نفس الدرجة من الدعم مثل الرجال؟ 
)النسبة المئوية من الالتي أجبن باإليجاب(

66.67مصر
60.87األردن

46.99لبنان
62.03المغرب
47.22فلسطين

78.49تونس

	

التدریب على اإلدارة 
التجاریة

یاةالتوازن بین العمل والح

التدریب على اإلدارة

التدریب على القیادة

الحكو/ التعامل مع اإلدارة
مة

التدریب المالي

مصر األردن لبنان المغرب فلسطین تونس

جدول  28: النسبة المئوية من المشاركات الالتي يتطلبن دعما لكنهن لم يتمكن من العثور على الخدمات المناسبة

تونسفلسطينالمغربلبناناألردنمصرنوع المساعدة المتلقاة
21.4718.723.776.3723.8313.86إتاحة الحصول على التمويل

14.1211.823.301.4710.758.42تعلم تفويض المسؤولية
11.3011.336.131.967.948.42بناء فريق 

0.0012.815.193.439.3513.86التعريف بإجراءات اإلدارة
10.7311.335.661.968.4110.40التدريب على اإلدارة
0.007.395.194.907.499.90التدريب على القيادة

12.9911.825.193.9211.6811.39التدريب الفني/ التقني
16.9513.308.026.8613.5514.85التدريب المالي

17.5117.247.5519.6015.8917.82معلومات عن األسواق
15.258.376.6010.7814.4917.33معلومات عن اتكنولوجيا

17.5115.278.029.3114.0214.85إرشادات في األعمال
16.9510.848.497.3513.0820.30خدمات قانونية
16.3812.815.664.4112.6217.33خدمات تسويق
21.4717.245.192.4514.4911.39تمويل ميكروي

12.4313.795.197.8411.6810.40الرعاية
16.9516.266.605.8814.9522.28إدارة المخاطر

22.0314.297.088.8214.0217.82الشبكات الرسمية
5.654.934.723.928.866.93التوازن بين العمل والحياة

12.439.367.554.909.356.44التعامل مع اإلدارة/ الحكومة
7.914.435.663.435.614.95اإلدارة التجارية

إدارة المواردالبشرية
10.735.426.603.927.947.92إدارة الرجال
10.734.437.553.437.482.48إدارة النساء

أعربــت ســيدات األعمــال فــي العينــة مــن لبنــان والمغــرب عــن عــدد أقــل مــن 
االحتياجــات غيــر الملبــاة مــن حيــث الدعــم المتوقــع والمتــاح.  وعبــرت ســيدات 
األعمــال مــن مصــر )21.47%(، مثــل نظيراتهــن فــي األردن )%18.72( 
وفلســطين )23.83%( عــن الحاجــة إلــى الدعــم خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر 
بالحصول على التمويل، وكونهن غير قادرات على الحصول عليه.  وألسباب 
ربمــا تتعلــق بعــدم االســتقرار السياســي فــي الســنوات األخيــرة، حــددت ســيدات 

األعمــال التونســيات إدارة المخاطــر بأنهــا المجــال الرئيســي )22.28%( الــذي 
لــدى20.30% منهــن(.   القانونيــة  الخدمــات  )تتلــوه  الدعــم  إلــى  فيــه  يحتجــن 
وبالنســبة لســيدات األعمــال مــن المغــرب اللواتــي عــادة مــا يبلغــن عــن عــدد قليــل 
من االحتياجات للدعم غير الملباة،  أقرت 19.60% منهن أنهن بحاجة إلى 
معلومــات عــن الوصــول إلــى األســواق.  وهنالــك تجانــس فــي الــدول الســت حيــث 
تعتبــر المعلومــات حــول الوصــول إلــى األســواق حاجــة بــارزة وغيــر ملبــاة وجديــرة 
بالدعــم )17.51% فــي مصــر، و17.24% فــي األردن، و15.82% فــي 
فلسطين و17.82% في تونس(.  كما تعتبر الحاجة إلى الدعم للوصول إلى 
الشبكات المهنية احتياجًا غير ملبى وبنفس القدر من األهمية في الدول الست.

الشكل 5:اإلحتياجات الرئيسية غير الملباة للدعم

	

إتاحة الحصول على التمویل

معلومات عن األسواق

إرشادات في األعمال

خدمات قانونیة

إدارة المخاطر

یةاإلنضمام إلى الشبكات المھن

مصر األردن لبنان المغرب فلسطین تونس

2.8.2  العوامل التي تؤثر سلباً على األعمال

كما يبين الجدول التالي، فإن البيئة التنظيمية والقوانين والنظام العام هي العوامل 
التي تؤثر ســلبا إلى أكبردرجة على الشــركات التي تديرها ســيدات األعمال في 
العينــة. تــم جمــع العوامــل المذكــورة أدنــاه مــن ســيدات األعمــال الالتــي شــملهن 
االســتطالع، وتــدل ردودهــن علــى وجــود تجانــس ملحــوظ فــي الــدول الســت.

جدول  31: المعيقات المرئية ضد ريادة األعمال

تونسفلسطينالمغربلبناناألردنمصر

3.323.43.373.323.293.76البيئة التنظيمية

3.423.433.233.083.433.57القوانين والنظام العام

2.52.363.042.662.552.57عدم توفر التمويل

2.912.873.122.672.962.88عدم توفر خدمات الدعم لألعمال

2.682.812.213.192.562.23التباطؤ اإلقتصادي
مالحظة: مقياس ليكرت، والذي يدل على 1 تأثير سلبي منخفض و 5 تأثير سلبي كبير

2.8.3  هل تواجه النساء صعوبة أكبر في الحصول على التمويل؟

باستثناء مصر، حيث أجابت 24.2 % من سيدات األعمال في العينة ياإليجاب 
علــى الســؤال عمــا إذا كان مــن األصعــب للمــرأة لحصــول علــى التمويــل، أيــدت 
الغالبية العظمى من النساء المشاركات في الدول األخرى هذا الطرح، على وجه 
الخصــوص 66.6% مــن اللبنانيــات، و51.14% مــن التونســيات و%43،8 
مــن األردنيــات ذكــرن أنهــن واجهــن صعوبــات فــي الحصــول علــى التمويــل.

أوال،  هــي  المشــاركات  كافــة  قدمتهــا  التــي  الرئيســية  األســباب  وكانــت 
التمويــل  طلــب  إجــراءات  وثانيــًا،  الالزمــة،  الضمانــات  وجــود  عــدم 
 )%28.9( المغــرب  مــن  األعمــال  ســيدات  وشــعرت  المعقــدة.  
الجــد. محمــل  علــى  تؤخــذ  ال  النســائية   األعمــال  مشــاريع  بــأن 

جدول  32: انطباعات النساء حول الحصول على التمويل )% من 
المشاركات(

تونسفلسطينالمغربلبناناألردنمصر
ال، الحصول 
على التمويل 
ليس أصعب 

بالنسبة 
للنساء

14.7021.709.5035.8028.5018.30

نعم، 
الحصول 

على التمويل 
هو أصعب 

بالنسبة 
للنساء

24.2043.8066.6041.1031.3051.40

صعوبات 
تتعلق 

بالضمانات

9.6015.7010.4018.1016.2024.70

النساء ال 
يؤخذن على 

محمل الجد

8.505.908.6028.9012.106.40

اإلجراءات 
معقدة

17.5018.206.2025.0017.7018.80

عدم توفر 
الموارد 
البشرية 

الكفؤة

2.802.900.500.904.703.90

مالحظة: النسبة المئوية من المشاركات
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الحصول على التمویل

اإلنضمام إلى الشبكات

إدارة الموظفین الذكور

إدارة الموظفات اإلناث

أن تؤخذ على محمل الجد

 تحقیق التوازن بین العمل
والحیاة

	مصر 	األردن 	لبنان 	المغرب 	فلسطین 	تونس

2.8.4 الصعوبات الناتجة عن الجنس

يؤخــذن  أن  عليهــن  الصعــب  مــن  أنــه  العينــة  فــي  األعمــال  ســيدات  ذكــرت 
الذكــور،  الموظفيــن  إدارة  أن  كمــا  التمويــل،  وتأميــن  الجــد،  محمــل  علــى 
هــي  اإلدارة  مــع  بفعاليــة  والتعامــل  والحيــاة  العمــل  بيــن  التــوازن  وتحقيــق 
األبعــاد  حيــث  مــن  أمــا   .)35 )الجــدول  بالنســاء  خاصــة  تحديــات  أيضــا 
األخــرى التــي تمــت مناقشــتها، فتشــعر ســيدات األعمــال بأنهــا ليســت أكثــر 
.)35 )الجــدول  الرجــال  مــع  مقارنــة  للنســاء  بالنســبة  أســهل  وال  صعوبــة 

2.8.5  مهارات القيادة واإلدارة

وردا علــى الســؤال لتقييــم أدائهــن بالمقارنــة مــع الرجــال علــى قائمــة مــن المهــارات 
اإلداريــة، صنفــت ســيدات األعمــال فــي العينــة أنفســهن فــي أغلــب األحيــان فــي 
نفــس المســتوى مــع نظرائهــن مــن الرجــال، كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول 33.

الرجــال  مــن  مهــارة  أكثــر  أنفســهن  يعتبــرن  النســاء  أن  المالحظــة   ويمكــن 
التواصــل  مجــال  فــي  مهــارة  وأقــل  اآلخريــن،  بإلهــام  األمــر  يتعلــق  عندمــا 
األعمــال  فــي  مهاراتهــن  أن  النســاء  وتعتبــر  الشــبكات.   وبنــاء  الدولــي 
أنفســهن. باســتثناء قدرتهــن علــى مكافــأة  بنــد  فــي كل  الرجــال  متفوقــة علــى 

جدول  33: اإلنطباع عن مهارات اإلدارة

الفجوةالرجالالنساء
0.282-2.5312.249التواصل على المستوى العالمي

0.113-2.2042.091بناء الشبكات
0.087-2.2932.206تفويض المسؤولية

0.069-2.2312.162اإلستشارات
0.055-2.0812.026اتخاذ القرارات

2.2012.2070.006اإلرشاد
2.1492.1620.013بناء فريق

ً 2.1732.22120.039التأثير على من هم أعلى منصبا
2.0892.1310.042حل المشاكل
2.0412.1350.094توفير الدعم

2.1272.2350.108توفير الرواتب
2.0992.3540.255اإللهام

مالحظة: تستند هذه األرقام لكل مهارة على مقياس ليكرت، حيث 1 تعني أن المرأة تعتبر 
أن مهاراتها ممتازة، في حين قيمة 5 تعني أنها تعتبرمهاراتها ضعيفة.  وبالتالي، وجود فجوة 

إيجابية تعني أن النساء يعتبرن أن مهاراتهن الريادية متفوقة على الرجال، بينما الفجوة السلبية 
تعني أن النساء يعتقدن أن مهارات الرجال في البند أعلى بالمقارنة مع النساء

تونسفلسطينالمغربلبناناألردنمصر
0.0670.0590.251-0.427-0.0009-0.353-التواصل على المستوى العالمي

0.1700.0650.216-0.414-0.177-0.106-بناء الشبكات
0.1650.0890.0590.174-0.124-0.021-تفويض المسؤولية

0.0740.5001.9850.0500.0590.174-اإلستشارات
0.0710.0370.1460.280-0.054-0.194اتخاذ القرارات

0140.091ز0.0360-2.097-0.012-0.109-اإلرشاد
0.2100.289-0.067-0.036-0.607-0.732-بناء فريق

ً 0.4520.0260.1780.172-0.239-0.347-التأثير على من هم أعلى منصبا
0.1650.0450.1320.189-0.229-0.197-حل المشاكل
0.0050.0741.9390.0610.3080.334-توفير الدعم

0.086-0.3030.1580.234-0.0800.205-توفير الرواتب
2.0530.3080.5130.177-0.0750.499-اإللهام

مالحظــة: ، وجــود فجــوة إيجابيــة تعنــي أن النســاء يعتبــرن أن مهاراتهــن الرياديــة متفوقــة علــى الرجــال، بينمــا الفجــوة الســلبية تعنــي أن النســاء يعتقــدن أن مهــارات الرجــال فــي البنــد أعلــى بالمقارنــة مــع النســاء

جدول34  : الفجوة في اإلنطباع عن المهارات لدى الرجال والنساء

الجنــس  فــي اإلنطباعــات حــول مهــارات األعمــال حســب  فــرق كبيــر  هنــاك 
بأنهــن  النســاء  تشــعر  مصــر،  فــي  العينــة.  فــي  البلــدان  مــن  بلــد  كل  فــي 
القــرار،  صنــع  عمليــة  باســتثناء  بنــد،  كل  فــي  الرجــال  مــن  مهــارة  أقــل 
متفوقــة  األعمــال  فــي  مهاراتهــن  أن  النســاء  تشــعر  تونــس  فــي  بينمــا 
أنفســهن. مكافــأة  علــى  قدرتهــن  باســتثناء  بنــد  كل  فــي  الرجــال  علــى 

ذكــرت ســيدات األعمــال المغربيــات بشــكل رئيســي أن الحصــول علــى التمويــل 
أصعــب علــى النســاء مــن الرجــال، وربمــا يرجــع ذلــك إلــى ارتفــاع نســبة ســيدات 
األعمــال المغربيــات الالتــي يعتمــدن علــى االئتمــان مقارنــة بالــدول األخــرى 
التفاعــل  فــي  أكبــر  خبــرة  فلديهــن  لذلــك  ونتيجــة    .)7 )الجــدول  العينــة  فــي 
فــي  الرئيســي يكمــن  التحــدي  فــإن  لبنــان،  فــي  أمــا  مــع مؤسســات االئتمــان. 
تحقيــق التــوازن بيــن العمــل والحيــاة عندمــا تتــرأس امــرأة األعمــال التجاريــة.  
أيضــا  يعانيــن  أنهــن  ولبنــان  المغــرب  فــي   األعمــال  ســيدات  أقــرت  كمــا 
فــي عالــم األعمــال،  الجــد  فــي أن يؤخــذن علــى محمــل  أكبــر  مــن صعوبــة 
راضيــات  غيــر  األعمــال  ســيدات  فــإن  عــام،  وبشــكل  الرجــال.  مــع  مقارنــة 
منهــن  )حوالــي30 %  المصداقيــة  إلــى  يفتقــرن  بأنهــن  العــام  اإلنطبــاع  عــن 
والمغــرب(. لبنــان  فــي   %47 و  وتونــس،  وفلســطين  واألردن  مصــر  فــي 

جدول 35 : الصعوبة الملحوظة في كون المرأة سيدة أعمال بالمقارنة مع رجال األعمال الذكور )% من المشاركات(

تونسفلسطينالمغربلبناناألردنمصر
19.8029.6029.0049.5036.4025.70الحصول على التمويل
14.1020.7018.6012.3018.2020.30اإلنضمام إلى الشبكات
20.9028.6033.3041.7026.6029.20إدارة الموظفين الذكور
11.309.4012.9010.307.9014.40إدارة الموظفات اإلناث

19.2018.7016.7034.3017.8014.90العمل مع الزبائن/ الموردين
27.7028.6047.6046.6033.2026.70أن تؤخذ على محمل الجد

23.2021.7023.3049.0018.2019.30التعامل مع اإلدارة/الحكومة
31.1041.4046.2023.0037.9037.10تحقيق التوازن بين العمل والحياة

21.5034.0023.3018.1024.3027.20تطوير شبكة
مالحظة: النسبة المئوية من المشاركات

الشكل 6 : اإلنطباعات عن التحديات أمام النساء بالمقارنة مع الرجال

2.8.6  الحواجز والعقبات الرئيسية

يبدو أن االســتبعاد من الشــبكات غير الرســمية إلى هو أقل حاجز إشــكالية، ال 
ســيما فــي لبنــان والمغــرب.  بالمقابــل، تمــت اإلشــارة إلــى وجــود الصــور النمطيــة 
واألفــكار المســبقة حــول دور وقــدرات المــرأة باعتبــاره العائــق الرئيســي لريــادة 
األعمــال، وهــذا اإلنطبــاع أقــوى فــي المغــرب وتونــس.  ويثيــر هــذا اإلكتشــاف 
تســاؤالت حــول مــا إذا كانــت ســيدات األعمــال فــي تونــس أقــل عرضــة للحديــث 
عــن التمييــز.  وأحــد التفســيرات المحتملــة هــو أنهــن يعتبــرن التمييــز خفيفــًا 
الحاجــز  تمييزيــًا.  ككل  المجتمــع  يــزال  ال  بينمــا  المؤسســي،  المســتوى  علــى 
الرئيســي الثانــي لريــادة األعمــال هــو عــدم قــدرة القيــادات السياســية واإلقتصاديــة 
وتونــس. المغــرب  فــي  وخاصــة  للنســاء،  القــرار  مناصــب صنــع  منــح  علــى 

النجــاح  كعامــل  الذاتيــة  اإلدارة  إلــى  العينــة  فــي  األعمــال  ســيدات  أشــارت 
األساســي، وخاصــة فــي األردن. وذكــرت ســيدات األعمــال فــي مصــر واألردن 
الرئيســي  الضمــان  هــو  معيــن  مجــال  فــي  بهــا  معتــرف  خبــرة  اكتســاب  أن 
واألردن  والمغــرب  فلســطين  فــي  األعمــال  ســيدات  تــرى  بالمقابــل،  للنجــاح. 
أن عامــل النجــاح الرئيســي هــو تحســين مهــارات األعمــال.  وتعتبــر عوامــل 
العثــور علــى المشــاريع الصعبــة وعاليــة المســتوى واكتســاب المهــارات اللغويــة 
ومهــارات التواصــل عبــر الثقافــات بأنهــا أقــل عوامــل النجــاح أهميــة، بإســتثناء 
ومهــارات  اللغويــة  المهــارات  يعتبــرن  الالتــي  وتونــس،  مصــر  مــن  الســيدات 
إلــى  التواصــل عبــر الثقافــات مهمــة نســبيًا.  وربمــا ترجــع هــذه االختالفــات 
مشــاركة الشــركات المصريــة والتونســية المشــمولة فــي العينــة إلــى حــد كبيــر 
فــي التجــارة الدوليــة، واســتعدادها لتحســين الوصــول إلــى األســواق األجنبيــة.

جدول  36: اإلنطباعات عن الحواجز ضد ريادة األعمال

تونسفلسطينالمغربلبناناألردنمصر
3.2953.5183.1603.6903.3933.123عدم توفر مهارات اإلدارة

3.1023.0952.8542.9293.1092.798اإلستثناء من الشبكات غير الرسمية
الصور النمطية واآلراء المسبقة عن دور المرأة 

وقدراتها
3.5813.4753.4483.7533.4103.785

عدم قدرة القيادات العليا من منح النساء مناصب 
صنع قرار

3.3533.3143.3253.7873.3283.552

3.4473.3572.8443.5713.0363.178اإللتزام بمسؤوليات شخصية وتتعلق باألسرة
مالحظة: تعكس األرقام الواردة في هذا الجدول متوسط الترتيب من حيث األهمية كما صنفتها النساء في العينة، فيما يتعلق بالعوامل التي تبطئ تحرر المرأة في عالم العمل، حيث القيمة 1 

تدل على حاجز منخفض والقيمة من 5 تدل على حاجز مرتفع جدا

  
جدول  37: اإلنطباعات عن عوامل النجاح للنساء

تونسفلسطينالمغربلبناناألردنمصر
4.0574.1323.8593.8353.9713.442معرفة كيفية تعظيم مهارات األعمال لديهن

3.6243.7413.7333.7403.5833.683تفوق األداء على التوقعات باستمرار
4.0683.9303.7403.7243.7463.938إدارة الغير بنجاح
4.0714.1553.8353.9043.8254.000إدارة الذات بنجاح

4.0234.1053.8403.6853.6963.957امتالك مهارة معترف بها في المجال
اكتساب مهارات لغوية ومهارات التواصل عبر 

الثقافات
3.9763.6853.3873.5783.7503.854

البحث عن المشاريع التي تشكل تحدياً وعالية 
المستوى

3.3723.4833.3133.2173.3883.675

مالحظة: األرقام الواردة في هذا الجدول تعكس متوسط الترتيب من حيث األهمية كما صنفتها النساء من حيث العوامل التي تمكنهم من التمتع بحياة مهنية ناجحة، حيث القيمة 1 تدل على 
عامل ذو أهمية منخفضة والقيمة من 5 تدل على عامل ذو أهمية كبيرة.

مالحظة: توزيع إنطباعات النساء بوجود صعوبات أكبر مقارنة بالرجال بشأن البنود 
الستة المحددة المتعلقة بريادة األعمال

2.8.7 عوامل النجاح
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3.1
األداء في األعمال

أي  تنمــو؟  التــي  الشــركات  رأس  علــى  األعمــال  ســيدات  يميــز  مــاذا 
والتصديــر  المــال  رأس  زيــادة  يذكــرن  أن  احتمــاال  األكثــر  هــن  نســاء 
للنســاء  عمــل  فــرص  األعمــال  ســيدات  توفــر  هــل  اســتراتيجية؟  كأهــداف 
أدوارهــن؟ العينــة  فــي  األعمــال  ســيدات  تــؤدي  كيــف  باختصــار،  أخريــات؟ 

يهدف هذا الفصل إلى اإلجابة على كل هذه األسئلة من خالل تقديم لمحة 
عامة عن خصائص سيدات األعمال الالتي ينجحن في التوسع وتأمين 

النمو ألعمالهن التجارية.

3.1.1  حجم العمل والنسبة المئوية للموظفات اإلناث

األعمــال  ســيدات  خصائــص  علــى  فقــط  ليــس  الضــوء  القســم  هــذا  يســلط 
الالتــي حققــت شــركاتهن حجمــًا معينــًا، ولكــن، واألهــم مــن ذلــك، علــى فهــم 
األعمــال  ســيدات  لــدى  اإلنــاث  عمالــة  فقضيــة  العامــالت.   النســاء  حصــة 
هــي مســألة بالغــة األهميــة حيــث أن ريــادة األعمــال النســائية تشــكل المحــرك 
حيــث  العالــم  مــن  األجــزاء  فــي  ســيما  ال  المــرأة،  عمالــة  دعــم  فــي  الرئيســي 
الوصــول  فــرص  فــي  الجنــس  أســاس  علــى  المســاواة  عــدم  أوجــه  تــزال  ال 
للغايــة. منخفضــة  المــرأة  عمالــة  تــزال  ال  وحيــث  قويــة،  العمــل  ســوق  إلــى 

سوف نبدأ بتحليل دور الخصائص اإلجتماعية والديموغرافية في استراتيجيات 
التوظيــف التــي اختارتهــا القيــادات النســائية، وبعــد ذلــك، ســوف نســلط الضــوء 
على كيفية تأثير هياكل الحوكمة في هذه الشركات على قرارات التعيين فيها.

دور الحالة اإلجتماعية ومستوى التعليم والخبرة

توظــف النســاء المتعلمــات عــددًا أكبــر مــن الموظفيــن بالمقارنــة مــع النســاء 
عــن  النظــر  بغــض  االختــالف  هــذا  مالحظــة  يمكــن  تعليمــًا9.   األقــل  مــع 
الحالــة اإلجتماعيــة، إال فــي المغــرب، حيــث النســاء غيــر المتزوجــات واألقــل 
المتعلمــات  النســاء  تعليمــًا يوظفــن عــددًأ أكبــر مــن الموظفيــن بالمقارنــة مــع 
وغيــر المتزوجــات. ربمــا ترجــع هــذه الخصوصيــة المغربيــة إلــى حقيقــة وجــود 
واللواتــي  التعليــم  مــن  تلقيــن مســتويات منخفضــة  الالتــي  النســاء  مــن  المزيــد 
تعليمــا،  األقــل  النســاء  مــن   %37.04( العائليــة  الشــركات  بــإدارة  يقمــن 
مقابــل 20.33% مــن النســاء المتعلمــات(. وهــذه الشــركات، بدورهــا توظــف 
التأســيس10.  حديثــة  بالشــركات  مقارنــة  الموظفيــن  مــن  بكثيــر  أكبــر  عــددًا 

)أنظر الملحق ب، جدول56(

بشــكل عــام، فــإن نســبة عمالــة اإلنــاث أعلــى عنــد المــرأة غيــر المتزوجــة واألقــل 
تعليمــا. وهــذه الفجــوة كبيــرة بشــكل خــاص فــي مصــر، حيــث يقــارب الفــارق 20 
نقطــة مئويــة بيــن النســاء المتزوجــات وغيــر المتزوجــات، بغــض النظــر عــن 
مستوى التعليم. كما أن الفرق في مستويات تشغيل اإلناث على أساس الحالة 
الزوجيــة كبيــر أيضــا فــي فلســطين ولبنــان، وخصوصــا عندمــا تكــون النســاء أقــل 
تعليمــًا. ومــن المرجــح أن يكــون هــذا الموقــف انعكاســًا للصعوبــة التــي تواجههــا 
المــرأة فــي إدارة الموظفيــن الذكــور مثلمــا أكــد المســح إلــى حــد مــا، أكثــر مــن أن 

9  تم اختبار داللة الفروق في أنماط العمالة حسب الحالة اإلجتماعية 

ومستوى التعليم وعرضها في الملحق أ.
10  يبلغ متوسط عدد الموظفين الذين تم تعيينهم من قبل النساء األقل تعليما 

واالتي يقمن بإدارة الشركات المملوكة أسرياً 17.52، مقارنة مع 6.21 
للنساء األقل تعليما الالتي يقمن بإدارة شركات قمن بتأسيسها بأنفسهن.

III

العوامل التي تحدد القدرة على استدامة األعمال وتطورها

يكــون انعكاســا للتضامــن بيــن النســاء. وهنــاك عنصــر مــن التضامــن بيــن النســاء 
يمكــن أن يعمــل لصالــح النســاء غيــر المتزوجــات واألقــل تعليمــا، الالتــي يعانيــن 
من وصمات كبيرة في المجتمعات الشرق أوسطية. ففي فلسطين، على سبيل 
المثــال، تبلــغ نســبة النســاء الالتــي يتقاضيــن رواتــب 94.7% فــي الشــركات 
التــي تديرهــا النســاء  تلــك  فــي  التــي تديرهــا النســاء األقــل تعليمــًا و%75،5 
المتعلمــات.  وفــي لبنــان، تديــر ســيدات األعمــال ملفــات رواتــب تتألــف مــن 
حوالــي 80% مــن النســاء، ويرتفــع هــذا الرقــم إلــى حوالــي 90% فــي الشــركات 
التــي تملكهــا نســاء غيــر متزوجــات مــع مســتويات منخفضــة مــن التعليــم11.

الحالــة  علــى  يعتمــد  الــذي  التوظيــف  مرحلــة  فــي  المــرأة  ضــد  التمييــز  هــذا 
اإلجتماعيــة، يؤكــده الرســم البيانــي أدنــاه، الــذي يبيــن نســبة المســتجيبات الالتــي 
يبحثــن عــن الذكــور أواإلنــاث أو اإلثنيــن علــى حــد ســواء.  هنــا أيضــا يمكــن 
تحديــد التمييــز فــي مرحلــة التعاقــد وهــو حــاد بشــكل خــاص فــي حالــة النســاء غير 
المتزوجــات، باســتثناء لبنــان حيــث أعربــت 37.5% مــن النســاء المتزوجــات 
الحاصــالت علــى شــهادة جامعيــة عــن أنهــن يفضلــن تعييــن امــرأة، بالمقارنــة مــع 
12.73% مــن النســاء غيــر المتزوجــات والحاصــالت علــى شــهادة جامعيــة.

11  يعود ذلك بالتأكيد إلى صغر حجم الشركات الممثلة في العينة اللبنانية

جدول  38: التمييز في مرحلة التوظيف )% من المشاركات(

حاصلة على شهادة جامعيةغير حاصلة على شهادة جامعية
متزوجةغير متزوجةمتزوجةغير متزوجة

مصر
16.6716.6713.9211.32امرأة
0.000.000.003.77رجل

33.3333.3354.4347.17اإلثنان

األردن
100.0065.3815.0926.37امرأة
0.000.001.892.20رجل

0.0050.0066.0443.96اإلثنان

لبنان
44.4438.7112.7337.50امرأة
2.784.840.000.00رجل

22.2227.4263.3356.25اإلثنان

المغرب
28.0020.0018.1817.65امرأة
0.002.501.824.41رجل

60.0065.0067.2766.18اإلثنان

فلسطين
61.5445.0033.3335.14امرأة
0.002.505.564.05رجل

30.7745.0027.7841.89اإلثنان

تونس
28.1331.2523.8113.11امرأة
15.634.172.380.00رجل

53.1352.0854.7672.13اإلثنان
مالحظة: النسبة المئوية للمشاركات

وأخيــرا، هنــاك عالقــة بيــن )1( الخبــرة فــي الشــركة، و)2( عــدد مــن الموظفيــن، 
و)3( توزيــع الرواتــب بيــن الجنســين. يمكــن مالحظــة ارتبــاط إيجابــي ومهــم 
بيــن عــدد مــن الموظفيــن ومســتوى الخبــرة فــي ثالثــة بلــدان فــي العينــة: مصــر 
والمغــرب وفلســطين. وممــا ال يثيــر الدهشــة أن هــذه العالقــة تعنــي أن طــول 
العمــال.  ولكــن األكثــر  العمــل يرتبــط بشــكل إيجابــي مــع عــدد  فــي  الوقــت 
النســبة  مــع  العمــل يرتبــط ســلبا  فــي  الوقــت  إثــارة لالهتمــام ، هــو أن طــول 
المئويــة للنســاء العامــالت، وخاصــة فــي المغــرب.  فالمــرأة المغربيــة تميــل إلــى 
توظيــف المزيــد مــن الموظفيــن الذكــور عندمــا يتــم ترســيخ الشــركة.  وتتخصــص 
الشــركات المغربيــة بشــكل رئيســي فــي قطــاع الخدمــات )انظــر الجــدول 5(، 
والقطــاع الــذي يرتفــع فيــه الطلــب فيــه علــى العمــال المؤهليــن إلــى حــد كبيــر. 
هــذا التخصــص مــن قبــل القطــاع هــو علــى االرجــح الســبب الــذي يكمــن خلــف 
حقيقــة أن 40% مــن أهــداف التوظيــف المدرجــة مــن قبــل الشــركات المغربيــة 
الجــدول 18(.  وحيــث أن  )انظــر  الخبــرة  المؤهليــن وذوي  بالعمــال  تطالــب 
نســبة النســاء المتعلمــات أقــل مــن أن الرجــال المتعلميــن فــي المغــرب12، قــد 
المتعلمــات  النســاء  تجــد  أن  الراســخة  الشــركات  علــى  الصعــب  مــن  يكــون 
عمالــة  معــدل  فــي  مصطنعــة  زيــادة  إلــى  يــؤدي  قــد  بــدوره  وهــذا  للتوظيــف. 
الذكــور )فــي المتوســط األكثــر تأهيــال( وبالتالــي تخفيــض نســبة عمالــة اإلنــاث.

جدول  39: اإلرتباط بين طول الفترة في العمل والتوظيف

النسبة المئوية من عدد العاملين
النساء

-0.2280.212*مصر
-0.0690.074األردن

-0.0980.174لبنان
-0.380*0.397*المغرب
0.3140.204*فلسطين

-0.1830.126تونس
مالحظة: األرقام المرفقة برمز النجم تعكس االرتباطات ذات داللة إحصائية عند عتبة %1

12  20.7  % من النساء الذين تتراوح أعمارهم بين25  وأكثر حاصالت على مستوى التعليم الثانوي، 

بالمقارنة مع 30.2% من الرجال )المصدر: األمم المتحدة، تقارير التنمية البشرية(.

هيكل الملكية

يحلــل هــذا القســم مــرة أخــرى االختالفــات فــي حجــم ونســبة النســاء فــي الشــركة، 
فيما يتعلق بهيكلها الحوكمي. ويبين الجدول 57 أن نسبة النساء العامالت في 
المؤسســات ذات المســاهم/ المالــك الواحــد هــي أقــل بقليــل مــن الشــركات متعــددة 
المســاهمين الذيــن يتألفــون مــن النســاء فقــط.  وهــذه النســبة المئويــة هــي %65 
فــي مصــر و68 % فــي المغــرب، فــي الشــركات التــي تديرهــا امــرأة واحــدة فقــط، 
بالمقارنــة مــع 72.1% و 71.2% فــي الشــركات متعــددة المســاهمين اإلنــاث.

عندمــا يديــر الشــركة عــدد مــن المســاهمين، تكــون نســبة الموظفــات دائمــًا  أعلــى 
إذا تكونــت اإلدارة مــن النســاء. ففــي فلســطين، تبلــغ نســبة النســاء مــن مجمــوع 
الموظفيــن 82% عندمــا يكــون المســاهمون جميعهــم مــن النســاء، وتنخفــض 
هــذه النســبة إلــى إلــى 56% عندمــا يكــون المســاهمون جميعهــم مــن الرجــال، 
ناثــًا. هــذا االختــالف يســري بغــض  و 66% عندمــا يشــمل المســاهمون ذكــورًا واإ
النظــر عــن وضــع الشــركة )إن كانــت مملوكــة للعائلــة أو حديثــة التأســيس(.

األســباب التــي تدفــع ســيدات األعمــال إلــى توظيــف النســاء فــي المقــام األول 
للســهولة  انعكاســا  تكــون  قــد  النســاء،  مــن  المســاهمين  غالبيــة  تكــون  عندمــا 
 %23 قالــت  الواقــع،  وفــي  اإلنــاث.  الموظفــات  إدارة  فــي  يجدنهــا  التــي 
بينمــا  الموظفــات،  إدارة  عليهــن  األســهل  مــن  أنــه  العينــة  فــي  النســاء  مــن 
الذكــور. الموظفيــن  إدارة  فــي  أكبــر  تحديــا  يواجهــن  أنهــن   %41.7 ذكــرت 

التمييــز اإليجابــي تجــاه المــرأة عنــد التوظيــف يمكــن أن يكــون أيضــا انعكاســا 
لتضامــن قــوي بيــن النســاء، وبشــكل خــاص فــي البلــدان التــي تكــون فيهــا عــدم 
المســاواة بيــن الذكــور واإلنــاث بــارزة للغايــة. ويبيــن الرســم البيانــي التالــي نتائــج 
اإلنمائــي  المتحــدة  األمــم  برنامــج  مــن  الجنســين  بيــن  المســاواة  عــدم  مؤشــر 
)UNDP( وتحديــدًا للبلــدان المشــمولة فــي العينــة.  ومتوســط مؤشــرات عــدم 
المســاواة مرتفع جدًا في جميع الدول الســت في العينة، مما قد يعكس تحديات 
أكبــر تواجــه المــرأة فــي ســعيها ألن تصبــح ســيدة أعمــال وفــي تأميــن فــرص 
العمــل عمومــا، مقارنــة بالرجــال. وكان مؤشــر عــدم المســاواة بيــن الجنســين 
األكثــر حــدة فــي مصــر )0.573( بينمــا كان األدنــى )0.240( فــي تونــس.
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جدول  40: مؤشر عدم المساواة بين الجنسين 2014 )المصدر: األمم 
المتحدة(

0.573مصر
0.473األردن

0.385لبنان
0.525المغرب
ال ينطبقفلسطين

0.240تونس
0.199مؤشر التنمية البشري مرتفع جداً

0.310مؤشر التنمية البشري مرتفع
0.506مؤشر التنمية البشري متوسط

0.583مؤشر التنمية البشري منخفض
المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مؤشر عدم المساواة بين الجنسين 

http://hdr. مالحظة: يتم تفصيل قائمة البلدان في األربعة أسطر األخيرة من الجدول أدناه على الرابط
undp.org/en/composite/GII   .يتم قياس المؤشر باستخدام نسبة وفيات النساء أثناء الوالدة، 

ونسبة النساء في البرلمان، وحصة النساء في التعليم الثانوي، ومشاركة المرأة في سوق العمل. المفتاح: 
كلما اقترب المؤشر من الرقم 1، كلما كانت عدم المساواة بين الجنسين أكثر فداحة.

ويمكــن أيضــا أن تبيــن البيانــات أهميــة عــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي هــذه 
البلــدان. فكمــا هــو مفصــل أعــاله، تظهــر النتائــج فــي الجــدول رقــم 57 أن 
نســبة النســاء العامــالت فــي األعمــال التجاريــة تكــون دائمــا أقــل عندمــا يكــون 
جميــع المســاهمين اآلخريــن فــي الشــركة مــن الرجــال.  وتنخفــض نســبة النســاء 
العامــالت فــي الشــركات حيــث يكــون المســاهمون اآلخــرون جميعــًا مــن الرجــال 
بشــكل خــاص فــي مصــر )44.7%( والمغــرب )49.2%(.  بالمقابــل، فــإن 
نســبة النســاء الالتــي يتــم توظيفهــن فــي لبنــان عاليــة جــدا، حتــى عندمــا يكــون 
هــذه األرقــام  الرجــال )62%(. وتتماشــى  مــن  المســاهمون اآلخــرون جميعــًا 
مــع أرقــام األمــم المتحــدة حــول عــدم المســاواة بيــن الجنســين )انظــر الجــدول 
40(.  تشــير هــذه األرقــام إلــى كــون المغــرب ومصــر هــي الــدول التــي توجــد 
فيهــا أعلــى مســتويات مــن عــدم المســاواة بيــن الجنســين، فــي حيــن أن لبنــان 

هــو، مــع تونــس، البلــد الــذي لديــه أدنــى مســتوى مــن عــدم المســاواة. وتبــرز 
ــد يســجل مســتويات منخفضــة نســبيا  تونــس مــن خــالل نقطــة واحــدة: فهــذا البل
مــن عــدم المســاواة بيــن الجنســين )0.240(، ولكــن نســبة النســاء العامــالت 
فــي شــركات حيــث أغلبيــة المســاهمين هــم مــن الذكــور منخفضــة نســبيا مقارنــة 
بالــدول األخــرى فــي العينــة )46.2 %(. )انظــر الملحــق )ب(، الجــدول 57(.

يعتمــد حجــم المشــروع أيضــا علــى هيــكل الملكيــة. فالشــركات العائليــة التــي 
هيــكل  يكــون  التــي  تلــك  مــن  ملحــوظ  بشــكل  أصغــر  هــي  النســاء  تديرهــا 
المســاهمين فيهــا مختلطــًا أو مكونــًا مــن الذكــور.  ففــي مصــر، علــى ســبيل 
المثــال، توظــف الشــركات المملوكــة أســريًا والتــي يتكــون هيــكل المســاهمين فيهــا 
فــي الغالبيــة مــن النســاء، عــددًا أصغــر مــن الموظفيــن بحوالــي الثلــث )5.2( 
مقارنــة مــع الشــركات التــي يكــون المســاهمون فيهــا مــن الرجــال )14.5( أو 
يتكــون هيــكل المســاهمين مــن الذكــور واإلنــاث )18.6(. هــذه الفجــوة، التــي 
تتزايــد بالتــوازي مــع هيــكل الحوكمــة، يمكــن العثــور عليهــا أيضــا فــي الشــركات 
حديثــة التأســيس. فالشــركات التــي يكــون المســاهمون فيهــا مــن النســاء هــي 
أصغــر بكثيــر مــن الشــركات التــي يتكــون هيــكل المســاهمين فيهــا بشــكل رئيســي 
مــن الرجــال. يمكــن طــرح عــدة تفســيرات مختلفــة لشــرح هــذه الفجــوة. يشــير 
التفســير األول إلــى تمويــل للشــركة، حيــث أن التمويــل أصعــب عندمــا تــدار 
الشــركة مــن قبــل النســاء، وقــد أفــادت 42.92% مــن النســاء فــي العينــة أن 
الحصــول علــى التمويــل أصعــب بالنســبة للنســاء. التفســير الثانــي لــه عالقــة مــع 
عــدم توفــر المصداقيــة، ممــا يعيــق ســيدات األعمــال فــي هــذه الــدول، ويجعــل 
مــن الصعــب عليهــن الوصــول إلــى الشــبكات أو تعييــن الموظفيــن المؤهليــن. 
وقــد أجابــت 47.93% مــن ســيدات األعمــال فــي العينــة أنــه مــن األصعــب 
علــى ســيدات األعمــال أن يؤخــذن علــى محمــل الجــد بالمقارنــة مــع الرجــال.

3.1.2 األداء في سوق التصدير

األعمــال  ســيدات  تعليــم  لمســتوى  وفقــًا  التصديــر  ســوق  فــي  األداء  يتفــاوت 
المتوســط،  فــي  التأســيس(.  حديثــة  أو  أســرية  )شــركات  أعمالهــن  وأوضــاع 
تنجــح الشــركات المملوكــة أســريًا بالتصديــر إلــى درجــة أكبــر مــن الشــركات 
حديثــة التأســيس، حيــث أن حوالــي 45% مــن الشــركات العائليــة فــي العينــة 
تقــوم بالتصديــر، بالمقارنــة مــع 33% فقــط مــن الشــركات حديثــة التأســيس. 

جدول  41: النسبة المئوية للشركات التي تديرها النساء والتي تشارك في التصدير، حسب وضع الشركات ومستوى تعليم سيدات األعمال

الشركات األسريةالشركات حديثة التأسيسالتصدير
غير حاصلة على شهادة 

جامعية
حاصلة على شهادة 

جامعية
غير حاصلة على شهادة 

جامعية
حاصلة على شهادة 

جامعية
0%73.026358.1855.88

20%<8.8419.6614.5518.63
50% – 207.914.2310.916.86

80%-507.914.2310.916.86
80%>2.333.3802.94
100% 01.277.270.98

مالحظة: النسبة المئوية للمشاركات

جدول  42: النسبة المئوية من سيدات األعمال العامالت في التصدير، حسب الشبكة ومستوى التعليم

بدون شبكةشبكة غير أسريةشبكة أسريةالتصدير
غير حاصلة على 

شهادة جامعية
حاصلة على 

شهادة جامعية
غير حاصلة على 

شهادة جامعية
حاصلة على 

شهادة جامعية
غير حاصلة على 

شهادة جامعية
حاصلة على 

شهادة جامعية
0%59.7467.7368.896573.9158.04

20%<10.3914.388.891511.5927.68
50% – 2010.3914.388.891511.5927.68

80%-5011.045.1111.111.255.83.57
80%>3.92.5603.752.94.46
100%4.551.60000.89

مالحظة: النسبة المئوية للمشاركات

بشــكل عــام، تقــوم ســيدات األعمــال بالتصديــر فــي المتوســط أكثــر مــن نظيراتهــن 
الشــركات  التأســيس،73.02 % مــن  الشــركات حديثــة  ففــي  األقــل تعليمــا.  
التــي ترأســها نســاء أقــل تعليمــا ال تشــارك فــي التصديــر، مقارنــة مــع %63 
العثــور  متعلمــات. ويمكــن  أعمــال  ســيدات  تديرهــا  التــي  الشــركات  مــن  فقــط 
علــى نفــس التفــاوت إلــى درجــة أقــل فــي الشــركات العائليــة، حيــث ال تشــارك 
فــي التصديــر 58.18% مــن ســيدات األعمــال غيــر الحاصــالت علــى شــهادة 
المتعلمــات. األعمــال  ســيدات  مــن  فقــط   %55.8 مــع  بالمقارنــة  جامعيــة، 

كمــا تؤثــر عضويــة الشــركة فــي الشــبكات علــى أدائهــا فــي ســوق التصديــر. 
فســيدات األعمــال األضعــف أداء فــي ســوق التصديــر هــن الالتــي لســن أعضــاء 
في شــبكة وغير حاصالت على شــهادة جامعية )73.91% من هذه الشــريحة 
ال تصدر(.  وكانت النساء غير الحاصالت على شهادة جامعية هن األفضل 
أداء فــي التصديــر عندمــا يعتمــدن علــى شــبكة أســرية )59.72% مــن الالتــي 
لديهن شبكة أسرية وال يقمن بالتصدير، بالمقارنة مع 69،89% من السيدات 
الالتي يفتقرن إلى شبكة األسرة، ولكنهن أعضاء في شبكة خارج بنية األسرة(.

أفضــل  هــو  جامعيــة  شــهادة  علــى  الحاصــالت  النســاء  أداء  فــإن  بالمقابــل، 
أعضــاء  يكــن  أو  شــبكة  فــي  أعضــاء  يكــن  ال  عندمــا  التصديــر  ســوق  فــي 
ســيدات  مــن   %65 58.04% و  )فقــط  األســرية  الشــبكة  خــارج  شــبكة  فــي 
تأثيــر  يبــدو أن  التصديــر(.  وبالتالــي  فــي  يشــاركن  بالترتيــب، ال  األعمــال، 
التعليــم،  مســتوى  حســب  يختلــف  التصديــر  ســوق  فــي  األداء  علــى  الشــبكة 
تعليمــا. األقــل  النســاء  لــدى  خــاص  بشــكل  قــوي  الشــبكة  تأثيــر  ويكــون 

3.1.3  قدرة الشركات على توفير األجور لرئيستها

يحلــل هــذا القســم أداء المشــاريع مــن حيــث الربحيــة التجاريــة. وبشــكل أكثــر 
تحديــدا، يقــوم بتحليــل نســبة النســاء الالتــي يدفعــن ألنفســهن رواتــب منتظمــة 

مستمدة من دخل شركاتهن.

جدول  43: نسبة النساء اللواتي يدفعن ألنفسهن رواتب منتظمة

الحرفالتجارةالخدماتالصناعةالزراعة
50.0052.1727.2741.1834.00مصر

50.0047.0641.1842.8633,33األردن
25.0045.0046.8140.6323.08لبنان

83.3395.6568.8276.4775.00المغرب
14.2941.1841.4634.6232.97فلسطين

17.8657.6950.0034.6225.53تونس
مالحظة: النسبة المئوية للمشاركات

بغــض النظــر عــن القطــاع، كان المغــرب هــو البلــد الــذي تتمكــن فيــه أعلــى نســبة 
من سيدات األعمال بين الدول في العينة من توفير رواتب منتظمة ألنفسهن.  
بالمقابل، تتمكن نســبة مئوية منخفضة جدًا من النســاء في فلســطين من توفير 
رواتــب منتظمــة ألنفســهن،  حيــث أن 14.29% فقــط مــن النســاء فــي قطــاع 
التجــاري. نشــاطهن  مــن  اســتخالص رواتــب منتظمــة  قــادرات علــى  الزراعــة 

تبين من دراســة كافة البلدان أن قطاع الحرف يوظف أدنى معدل من ســيدات 
األعمــال الالتــي يتقاضيــن أجــرًا بانتظــام، فــي حيــن أن غالبيــة النســاء فــي قطــاع 
الصناعــات التحويليــة قــادرات علــى التمتــع بأجــر مــن خــالل أنشــطتهن. فعلــى 
ســبيل المثــال، فــي قطــاع الصناعــات التحويليــة فــي المغــرب، تتمكــن ٪95.65 
فــي األعمــال. ويبــدو أن هــذه  النســاء مــن جنــي رواتــب مــن نشــاطهن  مــن 
االختالفــات حســب القطــاع تتصــل بنســبة الشــركات المســجلة فــي كل قطــاع.

أغلــب  فــي  تعمــل  التجــارة  ســجالت  فــي  رســميا  المدرجــة  غيــر  فالشــركات 
التجــاري  والنشــاط   ،)%32.58( اليدويــة  الحــرف  قطــاع  فــي  األحيــان 
الصناعــة  فــي  تواتــرا  أقــل  وبنســب   ،)%30.77( والزراعــة   )%39.66(
النســاء  مــن  العاليــة  النســبة  ذلــك  يفســر  قــد  و   ،)%19.81( التحويليــة 
التحويليــة. الصناعــات  قطــاع  مــن  أجورهــن  تأميــن  علــى  القــادرات 

جدول  44: النسبة المئوية للشركات غير المسجلة حسب القطاع

30.77الزراعة
19.81الصناعة التحويلية

17.42الخدمات
39.66التجارة
32.58الحرف

المتزوجــات  األعمــال  ســيدات  فــإن  األول،  الفصــل  فــي  ذكــر  كمــا 
المتزوجــات  مــن  انتظامــًا  أكثــر  بشــكل  رواتــب  يتقاضيــن  والمتعلمــات 
نفــس  ويالحــظ  والمغــرب13.  مصــر  فــي  الســيدات  باســتثناء  تعليمــا،  األقــل 
المتزوجــات  غيــر  فالنســاء  المتزوجــات.  غيــر  النســاء  لــدى  معكوســًا  النمــط 
النســاء  مــع  بالمقارنــة  أكثــر  أجورهــن  تأميــن  مــن  يتمكــّن  تعليمــا  واألقــل 
لــى حــد أقــل، النســاء  العازبــات والمتعلمــات، باســتثناء النســاء فــي تونــس، واإ
قليــال. إال  تقــل  والعازبــات ال  المتعلمــات  للنســاء  األجــور  حيــث  لبنــان،  فــي 

جدول  45: لنسبة المئوية لسيدات األعمال القادرات على تحصيل رواتب 
بانتظام من أعمالهن، حسب درجة التعليم والحالة اإلجتماعية

غير حاصالت على شهادة 
جامعية

حاصالت على شهادة 
جامعية

متزوجةعزباءمتزوجةعزباء
71.4060.0026.3050.00مصر

25.0037.1047.3040.00األردن
29.1045.3325.0051.52لبنان

80.8090.0064.9072.90المغرب
44.4028.2041.9034.60فلسطين

29.1032.1050.0037.50تونس
مالحظة: النسبة المئوية للمشاركات

13  تجدر اإلشارة إلى أن عدد النساء األقل تعليما في مصر منخفض للغاية

الــذي  الوقــت  فــي  االختالفــات  إلــى  جزئيــا  الفــوارق  هــذه  تعــزى  أن  يمكــن 
يخصــص لشــبكات الجمعيــات، والــذي يختلــف حســب مســتوى التعليــم.  وقــد 
يقضيــن  تعليمــا  واألقــل  المتزوجــات  غيــر  النســاء  أن  الدراســة  هــذه  وجــدت 
شــهادة  علــى  الحاصــالت  نظيراتهــن  مــن  الشــبكات  فــي  الوقــت  مــن  المزيــد 
جامعــي )باســتثناء لبنــان والمغــرب(، وهــو مــا يفســر األداء المتفــوق للنســاء 
الــذي  الوقــت  أيضــا  الفرضيــة  تعليمــا. ويؤكــد هــذه  المتزوجــات واألقــل  غيــر 
تقضيــه النســاء المتزوجــات والمتعلمــات فــي شــبكات الجمعيــات التــي تتعلــق 
بأنشــطتهم فــي األعمــال. فالنســاء المتزوجــات والمتعلمــات يخصصــن ســاعات 
أكثــر فــي األســبوع بالمقارنــة مــع النســاء المتزوجــات واألقــل تعليمــا، وبالتالــي 
فــإن فئــة النســاء المتزوجــات واألقــل تعليمــا تتقاضــي أجــورًا أقــل نســبيا مــن 
نظيراتهــن المتعلمــات.  وهكــذا يبــدو أن هنــاك عالقــة بيــن العضويــة فــي شــبكات 
الجمعيــات وأداء األعمــال، مــن حيــث قــدرة الشــركات علــى توليــد دخــل منتظــم 
لرئيســاتها.  وأهميــة المشــاركة فــي شــبكات الجمعيــات ال تقتصــر علــى مســاعدة 
الشــركات علــى التوســع مــن أجــل تأميــن األربــاح، ولكنهــا أيضــا يمكــن أن تعكــس 
التزامــًا أكبــر تجــاه الشــركة مــن جــزء مــن هــذه الفئــات مــن ســيدات األعمــال.

http://hdr.undp.org/en/composite/GII
http://hdr.undp.org/en/composite/GII
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جدول  46: الوقت الذي يخصص أسبوعيا لشبكات الجمعيات

غير حاصالت على شهادة 
جامعية

حاصالت على شهادة 
جامعية

متزوجةعزباءمتزوجةعزباء
10.00020.0008.9539.444مصر

8.33310.0007.4246.206األردن
5.0006.6667.30716.333لبنان

5.9095.9096.4006.562المغرب
13.3338.6399.1467.982فلسطين

16.00010.7898.50011.000تونس
مالحظة: الوقت المخصص هو معدل يقوم على استقراء لعدد الساعات التي تخصص لشبكات الجمعيات. 

وقد منحت الدراسة قيمة من 5 ساعات للنساء الالتي أجبن بأنهن أن يقضين أقل من 10 ساعات في 
الشبكات، وقيمة 15 ساعة لالتي اجبن بين 10 ساعة و 20 ساعة، وقيمة 35 ساعة للنساء االتي أجبن 

بأنهن يقضين أكثر من 20 ساعة هناك.

3.1.4 هدف النمو

كانــت أهــداف التوظيــف بيــن ســيدات األعمــال المتعلمــات، أعلــى لــدى النســاء 
غيــر المتزوجــات، باســتثناء فلســطين وتونــس، حيــث ال يخطــط ســوى%32.81 
و 38.78% فقــط مــن النســاء غيــر المتزوجــات لتوظيــف عامليــن فــي العــام 
المتزوجــات(. النســاء  مــن   %43.28 و   %46.25 مــع  )مقارنــة  المقبــل 

ويمكــن العثــور علــى هــذا النمــط معكوســًا بيــن النســاء األقــل تعليمــا. فأهــداف 
أقــل  المتوســط،  فــي  هــي،  تعليمــا  واألقــل  العازبــات  النســاء  لــدى  التوظيــف 
لبنــان واألردن،  هــي  االســتثناءات  وكانــت  المتزوجــات.   النســاء  لــدى  منهــا 
األعمــال  ســيدات  مــن  بالترتيــب،   %41.67 و   %20 أعربــت  حيــث 
العــام  فــي  بالتوظيــف  نيتهــن  عــن  الدراســة،  شــملتهن  الالتــي  العازبــات 

جدول  47: أهداف النمو من حيث درجة التعليم والحالة اإلجتماعية )% من المشاركات(

حاصالت على شهادة جامعيةغير حاصالت على شهادة جامعية

متزوجةعزباءمتزوجةعزباء

28.5750.0036.0827.12اإلستقطاب للتوظيفمصر
42.860.0038.1427.12زيادة رأس المال
0.000.0021.6525.42زيادة الصادرات

41.6710.7145.9941.58اإلستقطاب للتوظيفاألردن
50.0046.4336.6726.73زيادة رأس المال
0.003.5728.3325.74زيادة الصادرات

20.009.8830.3015.15اإلستقطاب للتوظيفلبنان
38.1850.6221.2136.36زيادة رأس المال
7.276.1712.129.09زيادة الصادرات

26.9258.5445.6141.33اإلستقطاب للتوظيفالمغرب
30.7734.1543.8640.00زيادة رأس المال
38.4636.5921.0526.67زيادة الصادرات

36.8444.1932.8146.25اإلستقطاب للتوظيففلسطين
26.3255.8131.2551.25زيادة رأس المال
57.8939.5328.1327.50زيادة الصادرات

28.1328.3038.7843.28اإلستقطاب للتوظيفتونس
50.0041.5153.0649.25زيادة رأس المال
9.3815.0932.6535.82زيادة الصادرات
مالحظة: النسبة المئوية للمشاركات  

المتزوجــات(. النســاء  مــن   %10.71 و   %9.88 مــع  )مقارنــة  المقبــل 

غيــر  النســاء  طموحــات  فــإن  التعليــم،  مســتوى  عــن  النظــر  وبغــض 
رأس  نمــو  حيــث  مــن  المتزوجــات  النســاء  مــع  بالمقارنــة  أعلــى  المتزوجــات 
 %50.62 و  أن55.81 %  حيــث  ولبنــان  فلســطين  باســتثناء  المــال، 
بالترتيــب مــن النســاء المتزوجــات هنــاك عبــرن عــن النيــة بزيــادة رأس مــال 
)مقارنــة مــع26.32 % و 38.18% فقــط مــن النســاء غيــر المتزوجــات.(

وتتطابق الطموحات بالتصدير تقريبا بين النســاء المتعلمات بغض النظر عن 
حالتهــن الزوجيــة ومســتوى التعليــم، باســتثناء النســاء الفلســطينيات والتونســيات 
األقــل تعليمــا.  فالنســاء الفلســطينيات غيــر المتزوجــات لديهــن طمــوح أكبــر 
للتصديــر )57.89%( مقارنــة بالنســاء المتزوجــات )39.53%(.  أمــا فــي 
تونس، فالعكس صحيح حيث أن 9.38% من النساء غير المتزوجات يسعين 
لتحقيق أهداف بنمو الصادرات، مقارنة مع 15.09% من النساء المتزوجات.

وعموما، يبدو أن النساء المتعلمات لديهن تطلعات نمو أعلى بالمقارنة مع النساء 
األقــل تعليمــا، وترتفــع هــذه األهــداف فــي المتوســط عندمــا تكــون المــرأة عزبــاء.

3.2  اإللتزام باألعمال
تختلــف  هــل  المشــاريع؟  أداء  فــي  االختالفــات  وراء  األســباب  هــي  مــا 
هــل  اإلجتماعيــة؟  الحالــة  أو  التعليــم  حســب  للمشــروع  اإللتــزام  درجــة 
بالحالــة  العائلــة  خــارج  والشــبكات  العائليــة  الشــبكات  إلــى  الوصــول  يتأثــر 
اإلجتماعيــة و/ أو مســتوى التعليــم؟ هــل تؤثــر الشــبكات علــى أهــداف النمــو؟

يهــدف هــذا القســم إلــى تحليــل العوامــل التــي تحــدد اإللتــزام بمشــاريع األعمــال 
لدى سيدات األعمال في كافة الدول في العينة.

3.2.1 الفروقات القائمة على المتغيرات اإلجتماعية والديموغرافية

يختلــف اإللتــزام بالمشــروع وفقــا للحالــة اإلجتماعيــة والمســتوى التعليمــي.  فــي 
المتوسط، وفي كافة البلدان في العينة باستثناء لبنان، تكرس النساء الحاصالت 
علــى شــهادة جامعيــة المزيــد مــن الوقــت ألعمالهــن مــن النســاء غيــر الحاصــالت 
للعمــل أكبرعــدد  فــي تونــس ولبنــان  النســاء  علــى شــهادة جامعيــة.  وتكــرس 
مــن الســاعات فــي األســبوع مــن الــدول الســت التــي يتــم تحليلهــا )48 ســاعة 
أســبوعيا فــي المتوســط، للمــرأة اللبنانيــة، و46ســاعة/ أســبوع للمــرأة التونســية(.

النســاء  فبيــن  اإلجتماعيــة.   الحالــة  علــى  تعتمــد  اختالفــات  أيضــا  هنــاك 
المتعلمــات، تعمــل العازبــات فــي المتوســط   ســاعتين أكثــر أســبوعيا بالمقارنــة 
مــع نظيراتهــن المتزوجــات )باســتثناء لبنــان، حيــث تعمــل النســاء المتزوجــات 
فــي المتوســط    5 ســاعات فــي األســبوع أكثــر مــن النســاء العازبــات(.  وبيــن 
النســاء األقــل تعليمــا، فــإن عــدد الســاعات المكرســة للنشــاط التجــاري هــو أيضــا 
أعلــى لــدى النســاء غيــر المتزوجــات فــي كافــة البلــدان فــي العينــة، باســتثناء 
فلســطين )42 ســاعة للعازبــات و 46 ســاعات للنســاء المتزوجــات( وتونــس 
)38 ســاعة للنســاء العازبات و42.5% ســاعات للنســاء المتزوجات(.  ويمكن 
أن يعــزى هــذا الفــارق إلــى القــدر أكبــر مــن المرونــة الــذي تتمتــع بــه النســاء 
ن تكريــس  ـ ـ م النســاء  تتمكــن  إعالتهــا،  يجــب  أســر  فبــدون  المتزوجــات.  غيــر 
المتعلمــات  النســاء  إلتــزام  مســتوى  ن  واإ األعمــال.   ألنشــطة  تمامــا  أنفســهن 
والعازبــات ملحــوظ بشــكل   خــاص فــي المغــرب، حيــث تخصــص هــذه الفئــة فــي 
المتوســط خمــس ســاعات إضافيــة لألعمــال، مقارنــة مــع النســاء المتزوجــات.

المتغيــر الثانــي الــذي يصــف اإللتــزام بالمشــروع هــو وجــود نشــاط آخــر مدفــوع 
األجــر. فعندمــا يكــون المشــروع التجــاري ليــس النشــاط الرئيســي للمــرأة، فــإن 
هــذا يــدل علــى درجــة أقــل مــن االلتــزام بالمشــروع.  تكــرس النســاء الحاصــالت 
فــي  الوقــت لألعمــال ويكــون األداء  أكبــر مــن  علــى شــهادة جامعيــة حجمــًا 
أنشــطتهن أفضــل.  بنــاء علــى ذلــك، فإنــه مــن المفارقــات أن واحــدة مــن كل 
اثنتيــن مــن النســاء المتعلمــات تمــارس نشــاطًا آخــر مدفــوع األجــر إلــى جانــب 
األنشــطة المتعلقــة بمشــروعها، أي بنســبة أكبــر مــن النســاء األقــل تعليمــا. وفــي 
النســاء األقــل تعليمــا نشــاطًا  آخــر مدفــوع  مصرتمــارس حوالــي 15% مــن 
األجــر، بالمقارنــة مــع حوالــي 50% مــن النســاء المتعلمــات. ويمكــن مالحظــة 
هــذا االختــالف فــي كافــة بلــدان العينــة.  ففــي لبنــان يوجــد عــدد قليــل جــدا 
مــن النســاء غيــر الحاصــالت علــى شــهادة الجامعيــة الالتــي يمارســن نشــاطًا  
آخــر مدفــوع األجــر )3.64% مــن النســاء غيــر المتزوجــات و7.41% مــن 
النســاء المتزوجــات(، فــي حيــن تمــارس حوالــي 47% مــن النســاء المتعلمــات 
نشــاطًا آخــر إلــى جانــب إدارة أعمالهــن.  وفــي فلســطين، تمــارس النســاء غيــر 
الحاصــالت علــى  شــهادة جامعيــة مســتويات أعلــى مــن النشــاط بالمقارنــة مــع 
النســاء فــي لبنــان. وتمــارس حوالــي 30% مــن النســاء الفلســطينيات نشــاطًا 
آخــر، ولكــن ال تــزال هــذه النســبة أقــل بكثيــر مــن عينــة النســاء المتعلمــات 
)تمــارس حوالــي 50٪ مــن النســاء المتعلمــات نشــاطًا آخــر مدفــوع األجــر(.

)انظر الملحق ب، جدول 58(

مــا هــي إذًا األســباب الكامنــة وراء هــذه االختالفــات فــي اإللتــزام بالمشــروع علــى 
أســاس مســتويات التعليم والحالة اإلجتماعية؟ هل هناك اختالفات على أســاس 
هيــكل ملكيــة الشــركة أو موقعهــا )فــي المنــزل أو خارجــه(؟  هــل مــن األرجــح أن 
تتــرأس النســاء المتعلمــات الشــركات حديثــة التأســيس، والتــي هــي أقــل احتمــااًل 
لتوفيــر راتــب منتظــم؟ هــل تتــرأس النســاء المتعلمــات الشــركات العائليــة أم أنهــن 
يشــكلن جــزءًا مــن هيــكل متعــدد المســاهمين يعطيهــن دورا ثانويــا فــي العمــل؟  
تــدرج الفقــرات التاليــة التفســير األول لنتائــج المســح بهــدف تســليط الضــوء علــى 
خصائــص النســاء المتزوجــات والمتعلمــات، فيمــا يتعلــق باإللتــزام بالمشــروع.

اإللتزام بالمشروع، حسب موقع العمل وهيكل الملكية

يوضــح الرســم البيانــي التالــي مؤشــرات اإللتــزام بالمشــاريع، حســب نــوع المشــروع 
)متعدد المساهمين أو منزلي(. )انظر الملحق )ب(، الجدول 59(.   فسيدات 
األعمــال الالتــي يعملــن مــن المنــزل هــن فــي الغالــب أقــل التزامــا بأعمالهــن وأكثر 
التزامــًا فــي النشــاط اإلضافــي إلــى جانــب عملهــن فــي المشــروع. وبيــن النســاء 

الحاصــالت علــى شــهادة جامعيــة، 50% مــن أولئــك الالتــي يعملــن مــن المنــزل 
لديهــن نشــاط إضافــي مدفــوع األجــر، مقارنــة مــع 43% فقــط مــن الالتــي يعملــن 
خارج المنزل. ويالحظ هذا االختالف أيضا بين سيدات األعمال األقل تعليما. 
فبيــن النســاء األقــل تعليمــا، ســيدات األعمــال األقــل التزامــا بمشــاريعهن هــن 
النســاء المتزوجــات الالتــي يعملــن فــي المنــزل )27.9% منهــن أيضــا يمارســن 
نشاطًا آخر بأجر(.  هذا االختالف حسب الحالة الزوجية يمكن أن يعزى إلى 
حقيقــة أن النســاء المتزوجــات أكثــر قــدرة علــى االعتمــاد علــى أزواجهــن لتوفيــر 
احتياجــات األســرة. ونتيجــة لذلــك، فهــن ال يحتجــن لممارســة أنشــطة إضافيــة 
بأجر، إال في الحاالت التي يكون فيها النشاط خفيفًا ويمكن أداؤه من المنزل.

لديهــن  والالتــي  المتزوجــات  هــن  إلتزامــًا  األكثــر  النســاء  فــإن  بالمقابــل، 
لديهــن  منهــن   %9.8 )فقــط  األعمــال  فــي  لنشــاطهن  مخصصــة  أماكــن 
هــي عالمــة  للعمــل  محــددة  أماكــن  أن وجــود  فيبــدو  بأجــر(.   آخــر  نشــاطًا 
اإلجتماعيــة. الحالــة  عــن  النظــر  بغــض  للمشــروع،  أكبــر  التــزام  علــى 

كخطــوة ثانيــة، ينظــر التحليــل إلــى هــذه االختالفــات بوصفهــا عوامــل مــن هيــكل 
الملكيــة التجاريــة )متعــددة المســاهمين أو مالــك واحــد(. عندمــا تكــون الشــركة 
متطــورة علــى نحــو كاف ولهــا مــكان محــدد للعمــل، تكــون النســاء المتعلمــات 
والعازبات الالتي يقمن بإدارة األعمال متعددة المساهمين أكثر التزامًا بأنشطة 
مشاريعهن )35.4%( مقارنة مع نظيراتهن المتزوجات.  بالمقابل، عندما تدير 
النســاء غيــر المتزوجــات مشــاريعًا أقــل تطــورًا، ويعملــن فيهــا فــي المنــزل، يكــن 
بحاجــة إلــى االعتمــاد أكثــر علــى األنشــطة التكميليــة بأجــر )63.9%( مقارنــة 
بالنساء المتزوجات )57.1%(.  هذه النتائج يمكن أن تكون مرتبطة بالحاجة 
األكبر للحصول على دخل شهري من جانب النساء غير المتزوجات.  فحين 
يمارســن أعمــااًل متطــورة لهــا مــكان عمــل مخصــص، فإنهــن يلتزمــن بشــكل كبيــر 
فــي أعمالهــن.  مــن ناحيــة أخــرى، عندمــا يبقــى العمــل فــي المنــزل، يكــن بحاجــة 
إلى االعتماد أكثر على مصدر إضافي للدخل، مقارنة بنظيراتهن المتزوجات.

بشــكل عام، يمكننا أن نســتنتج بوضوح أن النســاء الالتي يقمن بإدارة األعمال 
التجاريــة مــن المنــزل يكــن أقــل التزامــًا بأعمالهــن مــن النســاء الالتــي يعملــن فــي 
أماكــن مخصصــة لمشــاريعهن )83 ســاعة أســبوعيا، فــي المتوســط، مقارنــة ب 
54 ســاعة(. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن النســاء األكثــر التزامــًا بأنشــطتهن فــي 
األعمــال هــن العازبــات األقــل تعليمــا عندمــا يكــن المالــك الوحيــد ألعمالهــن.

اإللتزام بريادة األعمال، حسب طول الخبرة في األعمال التجارية، 
والموقع وهيكل الملكية

النقطــة األساســية فــي التحليــل أعــاله تكمــن إلــى حــد أقــل فــي الخالفــات حســب 
لــى حــد أكبــر بكثيــر علــى المتغييــرات فــي اإللتــزام بالمشــاريع  الحالــة الزوجيــة، واإ
- كمــا يتضــح مــن قــرار ســيدات األعمــال بالتحــول إلــى نشــاط إضافــي بأجــر 
بيــن النســاء المتعلمــات واألقــل تعليمــا. وكمــا هــو مفصــل فــي الفصــل أعــاله، فإن 
االختالفــات فــي اإللتــزام يالعمــل يمكــن أن تأتــي، أوال، مــن القــرار ببــدء المشــروع 
كنشــاط »إضافــي« يهــدف فــي المقــام األول كوســيلة لتعزيــز الدخــل القائــم، 
وثانيــا، مــن االختالفــات الناجمــة عــن مســتوى تطــور الشــركة.  يمكــن أن تكــون 
المبــادرة فــي األعمــال الوليــدة، أو فــي مرحلــة التطــور، وهــي الفتــرة التــي ال يكــون 
مــن الممكــن فيهــا تأميــن دخــل دائــم ومنتظــم وكافــي، ممــا يجعــل مــن الضــروري 
اللجــوء إلــى النشــاط آخــر بأجــر.  وأخيــرا، فــإن اإللتــزام األقــل مــن جانــب النســاء 
المتعلمــات يمكــن أن يكــون نتيجــة مباشــرة لــدور المــرأة فــي األعمــال التجاريــة. 
فبعــض ســيدات األعمــال غيــر قــادرات علــى لعــب دور أكثــر مــن دور مســاعد 
أو استشــاري فــي األعمــال التجاريــة، بــدال مــن دور قيــادي بــارز. وهــذا يــؤدي 
أيضــا إلــى انخفــاض أجــور ســيدات األعمــال إلــى حــد يعكــس واجباتهــن الفعليــة.

األعمــال  ســيدات  أن  علــى  ب(  )الملحــق   58 للجــدول  أوليــة  قــراءة  تــدل 
المتعلمــات يكرســن وقتــا أطــول بكثيــر ألعمالهــن وال يبــدو أنهــن يلعبــن دورا 
ثانويــا أو صغيــرًا فــي إدارة هــذه الشــركات. ولتطويــر هــذه الفرضيــة خطــوة أخــرى 
إلــى األمــام، فإنــه مــن المثيــر لالهتمــام قيــاس نســبة النســاء المتعلمــات فــي 
الشــركات متعددة المســاهمين، ونســبة النســاء المتعلمات في الشــركات العائلية. 
والفرضيــة الكامنــة وراء هــذا التحليــل هــي أن العمــل فــي األعمــال التجاريــة 
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المملوكــة لألســرة أو متعــددة المســاهمين، يوفــر فرصــة أكبــر للتحــول إلــى نشــاط 
آخــر بأجــر، إلــى الحدالــذي يمكــن معــه أن يقــوم آخــرون بلعــب دور نشــط فــي 
إدارة الشــركة، ممــا يجعــل مــن الممكــن للمــرأة أن تتخلــى عــن الوجــود الفعلــي 
المنتظــم فــي العمــل مــن أجــل أن تمــارس نشــاطًا آخــر بأجــر فــي نفــس الوقــت.

أعلــى  هــي  المتعلمــات  النســاء  نســبة   ،)48 )الجــدول  وفلســطين  األردن  فــي 
تعليمــا.  األقــل  النســاء  مــن  المســاهمين  متعــددة  المؤسســات  فــي  بكثيــر 
61.7% و 67.24% مــن النســاء المتعلمــات يعملــن فــي مؤسســات متعــددة 
المســاهمين، بالمقارنــة مــع 26.32% و 34.29% فقــط مــن النســاء األقــل 
تعليمــا فــي األردن وفلســطين، بالترتيــب.  فــي بلــدان أخــرى، تتشــابه النســب 
المئويــة للنســاء العامــالت فــي الشــركات متعــددة المســاهمين والشــركات ذات 
مســاهم واحــد نســبيا فيمــا يتعلــق بمســتوى التعليــم. بالتالــي، فــإن الفرضيــة أن 
ســيدات األعمــال المتعلمــات هــن أقــل التزامــًا ألن لديهــن الفرصــة لالعتمــاد 
علــى المســاهمين اآلخريــن إلدارة أعمالهــن، قــد تــم تأكيدهــا تأكيــدًا جزئيــًا فقــط.

الشــركات  فــي  المتعلمــات  النســاء  نســبة  بتحديــد  قمنــا  ثانيــة،  وكخطــوة 
أن  فرضيــة  علــى  الضــوء  يســلط  التحليــل  هــذا   .)49 )الجــدول  العائليــة 
كمصــدر  لألســرة  المملوكــة  الشــركات  يســتخدمن  األعمــال  ســيدات  بعــض 
يمكــن  الرئيســي.  نشــاطهن  هــو  يكــون  ال  عندمــا  حتــى  للدخــل،  إضافــي 
ال  حيــث  »احتياطيــة«  أعمــال  كريــادة  لألســرة   المملوكــة  الشــركات  اعتبــار 
للشــركة. والدعــم  المســاعدة  تقديــم  مثــل  ثانويــة،  أدوارًا  ســوى  النســاء  تلعــب 

بالتالي فقد تم التحقق جزئيًا فقط من الفرضية القائلة بأن النساء المتعلمات أكثر 
احتمــااًل أن يتحولــن إلــى عمــل بأجــر بســبب مشــاركتهن فــي الشــركات المملوكــة 
لألسرة.  واإلستثناءات هي مصر واألردن وفلسطين حيث توجد نسبة أعلى من 
النســاء المتعلمــات فــي الشــركات العائليــة مقارنــة بالنســاء األقــل تعليمــا. والفــرق 
كبيــر بشــكل خــاص فــي فلســطين، حيــث تعمــل22،4 % مــن النســاء المتعلمــات 
فــي الشــركات العائليــة، بالمقارنــة مــع 8.62% فقــط مــن النســاء األقــل تعليمــا.

التجاريــة ومســتوى  فــي األعمــال  الخبــرة  قيــاس طــول  ســيتم  ثالثــة،  وكخطــوة 
أن  فرضيــة  باختبــار  التحليــل  هــذا  يســمح  وســوف    .)50 )الجــدول  التعليــم 
الشــركات  لرئاســة  احتمــااًل  أكثــر  متناســب  بشــكل  هــن  المتعلمــات  النســاء 
لرئاســة  الممكــن  ومــن  تعليمــا.   األقــل  بالنســاء  مقارنــة  التأســيس  حديثــة 
كســب  النســاء  علــى  الصعــب  مــن  تجعــل  أن  التأســيس  حديــث  مشــروع 
يتطلــب  قــد  بــدوره  وهــذا  التجاريــة.  لألعمــال  ممارســتهن  مــن  منتظــم  دخــل 
اإليــرادات. تأميــن  أجــل  مــن  بأجــر  إضافيــًا  عمــاًل  يمارســن  أن  منهــن 

واإلســتثناء هو الحال في مصر، فقد قضت كافة النســاء المتعلمات في العينة 
وقتــًا أقــل بكثيــر فــي أعمالهــن مــن النســاء األقــل تعليمــا.  كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى 
أن عدد النساء األقل تعليما في العينة المصرية منخفض بصورة خاصة، مما 
قــد يفســر الفــرق فــي إحصائيــة ذلــك البلــد.  وهكــذا يبــدو أن النســاء المتعلمــات 
يشــاركن إلــى حــد أكبــر فــي الشــركات حديثــة التأســيس، والتــي ال يمكــن لهــا أن 
توفــر لهــم راتبــًا منتظمــًا، ممــا يزيــد احتمــال أن يمارســن نشــاطًا إضافيــًا بأجــر.

جدول  48: نسبة النساء المتعلمات واألقل تعليما في الشركات متعددة المساهمين واحادية الملكية

تونسفلسطينالمغربلبناناألردنمصر
أقل 

أقل متعلمةأقل تعليماًمتعلمةأقل تعليماًمتعلمةأقل تعليماًمتعلمةتعليماً
متعلمةأقل تعليماًمتعلمةتعليماً

مالك 
18.1824.1773.6838.354.8444.946.8856.3565.7132.7653.9595.50واحد

مساهمين 
81.8275.8326.3261.745.1655.153.1343.6534.2967.2446.0550متعددين

مالحظة: يعكس العمود »أقل تعليماً« عينة النساء األقل تعليما ، والعمود »متعلمة« العينة من النساء المتعلمات. األرقام الواردة في الجدول تظهر نسبة المشاركات من كل فئة

جدول  49: النسبة المئوية للنساء المتعلمات وغير المتعلمات في الشركات العائلية وحديثة التأسيس

تونسفلسطينالمغربلبناناألردنمصر
أقل 

أقل متعلمةأقل تعليماًمتعلمةتعليماً
أقل متعلمةتعليماً

أقل متعلمةتعليماً
أقل متعلمةتعليماً

متعلمةتعليماً

87.581.5190.9187.7478.7485.9662.9679.6791.3877.673.7784حديثة التأسيس

12.518.499.0912.2621.2614.0437.0420.338.6222.426.2316شركة أسرية

مالحظة: يعكس العمود »أقل تعليماً« عينة النساء األقل تعليما ، والعمود »متعلمة« العينة من النساء المتعلمات. األرقام الواردة في الجدول تظهر نسبة المشاركات من كل فئة

جدول  50: الخبرة في األعمال التجارية ومستوى التعليم

تونسفلسطينالمغربلبناناألردنمصر
أقل 

أقل متعلمةأقل تعليماًمتعلمةتعليماً
أقل متعلمةتعليماً

أقل متعلمةتعليماً
متعلمةأقل تعليماًمتعلمةتعليماً

3.6677.33213.12811.19.816.9214.888.317.566.7112.877.64الفترة في المشروع

مالحظة: يعكس العمود »أقل تعليماً« عينة النساء األقل تعليما ، والعمود »متعلمة« العينة من النساء المتعلمات. األرقام الواردة في الجدول تظهر نسبة المشاركات من كل فئة

اإللتزام بريادة األعمال حسب نوع التمويل

تمويــل  حســب  األعمــال  بريــادة  اإللتــزام  فــي  االختالفــات  الفقــرة  هــذه  تحلــل 
المــال(. رأس  أو  المصرفــي  االئتمــان  طريــق  )عــن  التجاريــة  األعمــال 

بنســبة  يقــاس  الــذي  األعمــال  بريــادة  اإللتــزام  فــي  االختالفــات  ويمكــن رؤيــة 
النســاء العامــالت فــي نشــاط آخــر بأجــر، حســب مســتوى التعليــم. فالنســاء األقــل 
تعليمــا هــن أكثــر التزامــا بنشــاطهن التجــاري عندمــا يقمــن بتمويــل المشــروع 
التزامــا  أكثــر  هــن  المتعلمــات  النســاء  أن  حيــن  فــي  المــال،  رأس  باســتخدام 
عندمــا يأخــذن ائتمانــًا مــن البنــك.  كمــا يبــرز هــذا االختــالف حاجــة ســيدات 
األعمــال األقــل تعليمــا إلــى الجمــع بيــن مشــروعهن فــي األعمــال مــع نشــاط 
آخــر بأجــر عندمــا يكــون لديهــن أقســاط شــهرية لتســديد القــروض المصرفيــة.

وهنالك أيضا اختالف في الســلوك، تحدده ممارســة نشــاط بأجر، حســب الحالة 
الزوجية وحسب نوع التمويل المستخدم للمشروع.  فالنساء غير المتزوجات هن 
أكثــر التزامــًا بأعمالهــن عندمــا يأخــذن ائتمانــًا، فــي حيــن أن النســاء المتزوجــات 
أكثــر التزامــا عندمــا يقمــن بتمويــل أعمالهــن باســتخدام مالهــن الخــاص. وهــذا 
االختــالف فــي الجهــود ملحــوظ بشــكل خــاص لــدى النســاء غيــر المتزوجــات 
والمتعلمــات. وهــذه الفئــة هــي أكثــر التزامــًا مــن النســاء المتزوجــات والمتعلمــات  
تمــارس  الشــريحة  هــذه  مــن  فقــط   %37.9 ائتمانــًا مصرفيــًا.  يأخــذن  عندمــا 
نشــاطًا آخــر بأجــر، بالمقارنــة مــع 46.3% فقــط مــن النســاء غيــر المتزوجــات 
والمتعلمات الالتي مولن أعمالهن باستخدام رأس المال.  هذا االختالف حسب 
الحالــة اإلجتماعيــة يمكــن أن يعــزى إلــى أصــل رأس المــال، والــذي مــن المرجــح 
أنــه جــاء مــن الــزوج أو غيــره مــن أفــراد األســرة، عندمــا تكــون ســيدات األعمــال 
متزوجــات. وهكــذا فــإن النســاء المتزوجــات يمكــن أن يخضعــن لضغــوط عائليــة 
أكبــر لضمــان اســتدامة وتطــور أعمالهــن. بالمقابــل، فــإن النســاء العازبــات، 
الالتــي ليــس لديهــن دعمــًا ماليــًا مــن الــزوج، هــن أكثــر حماســا الســتثمار الوقــت 
والطاقــة فــي أعمالهــن، خاصــة عندمــا يتــم تمويلهــا بواســطة االئتمــان المصرفــي.

هنالــك أيضــا اختالفــات فــي الســلوك مــن حيــث الوقــت الــذي يكــرس للعمــل.  
فالنســاء األقــل تعليمــا والمتعلمــات يكرســن المزيــد مــن الوقــت ألعمالهــن عندمــا 
تنشــأ باســتخدام االئتمــان المصرفــي.  فالنســاء المتعلمــات يقضيــن حوالــي 42 
ســاعة فــي األســبوع فــي أعمالهــن فــي الحــاالت التــي نشــأت باســتعمال رأس 
باســتخدام  نشــأت  التــي  الحــاالت  فــي  أســبوعيا  ســاعة   47.5 مقابــل  المــال، 
االئتمــان المصرفــي.  هــذا الفــرق ليــس واضحــًا فــي عينــة النســاء األقــل تعليمــا، 
الذيــن يقضيــن حوالــي 45 ســاعة فــي األســبوع فــي أعمالهــن التــي يقمــن فيهــا 
بتمويــل المشــروع باســتخدام بطاقــة االئتمــان، مقابــل 44 ســاعة فــي األســبوع  
فقــط فــي الحــاالت التــي يتــم تمويــل األعمــال باســتخدام رأس المــال الخــاص. 

عمومــا، فــإن النســاء غيــر المتزوجــات اللواتــي يقمــن بتمويــل شــركاتهن باســتخدام 
االئتمــان المصرفــي، يعملــن لخدمــة المشــروع أكثــر مــن النســاء المتزوجــات أو 
الالتــي يقمــن بتمويــل أعمالهــن باســتخدام رأس المــال الخــاص. كمــا أنهــن أكثــر 
احتمــااًل أن يمارســن نشــاطًا جانبيــًا بأجــر ، وبشــكل خــاص فــي الحــاالت التــي 
يكــن فيهــا أقــل تعليمــا. و نحــن نؤكــد بالتالــي الحاجــة إلــى دعــم ريــادة األعمــال 
لــدى النســاء األقــل تعليمــا، وخصوصــا عندمــا تكــون أعمالهــن ممولــة بقــروض، 
حتــى يتمكــن مــن تكريــس المزيــد مــن الوقــت ألنشــطتهن فــي مجــال األعمــال.

3.2.2 الشبكة

تملــك النســاء غيــر المتزوجــات واألقــل تعليمــا شــبكة مــن خــارج العائلــة أكبــر 
بكثيــر مــن النســاء المتزوجــات، ويعــود ذلــك علــى األرجــح ألن المــرأة غيــر 
المتزوجــة لديهــا دائــرة أســرية محــدودة وبالتالــي فهــي تحتــاج إلــى بنــاء عالقــات 
فــي األردن وفلســطين، علــى ســبيل  العائلــة وحدهــا.  مــن  أوســع  فــي محيــط 
المتزوجــات  غيــر  المشــاركات  مــن   %46.15 و   %37.5 أفــادت  المثــال، 
واألقــل تعليمــا أن لديهــن شــبكة مــن خــارج العائلــة، بالمقارنــة مــع %23.08 
الوصــول  فــي  الفجــوة  وهــذه  بالترتيــب.  المتزوجــات،  مــن  فقــط   %27.5 و 
إلــى شــبكة مــن خــارج األســرة بيــن النســاء المتعلمــات، فيمــا يتعلــق بالحالــة 
اإلجتماعيــة، ليســت كبيــرة فــي المغــرب وفلســطين وتونــس، فــي حيــن أنهــا هــي 
أكثــر وضوحــا فــي مصــر واألردن ولبنــان، حيــث تتمتــع المــرأة المتعلمــة والعزبــاء 

بقــدرة أكبــر علــى الوصــول إلــى شــبكات خــارج العائلــة مــن النســاء المتزوجــات.

وضمن العينة من سيدات األعمال المتعلمات،  تملك المرأة غير المتزوجة شبكة 
أسرية أكبر بكثير بالمقارنة مع المرأة المتزوجة، باستثناء لبنان واألردن. أما بين 
النساء األقل تعليما، فإن النسبة العضوية في الشبكة العائلية ال تختلف اختالفا 
جوهريــا بيــن النســاء العازبــات والمتزوجــات، باســتثناء تونــس، حيــث اإلحتمــال 
أكبر بأن تفيد المرأة المتزوجة بجود شبكة أسرية بالمقارنة مع نظيرتها العزباء.

3.2.3 الرضى عن ريادة األعمال

تكــون ســيدات األعمــال أكثــر ارتياحــا فــي ريــادة األعمــال عندمــا يعملــن خــارج 
المنزل، وخصوصا عندما تكون المرأة حاصلة على شهادة جامعية.  ومن عينة 
سيدات األعمال العامالت خارج المنزل، استفادت 9.8% فقط من الحاصالت 
علــى شــهادة جامعيــة مــن االئتمــان، كمــا أن15.1% مــن النســاء الحاصــالت 
علــى شــهادة جامعيــة الالتــي وفــرن التمويــل ألعمالهــن باســتخدام رأس المــال 
الخاص، مهتمات في الحصول على عمل براتب في القطاع العام أو الخاص.

وعــالوة علــى ذلــك، بيــن ســيدات األعمــال األقــل تعليمــا، فــإن النســاء اللواتــي 
قمــن بتمويــل أعمالهــن باســتخدام رأس المــال الخــاص هــن أكثــر ارتياحــا مــن 
مــن  المصرفــي.  وعبــرت %16.9  االئتمــان  اعتمــدن علــى  اللواتــي  النســاء 
النســاء األقــل تعليمــا العامــالت خــارج المنــزل و 35.7% مــن النســاء العامــالت 
محــل  لتحــل  بأجــر  وظيفــة  علــى  الحصــول  فــي  الرغبــة  عــن  منازلهــن  مــن 
نشــاطهن الريــادي عندمــا يتــم تمويــل النشــاط باســتخدام رأس المــال الخــاص، 
مقارنــة مــع 21.7% و 42.3% مــن النســاء ) خــارج المنــزل وفــي المنــزل، 
بالترتيــب( عندمــا يتــم تمويــل األعمــال التجاريــة عــن طريــق االئتمــان.  ويالحــظ 
العكــس بيــن النســاء المتعلمــات. فهــن أكثــر ارتياحــا عندمــا يتــم تمويــل أعمالهــن 
باســتخدام االئتمان.  هذا االختالف حســب مســتوى التعليم يمكن أن يعزى إلى 
الســهولة األكبــر لــدي النســاء المتعلمــات فــي الحصــول علــى االئتمــان، وتوســيع 
المتعلمــات. غيــر  النســاء  مــع  مقارنــة  االئتمــان،  تســديد  وبالتالــي  أعمالهــن، 

فــي حيــن يفتــرض أن يكــون اإلحتمــال أعلــى بــأن تتخلــى النســاء األقــل تعليمــا 
الخــاص،  أو  العــام  القطــاع  فــي  بأجــر  عمــل  لتأميــن  التجــاري  النشــاط  عــن 
هــي  األعمــال  فــي  الريــادة  بــأن  لالعتــراف  اســتعدادا  أكثــر  أيضــا  أنهــن  إال 
اإليجابيــة  الرؤيــة  إلــى  األرقــام  هــذه  وتشــير  للنجــاح.   مطلقــة  ضــرورة 
أنهــن  النســاء األقــل تعليمــا، ولكنهــا أيضــا تؤكــد  لــدى  فــي األعمــال  للريــادة 
أقــل  أعمالهــن  تكــون  المســاعدة، وخصوصــا عندمــا  إلــى  الحاجــة  أمــس  فــي 
القــروض. خــالل  مــن  والممولــة  المنــزل،  مــن  العمــل  علــى  وتقــوم  تطــورا 
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جدول  51: الشبكة حسب الحالة اإلجتماعية ودرجة التعليم )% من المشاركات(

حاصالت على شهادة جامعيةغير حاصالت على شهادة جامعية
متزوجةعزباءمتزوجةعزباء

66.670.0021.5215.09بدون شبكةمصر
0.0066.6759.4956.60شبكة أسرية

0.000.0025.0018.87شبكة خارج األسرة
12.5023.0828.3030.77بدون شبكةاألردن

62.5061.5454.7260.44شبكة أسرية
37.5023.0824.5317.58شبكة خارج األسرة

33.3330.6516.676.25بدون شبكةلبنان
55.5654.8466.6781.25شبكة أسرية

8.339.6823.3318.75شبكة خارج األسرة
4.0010.0018.188.82بدون شبكةالمغرب

68.0067.5070.9158.82شبكة أسرية
64.0060.0049.0952.94شبكة خارج األسرة

15.3817.5012.9614.86بدون شبكةفلسطين
69.2370.0072.2268.92شبكة أسرية

46.1527.5024.0722.97شبكة خارج األسرة
281318.7514.2926.23بدون شبكةتونس

56.2568.7573.8163.93شبكة أسرية
18.7510.4221.4322.95شبكة خارج األسرة

جدول  52: الرضا عن ريادة األعمال حسب نوع التمويل، ومستوى التعليم وحالة مكان العمل

في المنزلخارج المنزل

غير حاصالت على نوع التمويل
شهادة جامعية

حاصالت على 
شهادة جامعية

غير حاصالت على 
شهادة جامعية

حاصالت على شهادة 
جامعية

17235170125وتيرة التكرررأس مال خاص
الرغبة في الحصول على وظيفة 

16.9015.1035.7033.60براتب

النصيحة حول ريادة األعمال
3.501.104.301.60إطالقاً

68.0043.9060.0040.00نعم، هي حاجة مطلقة للنجاح
19.2035.3024.3022.40فكري في إطالق مشروع، ولكن...

921832616وتيرة التكررإئتمان
الرغبة في الحصول على وظيفة 

21.709.8042.3025.00براتب

النصيحة حول ريادة األعمال
3.301.600.000.00إطالقاً

58.7053.0065.4056.30نعم، هي حاجة مطلقة للنجاح
29.3029.0015.4043.80فكري في إطالق مشروع، ولكن...

أن  أعلــى  فاإلحتمــال  الزوجيــة.  الحالــة  أســاس  اختالفــات علــى  أيضــا  توجــد 
تعبــر المــرأة العازبــة )فــي المتوســط 19%( مــن المــرأة المتزوجــة )فــي المتوســط 
باســتثناء  براتــب،  بأجــر/  وظيفــة  علــى  الحصــول  فــي  رغبتهــا  عــن   )%25
بهــن. الخاصــة  المــال  بــرأس  أعمالهــن  أنشــأن  اللواتــي  المتعلمــات  النســاء 

يمكــن أن يعــزى الفــرق الــذي تمــت مالحظتــه حســب الحالــة اإلجتماعيــة إلــى 
حقيقــة أنــه مــن األســهل علــى المــرأة العزبــاء أن توفــق بيــن أنشــطتها فــي مجــال 
األعمــال وحياتهــا األســرية.  تــم التأكيــد علــى هــذا االســتنتاج فقــط فــي حالــة 
النســاء غيــر المتزوجــات واألقــل تعليمــًا، حيــث أن اإلحتمــال أكبــر أن تفيــد 
هــذه الفئــة )83.5%( أن ريــادة األعمــال كان لهــا أثــر إيجابــي علــى حياتهــن 
العائليــة، بالمقارنــة مــع النســاء المتزوجــات والحاصــالت علــى مســتوى منخفــض 

مــن التعليــم )80.9%(.  بالمقابــل، فــإن اإلحتمــال أقــل أن تــرى المــرأة غيــر 
المتزوجــة والحاصلــة علــى شــهادة جامعيــة، اآلثــار اإليجابيــة لريــادة األعمــال 
خــارج  العامــالت  األعمــال  ســيدات  مــن   %71.6( األســرية  الحيــاة  علــى 
المنــزل و 69.9% مــن ســيدات األعمــال العامــالت مــن المنــزل(.  مــن ناحيــة 
أخــرى، فــإن  90.2% مــن النســاء المتزوجــات األقــل تعليمــا و83،8% مــن 
يــدار  النســاء المتعلمــات والمتزوجــات أجبــن باإليجــاب علــى الســؤال عندمــا 
فــي نصابهــا، حيــث أن  النتائــج  نشــاطهن مــن المنــزل. وينبغــي وضــع هــذه 
المــرأة غيــر المتزوجــة لديهــا حاجــة أقــل إليجــاد تــوازن بيــن العمــل والحيــاة. 
وبالتالــي، فاإلحتمــال أكبــر بــأن تــرد أنهــا ال تــرى فرقــا فــي العمــل مــن المنــزل 
أو خارجــه )14.8% فيمــا يتعلــق بســيدات األعمــال العامــالت خــارج المنــزل 
و 18.1% مــن العامــالت مــن المنــزل( بالمقارنــة مــع النســاء المتزوجــات.

جدول  53: الرضا عن ريادة األعمال، حسب مستوى التعليم ونوع التمويل والحالة اإلجتماعية

رأس مال خاصإئتمان بنكي

غير حاصالت على الوضع اإلجتماعي
شهادة جامعية

حاصالت على 
شهادة جامعية

غير حاصالت على 
شهادة جامعية

حاصالت على 
شهادة جامعية

962273587وتيرة التكررعزباء
21.9017.2017.1017.20الرغبة في الحصول على وظيفة براتب

النصيحة حول ريادة األعمال
5.202.200.002.30إطالقاً

60.4041.4054.3056.30نعم، هي حاجة مطلقة للنجاح
22.9031.3037.1034.50فكري في إطالق مشروع، ولكن...

15026983114وتيرة التكررمتزوجة
21.3022.7031.308.80الرغبة في الحصول على وظيفة براتب

النصيحة حول ريادة األعمال
2.700.706.000.90إطالقاً

69.3043.9061.4050.90نعم، هي حاجة مطلقة للنجاح
20.0031.6021.7027.20فكري في إطالق مشروع، ولكن...

جدول  54: اإلنطباعات عن التوازن بين العمل والحياة حسب المستوى التعليمي، والحالة اإلجتماعية وحالة مكان العمل

رأس مال خاصإئتمان بنكي

غير حاصالت على الوضع اإلجتماعي
شهادة جامعية

حاصالت على شهادة 
جامعية

غير حاصالت على 
شهادة جامعية

حاصالت على 
شهادة جامعية

1092573883وتيرة التكررعزباء
83.5071.6084.2069.90إيجابي
5.507.805.304.80سلبي

9.2014.807.9018.10ال فرق
1833316168وتيرة التكررمتزوجة

80.9084.6090.2083.80إيجابي
3.306.001.604.40سلبي

13.106.006.607.40ال فرق



49 48

التوصيات

IV

مع مراعاة أوجه التحيز التي تم ذكرها في هذا التقرير، فإن نتائج هذا المسح 
تسلط الضوء على دروس مهمة يمكن على أساسها إصدار توصيات عامة 

لبلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وبشــكل أكثــر تحديــدا، للــدول 
الست التي تمت دراستها.

وتتعلــق هــذه التوصيــات بمســتويات مختلفــة.  أوال، بهــدف تحقيــق سياســات 
عامــة أكثــر مالئمــة وأكثــر فعاليــة لتعزيــز وتطويــر الريــادة فــي األعمــال لــدى 
النســاء فــي هــذه البلــدان، فمــن الحيــوي توفيــر معلومــات موثوقــة ومنتظمــة عــن 
وضــع وتطويــر هــذا النشــاط.  ونتيجــة لذلــك، فــإن أولــى التوصيــات ســوف تكــون 
منهجيــة فــي طبيعتهــا.  ثانيــا، يجــب تقييــم الريــادة فــي األعمــال لــدى النســاء مــن 
خــالل خلفياتهــا )الدوافــع واإلنطباعــات، الــخ( ونتائجهــا )المســاهمات فــي النمــو 
وخلــق فــرص العمــل، ومــا إلــى ذلــك(.  بنــاء عليــه، فــإن الخطــوة التاليــة هــي 
إصــدار توصيــات تقتــرح إدخــال تعديــالت علــى األنظمــة التــي تحفــز وتدعــم 
وتطور ريادة األعمال النسائية في دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

4.1
تحسين نظام المعلومات حول ريادة األعمال النسائية 

في دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ســمحت خطة الدراســة، التي أشــركت بشــكل وثيق الجمعيات النســائية وقيادات 
ســيدات األعمــال مــن مختلــف البلــدان، بجمــع البيانــات بشــكل مباشــر وعلــى 
نطــاق واســع فــي الميــدان.  ويســلط االســتطالع الضــوء علــى دروس مهمــة 
ويوفــر فهمــا جديــدا حــول النظــرة الذاتيــة لســيدات األعمــال فــي الشــرق األوســط  
وانطباعاتهن عن نظرة اآلخرين لهن، مما يساعد صناع القرار على الحصول 
علــى صــورة أكثــر وضوحــا للتصــورات والتوقعــات. وهــذا صحيــح حتــى عندمــا 
تتأثــر عينــة العمــل مــن قبــل بعــض التحيــزات فــي اإلختيــار والتمثيــل بســبب 
وجــود ميــزات معينــة للجمعيــات المهنيــة النســائية التــي نظمــت إدارة اإلســتبيان.

 )spot assessment( الفــوري  التقييــم  أن  مــع  ذلــك،  علــى  وعــالوة 
أداة  بأنــه  يوصــف  أن  يمكــن  ال  أنــه  إال  األمــام،  إلــى  كبيــرة  خطــوة  هــو 
الطوليــة  المتابعــة  تســمح  أن  الممكــن  ومــن  نفســه.  تلقــاء  مــن  فعالــة  تقييــم 
لريــادة  العالمــي  المرصــد  غــرار  علــى   ،)Longitudinal follow-up(
األعمــال )GEM( علــى ســبيل المثــال، بقيــاس التطــورات علــى مــر الزمــن، 
لــألداء. الدافعــة  المســتدامة  القــوى  علــى  فعاليــة  أكثــر  إجــراءات  واتخــاذ 

بالتالــي فإنــه مــن المستحســن إنشــاء أداة للتقييــم الديناميكــي لريــادة األعمــال 
لريــادة  خصيصــا  مصمــم  األعمــال  لريــادة  مرصــد  عــن  عبــارة  النســائية، 
األعمــال النســائية و دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. ويمكــن لهــذه 
األداة أن توفــر، علــى مــر الزمــن وعبــر الفضــاء الجغرافــي، فرصــًا متعــددة 
للمقارنــة وتتبــع تطــور االنمــاط. ومــن الممكــن أن يكــون إنشــاء »مرصــد لريــادة 
األعمــال النســائية فــي دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا« ذو فائــدة.

البلــدان المعنيــة فضــال عــن  لــكال الخياريــن مــن قبــل  يمكــن تمويــل البرامــج 
كافــة  المســتقبلية  الخطــط  تشــمل  أن  ويمكــن  الشــريكة.  الدوليــة  المؤسســات 
ومختبــرات  النســائية  والجمعيــات  العامــة  الســلطات  المعنيــة:  األطــراف 
مــن  األنظمــة  وهــذه  وغيرهــا.   الدوليــة  والمؤسســات  الجامعيــة  البحــوث 
والرســائل  البحــوث  )مشــاريع  المعرفــة  إنتــاج  وتســهل  تشــجع  أن  شــأنها 
الجامعيــة، الــخ( حــول ريــادة األعمــال لــدى النســاء، مــن خــالل التركيــز علــى 
بانتظــام. تجــرى  التــي  اإلســتبيانات  عنهــا  تتمخــض  التــي  الرئيســية  القضايــا 

على سبيل المثال، »لماذا تقوم سيدة األعمال في دول منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا بإنشاء األعمال وخلق الوظائف في المقام األول في قطاعات 
التجــارة والخدمــات والحــرف؟«. »كيــف يمكــن تشــجيعها علــى بــدء األعمــال 
التجارية إلى حد أكبر في قطاعي الصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة 
العاليــة؟«. »مــا هــي خصائــص ســيدة األعمــال األكثــر احتمــاال أن تختــار 

بــدء وتطويــر األعمــال فــي هــذه القطاعــات الحيويــة؟« ثــم »مــا هــي أنواع النتائج 
 ومستويات األداء التي تحققها تلك الشركات؟«

4.2
تشجيع ريادة األعمال لدى النساء وتسهيل السلوكيات 

الريادية لدى النساء
هنالــك إجــراءات معينــة للسياســات فــي مجــال ريــادة األعمــال توفــر إطــارا 

مؤسسيا أكثر جاذبية وفعالية للنساء.

4.2.1 التواصل عبر وسائل اإلعالم، حول ريادة األعمال النسائية، 
ومساهماتها ودور المرأة في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا

مــن  المثــال،  ســبيل  علــى  اإلجــراءات،  سالســل  إحــدى  تتكــون  أن  يمكــن 
االتصــاالت )بمــا فــي ذلــك حمــالت الملصقــات( التــي تســلط الضــوء علــى نمــاذج 
دور ســيدات األعمــال القــدوة، وتبيــن أن بــدء عمــل تجــاري أصبــح مهمــة ســهلة 
)أو أســهل( للنســاء. كما أن تشــجيع ريادة األعمال لدى النســاء وتســهيل عملية 
الحصــول علــى ريــادة األعمــال ينطــوي أيضــًا علــى إحــداث تغييــر فــي النظــرة 
إلــى دور المــرأة )امــرأة، أم، موظفــة، ســيدة أعمــال، ومــا إلــى ذلــك( وتزويدهــا 
بالوســائل الالزمــة لتحقيــق التــوازن فــي حياتهــا الشــخصية / العائليــة / حيــاة 
العمــل.  ومــن الممكــن أن تركــز إجــراءات االتصــاالت األكثــر تحديــدا )وســائل 
اإلعــالم، وحمــالت الملصقــات( علــى هــذه األســئلة.  ففــي فرنســا، علــى ســبيل 
 )Nord-Pas-de-Calais( المثــال، أدارت منطقــة نــورد- بــا- دو- كاليــه
حمالت توعية استمرت لسنوات بهدف تعزيز روح المبادرة، وبدء عمل تجاري 
والســلوكيات الرياديــة بشــكل عــام14.   وفــي إقليــم  كيبيــك فــي كنــدا، علــى وجــه 
الخصــوص، تظهــر البرامــج التلفزيونيــة ســيدات األعمــال الناجحــات والشــركات 
التي إنشأنها.  ويمكن استخالص اإللهام من هذه الممارسات لتطوير مبادرات 
اتصــاالت موجهــة نحــو ريــادة األعمــال النســائية ومصممــة خصيصــا للســياق، 
وال ســيما فــي الســياق الثقافــي لبلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

4.2.2 تطوير أطر مؤسسية أكثر مالئمة

ينبغــي أن تركــز التعديــالت علــى األطــر المؤسســية الرســمية الحاليــة لتحفيــز 
ودعم ريادة األعمال على األولويات التالية:

الحصول على التمويل««

الوصول إلى أسواق جديدة )األسواق العامة، والشركات الكبرى، ««
واألسواق الدولية(؛

تسهيل التوظيف )على سبيل المثال، مكافآت التوظيف وتخفيض ««
 الرسوم على صاحب العمل(؛

14  لم يتم تقييم حمالت االتصاالت المحيطة بها لقياس آثارها المباشرة، ولكن. مسألة البرنامج وقياس أو 

تقييم السياسات ال تزال معقدة، ومع ذلك، ينبغي أن تكون محورًا لدراسات محددة

وباإلضافــة إلــى ذلــك، مــن أجــل تمكيــن المــرأة مــن الحصــول علــى صــالت 
مفيــدة، ينبغــي توفيــر معلومــات عامــة ومعلومــات محــددة عــن ريــادة األعمــال، 
والتشــجيع علــى إنشــاء وتطويــر شــبكات ريــادة األعمــال النســائية وتســهيل هــذه 
العمليــة15. إن االســتفادة مــن تجربــة النســاء والرجــال أصحــاب المشــاريع الذيــن 
عانــوا مــن نفــس األوضــاع والتحديــات والمشــاكل يمكــن أن تكــون عالجــا لعــدم 
وجــود خبــرة لــدى النســاء وهــو مــا يعتبرنــه بمثابــة حاجــز رئيســي لريــادة األعمــال.

4.2.3 تطوير وتقييم فعالية عملية تدريس مساقات عن ريادة 
األعمال في المدارس والجامعات 

لــدى النســاء هــي أيضــا مســألة تعليــم.  ويمكــن  إن تشــجيع ريــادة األعمــال 
تصميــم عمليــة تطويــر البرامــج والمبــادرات التعليميــة المصممــة خصيصــا )ومــن 
المحتمــل الحصــول علــى اإللهــام ممــا يجــري فــي دول أخــرى مثــل فنلنــدا وكنــدا، 
وتحديــدا كيبيــك( فــي دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا الســتهداف 
الدنيــا والعليــا(، لرفــع وعيهــن  الثانويــة  فــي ســن المدرســة )المدرســة  الفتيــات 
حــول ريــادة األعمــال وأهميتهــا اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة.  ويمكــن للبرامــج أن 
تركــز بشــكل أكبــر فــي الســنة األخيــرة مــن المرحلــة الثانويــة وفــي الجامعــات 
علــى تطويــر مهــارات ريــادة األعمــال، حيــث أن نتائــج المســح أظهــرت أن 
ريــادة  فــي  الخبــرة  »نقــص  و  المهــارات«  إلــى  »اإلفتقــار  حــددن  المشــاركات 
األعمال« كعقبات رئيسية أمام بدء عمل تجاري. في ضوء ذلك، يمكن يمكن 
توفيــر دورات MOOCS )دورات كبيــرة ومفتوحــة علــى االنترنــت( مخصصــة 
لريــادة األعمــال النســائية وعلــى وجــه التحديــد للنســاء فــي بلــدان منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا، حــول موضوعــات مثــل تحديــد فــرص ريــادة األعمــال 
للنســاء واالســتفادة منهــا. بالتالــي فــإن التعليــم بشــكل عــام، وفــي ريــادة األعمــال 
بالتحديــد، هــو مــن العوامــل الرئيســية لتطويــر وإلدخــال تحســينات نوعيــة علــى 
أفريقيــا. وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  دول  فــي  النســائية  األعمــال  ريــادة 

وتطويــر برامــج التعليــم والتدريــب هــو الخطــوة األولــى.  وبنفــس الدرجــة مــن 
األهميــة، ينبغــي تقييــم فعاليــة البرامــج وقيــاس أثرهــا الفعلــي مــن حيــث التغيــرات 
فــي اإلنطباعــات والنوايــا، والمعرفــة المكتســبة، وتنميــة الســلوكيات المفيــدة لريــادة 
األعمــال. وبالتالــي، فإننــا نوصــي بــأن يتــم تطويــر برامــج التعليــم والتدريــب جنبــا 
إلــى جنــب مــع تنفيــذ مخططــات وأدوات مصممــة لقيــاس مــدى فعاليــة البرامــج 
فــي ثالثــة مجــاالت: التعليــم، وترجمــة المــواد التــي تــم تعلمهــا إلــى ســلوكيات 
والمجتمعيــة. التنظيميــة  المســتويات  علــى  الســلوكيات  تلــك  ونتائــج  رياديــة، 

التعليــم والتدريــب  لبرامــج  الكمــي  التطــور  بشــأن  التوصيــات  إلــى  وباإلضافــة 
فــي مجــال ريــادة األعمــال،  فإننــا نؤكــد علــى ضــرورة تطويــر وتنظيــم برامــج 
التأهيــل )لمحتــوى الريــادة وأســاليب التدريــس( للمعلميــن والمربيــن والمدربيــن.  
وينبغــي أن تأخــذ كافــة األنشــطة التدريبيــة المختلفــة فــي االعتبــار خصوصيــات 
التعليمــي  النمــوذج  مفهــوم  فــإن  الواقــع  ,فــي  النســاء.  مــن  المســتهدفة  الفئــة 
االعتبــار  بعيــن  األخــذ  ضــرورة  علــى  الضــوء  يســلط  التربويــة  العلــوم  فــي 
هــذه  )فــي  المســتهدفة  للمجموعــات  النفســي  والتعريــف  والخلفيــة  الخصائــص 
مهــم  تعليمــي  كبعــد  الجامعيــات(،  الطالبــات  أو  المــدارس  طالبــات  الحالــة، 
يتفاعــل مــع األبعــاد األخــرى: األهــداف والوســائل التعليميــة والمحتــوى والتقييــم.

4.2.4 استهداف السياسات العامة وفقا لألوضاع والخلفيات

وأخيــرا، فإننــا نــرى أن السياســات العامــة لصالــح ريــادة األعمــال النســائية تحتــاج 
ألن توجــه وفقــا لالحتياجــات واألولويــات التــي يتــم تحديدهــا. وينبغــي التمييــز، 
علــى مســتوى التحفيــز، بيــن قــوى »الدفــع« وقــوى »الجــذب«.  وترتبــط قــوي 
»الدفــع« بدوافــع البطالــة، وفقــدان الوظيفــة، أو حتــى عــدم كفايــة الدخــل، التــي 
تدفــع األفــراد إلــى المشــاريع القائمــة علــى الضــرورة.   وفــي هــذه الحــاالت، مــن 
المحتمــل أن تكــون هنالــك حاجــة للدعــم )الدعــم النفســي إلــى حــد كبيــر( والتمويــل 
)القــروض الصغيــرة واالئتمــان للمشــاريع الصغيــرة جــدًا VSB(. وترتبــط عوامــل 
»الجــذب« بالمشــاريع القائمــة علــى الفرصــة. واإلحتمــال أكبــر أن يســاهم األفــراد 
الذين تحفزهم عوامل »الجذب« في خلق الثروة اإلقتصادية واإلجتماعية.  وتقدم 
15  سيدات األعمال اللواتي  شملهن االستطالع أكدن أن حجر العثرة الرئيسي في الطريق لريادة األعمال 

هو »عدم وجود خدمات الدعم للشركات« )جدول 31( وتشمل العقبات الرئيسية أمام بدء أعمال »نقص 
المعلومات«، و«عدم وجود صالت« ، و«االفتقار إلى المساعدة« )جدول 19(

عملية تشجيع وتيسير ريادة األعمال النسائية القائمة على أساس الحاجة الوفاء 
بمتطلبــات اإلندمــاج والشــمول، فــي حيــن يهــدف الدعــم للمشــاريع القائمــة علــى 
فرصــة ريــادة األعمــال النســائية إلــى تلبيــة احتياجــات لخلــق فــرص العمــل والنمــو 
اإلقتصادي، والتصدير أو التطور التكنولوجي، على سبيل المثال ال الحصر.

ويمكــن أيضــا أن تتشــكل االحتياجــات واألولويــات مــن خــالل النــوع المحــدد 
لألســرة،  والمملوكــة  القائمــة  التجاريــة  األعمــال  اســتمرار  األعمــال:  لريــادة 
وتنظيــم الريــادة اإلجتماعيــة أو إنشــاء المنظمــات غيــر الحكوميــة واألكاديميــة 
الصغيــرة  المؤسســات  أوتنشــيط  التشــغيل،  بــدء  عمليــات  مــن  غيرهــا  أو 
التنظيميــة(. األعمــال  )ريــادة  الكبــرى  والشــركات  والكبيــرة  والمتوســطة 

مــع  العامــة  السياســات  تصميــم  إعــادة  أو  بتصميــم  نوصــى  فإننــا  وبالتالــي 
والمواقــف،  األهــداف  مــن  المتنوعــة  المجموعــة  هــذه  االعتبــار  بعيــن  األخــذ 
ذلــك. مــع  يتماشــى  بمــا  للخطــط  والتمويــل  والدعــم  المســاعدات  وتصميــم 

4.3
تهيئة الظروف الالزمة لريادة األعمال النسائية التي 

تخلق الثروة على المدى الطويل
الثقافيــة  اآلليــات  خــالل  مــن  أعمــال  ســيدة  لتصبــح  المــرأة  ودعــم  تحفيــز  إن 
واإلقتصاديــة، هــي خطــوات ضروريــة فــي البلــدان ذات المعــدالت المنخفضــة 
نســبيا مــن ريــادة األعمــال النســائية.  ولكــن هــذه الخطــوات وحدهــا ال تكفــي.  
فالســلوكيات الرياديــة، متــى تســهلت، يجــب أن تــؤدي بشــكل ملمــوس إلــى خلــق 
فــرص عمــل مســتدامة وتنميــة المشــاريع التــي تولــد النمــو اإلقتصــادي واالبتــكار.  
االعتبــار: بعيــن  األهــداف  هــذه  أخــذ  مــع  التاليــة  التوصيــات  صممــت  وقــد 

4.3.1 تعزيز فرص حصول النساء على “المعرفة” مع جعل 
الجامعات أكثر “ريادة لألعمال” 16

جعــل الجامعــات أكثــر ريــادة وتحويلهــا إلــى »بــؤر لثقافــة العمــل الحــر« ممــا 
يعنــي أوال: تطويــر مجموعــة مــن المســاقات والبرامــج فــي مجــال ريــادة األعمــال 
نشــاء حاضنــات لدعــم أصحــاب  تهــدف إلــى صقــل مهــارات ريــادة األعمــال، واإ
قامــة )و/ أو تكثيــف( نقــل التكنولوجيــا وخطــط تعزيــز البحــوث  المشــاريع، واإ
التشــغيل،  لبــدء  األمــوال  وتوفيــر  األكاديميــة،  المشــاريع  إطــالق  خــالل  مــن 
المثــال  ســبيل  علــى  والخــاص،  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات  وتعظيــم 
المخططــات  هــذه  تنفيــذ  فــإن  ســابقا،  ذكــر  األبعــاد. وكمــا  الحصــر ألهــم  ال 
ال يكفــي، بــل يجــب أيضــا أن تخضــع لتقييــم يقيــس آثارهــا بشــكل ملمــوس.

وأظهرت نتائج الدراســة أن رائدات األعمال الحاصالت على شــهادات جامعية 
يســتحدثن المزيــد مــن فــرص العمــل، ويلتزمــن بأعمالهــن إلــى حــد أكبــر، ولديهــن 
أهــداف وتطلعــات نمــو أعلــى، وهــن أكثــر ميــال لتنفيــذ اســتراتيجيات التصديــر.  
هــذا الميــل األكبــر نحــو التصديــر يمكــن أن يعــزى إلــى كفاءتهــن العاليــة فــي 
اللغــات األجنبيــة واالنفتــاح علــى الثقافــات األخــرى.  وعنــد النظــر إلــى هــذه 
المســألة مــن زاويــة أخــرى يبــرز الســؤال: مــا هــو نــوع الدعــم الــذي ينبغــي أن 
يقــدم لهــؤالء النســاء مــن رائــدات األعمــال الذيــن لــم يســتفيدن مــن هــذا النــوع مــن 
التدريــب؟  أحــد الخيــارات يمكــن أن يكــون عقــد دورات تدريبيــة فــي الجوانــب 
اإلداريــة والعمليــة للتصديــر و/ أو تحفيزهــن علــى اســتخدام خدمــات وكاالت أو 
هيــاكل متخصصــة فــي مســاعدة التصديــر.  هــذا ويمكــن أن يكــون مــن المفيــد 
أن يركــز التدريــب علــى إتقــان اللغــات األجنبيــة، وخاصــة اللغــة اإلنجليزيــة، 
وعلــى المفاوضــات التجاريــة مــع النظــراء مــن مختلــف الثقافــات، حيــث يمكــن 
لذلــك أن يســاعد فــي تعزيــز وتنميــة تلــك المهــارات الحيويــة ألنشــطة التصديــر.

ولكــن قــد يكــون هنالــك آثــار عكســية لتســهيل الحصــول علــى التدريــب الجامعــي، 
والتــي يجــب أن تبقــى تحــت الســيطرة.  فقــد أظهــرت النتائــج التــي توصلنــا إليهــا 
أن اإلحتمــال أكبــر أن تنغمــس رائــدات األعمــال الالتــي تخرجــن مــن الجامعــة 

16   فيما يتعلق بجامعة ريادة األعمال، يرجى الرجوع إلى نموذج العمل والمفاهيم لمنظمة 

التعاوناإلقتصادي والتنمية 
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فــي أشــكال هجينــة مــن ريــادة األعمــال، تجمــع مــا بيــن ريــادة األعمــال والوظيفــة 
بأجــر، وذلــك كجــزء مــن اســتراتيجية انتهازيــة تهــدف إلــى تعظيــم اإليــرادات.  
حــدى الطــرق لمعالجــة هــذه اآلثــار يمكــن أن تكــون الربــط بيــن أداء المشــاريع  واإ
)خلــق فــرص العمــل واالبتــكار والتصديــر ونمــو إيــرادات المبيعــات، الماديــة 
وغيــر الماديــة واالســتثمار فــي األعمــال التجاريــة( مــع إجــراءات تخفــف ضريبــة 
والرســوم. اإلجتماعيــة  والمســاهمات  المهنيــة  والضرائــب  الشــركات،  أربــاح 

وقــد غفــل اإلســتبيان عــن نقطــة نتجــت عــن حقيقــة أن هــذا ال يأخــذ بعيــن 
االعتبــار تأثيــر التدريــب علــى ريــادة األعمــال التــي يمكــن أن تقــدم لطالبــات 
الجامعــة وســيدات األعمــال.  ولكــن األبحــاث تبيــن أن هــذا التدريــب يلعــب دورا 
هامــا فــي تطويــر مهــارات ريــادة األعمــال وأداء الشــركات.  ويمكــن للجامعــات 
أيضــًا، عــالوة علــى هدفهــا الرئيســي الثالــث، أن تســهم بنشــاط فــي تطويــر ريــادة 
األعمال بشكل عام وسيدات األعمال على وجه الخصوص، من خالل تقديم:

مساقات شاملة لريادة األعمال مفتوحة للطالب من جميع ««
التخصصات والبرامج الجامعية. وباإلضافة إلى ريادة األعمال، 
يمكن أيضا لهذه المساقات أن تحسن فرص توظيف خريجات 

المستقبل »،

جلسات للخريجات يمكن أن تدعم الخريجات المعطالت عن العمل ««
على االنخراط في أنشطة ريادة األعمال وتدريبهن في مجاالت 

محددة،

برامج ريادة األعمال لتي تستهدف على وجه التحديد سيدات ««
األعمال لمساعدتهن على التطوير النوعي لمهاراتهن في ريادة 

األعمال وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق باالتصاالت الدولية، 
والشبكات، وتفويض المسؤولية، واإلستشارات واتخاذ القرارات.

الحاضنــة،  الهيــاكل  مــع  بالتعــاون  التدريبيــة  البرامــج  هــذه  تشــغيل  ويجــب 
مــن  الجمعيــات والشــبكات  مــع  األولويــة إلقامــة شــراكات  تعطــى  أن  ويجــب 
قائــم  تعليمــي  نمــوذج  خــالل  مــن  تنفــذ  أن  ويمكــن  المحترفيــن.   الناشــطين 
الرياديــة  الخبــرة  نقــص  الممكــن معالجــة  مــن  الخبــرة، وبالتالــي يصبــح  علــى 
والثقــة بالنفــس التــي تعتبرهــا النســاء حواجــزا رئيســية لريــادة األعمــال النســائية.

4.3.2 دعم تطوير األعمال ضمن نطاق محدد: نواة تجمعات 
للشركات، وحاضنات، ومراكز ريادة أعمال للنساء

ومــن شــأن هــذه األماكــن المصممــة خصيصــا، والتــي يمكــن تعزيزهــا بمســاحات 
بهــا  التــي تشــعر  العزلــة  للنســاء، أن تســاعد علــى تخفيــف  المشــترك  للعمــل 
يعملــن  الالتــي  أولئــك  وخاصــة  األحيــان،  مــن  كثيــر  فــي  األعمــال  ســيدات 
متخصصــة  تكــون  أن  يمكــن  الداعمــة  الهيــاكل  هــذه  بعــض  المنــزل.   مــن 
كمثاليــن.   المبتكــرة،  أو  الفــرص  علــى  القائمــة  األعمــال  لريــادة  ومخصصــة 
يمكــن تقديــم عــرض للتدريــب والخدمــات لســيدات األعمــال، ومســاعدتهن علــى 
دعمهــن   / لهــا، ومســاعدتهن  يفتقــرن  التــي  األعمــال  ريــادة  مهــارات  تطويــر 
جديــدة. أســواق  إلــى  والوصــول  الموظفيــن  وتوظيــف  لالبتــكار  الســعي  فــي 

ان فوائــد آليــات الدعــم هــذه ســوف تســاعد بشــكل خــاص علــى تأميــن قــدر 
أكبــر مــن اإللتــزام )مقارنــة مــع العمــل فــي المنــزل( واالرتيــاح فــي اإلقبــال علــى 
ريــادة األعمــال. وبالتأكيــد، فــإن هــذه الهيــاكل موجــودة بالفعــل. ولكــن توصياتنــا 
النوعيــة. بتنميتهــا  بكثيــر،  ذلــك  مــن  أكثــر  بــل  الكميــة،  بتنميتهــا  تتعلــق  ال 

تخضــع  أن  يجــب  والتدريــب،  بالتعليــم  يتعلــق  فيمــا  ســابقًا  ذكــر  وكمــا 
هــذه  تقــوم  كيــف  المنتظميــن.  والتقييــم  للقيــاس  الهيــاكل  هــذه  فعاليــة 
وتطويــر  التعلــم  نوعيــة  تحســين  فــي  األعمــال  ســيدات  بدعــم  الهيــاكل 
تقــوم  وكيــف  المشــروع؟  تطويــر  ديناميــات  ضــوء  فــي  الالزمــة،  المهــارات 
والتصديــر؟ والنمــو  والتطــور  اإلســتدامة،  مــن  الحديثــة  الشــركات  بتمكيــن 

ومــن الممكــن تنظيــم عمليــة المتابعــة مــع ســيدات األعمــال والمشــاريع المشــاركة 
ريــادة  شــبكة  مثــل  أمثلــة  علــى  باالعتمــاد  أفضــل  تنظيمــًا  الهيــاكل  هــذه  فــي 

دعمهــا.  وآليــات   )Entreprendre en France( فرنســا  فــي  األعمــال 
للتدريــب  الدعــم  مقدمــو  يحتــاج  الجامعــات،  فــي  والمدربيــن  المدرســين  ومثــل 
ســيواجهونها،  التــي  الحــاالت  مــن  الواســعة  للمجموعــة  إلعدادهــم  المحــدد، 
لــرواد األعمــال ولســيدات األعمــال  لتنفيــذ التدريــب. وتقديــم الدعــم  وتأهيلهــم 
ممــا  البشــري،  بالعنصــر  يزخــر  معقــد،  نشــاط  هــو  الخصــوص  وجــه  علــى 
يتطلــب قــدرة علــى تحديــد احتياجــات ســيدات األعمــال والتكيــف معهــا عــن 
طريــق تغييــر توجهــات الدعــم.  وفــي بعــض الحــاالت يكــون البعــد النفســي 
للدعــم )حيــث المــرأة تشــارك فــي المشــاريع القائمــة علــى الضــرورة، أو تتــرأس 
 شــركة فاشــلة، علــى ســبيل المثــال( هــو أمــر بالــغ األهميــة لتحقيــق النتائــج.

مجــال  فــي  ذاتــه  حــد  فــي  موضــوع  األعمــال  ســيدات  دعــم  أصبــح  وقــد   
ونحــن  عاليــة.  جــودة  ذات  أدبيــات  مــن  االســتفادة  فــي  وبــدأ  األعمــال  ريــادة 
حاضنــات(  )أو  تجاريــة  مراكــز  إنشــاء  فــي  الرائــدة  التجــارب  أن  نــرى 
إجــراء  وبعــد  الفــرص،  لتحديــد  وتحليلهــا  إطالقهــا  يمكــن  للنســاء  مخصصــة 
أخــرى. أماكــن  إلــى  المبــادرات  مــن  النــوع  هــذا  نطــاق  توســيع  معيــن،  تقييــم 

4.3.3 توجيه ريادة األعمال لدى النساء إلى القطاع الصناعي 
والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية

تبين نتائج المسح أن الشركات الصناعية منخفضة جدًا في العدد، على الرغم 
مــن حقيقــة أن ســيدات األعمــال فــي العينــة يحركهــن منطــق أعمــال قائــم علــى 
الفرص إلى حد أكبر. ومع ذلك تبين نتائج المسح أيضا، وهذا ال يثير الدهشة، 
أن خلق فرص العمل وخلق الثروة اإلقتصادية أكبر في الصناعات التحويلية.

فــي  تجــاري  نشــاط  إطــالق  نحــو  المــرأة  لتوجيــه  مبــادرات  تنفيــذ  ويمكــن 
وعلــى  مبكــرة.  مرحلــى  فــي  عاليــة  مضافــة  قيمــة  ذي  صناعــي  قطــاع 
ريــادة  تدريــس  )مثــل  المناســبة  اإلجــراءات  توجيــه  يمكــن  المثــال،  ســبيل 
)أو  اإلنــاث  الجامعــات  طالبــات  نحــو  التكنولوجيــا(  فــي  األعمــال 
التكنولوجيــة. الجامعــات  أو  الهندســة  كليــات  فــي  الدكتــوراه(  طالبــات 

ومــن الممكــن أن تــؤدي عمليــة تيســير االتصــال بيــن النســاء اللواتــي يرغبــن فــي 
أن يصبحــن ســيدات أعمــال رائــدات للمشــاريع والمنظمــات التــي تمنــح بــراءات 
االختــراع لالختراعــات و / أو خطــط األعمــال »النائمــة« إلــى تمكيــن النســاء 
مــن تحديــد الفــرص المتاحــة إلنشــاء نشــاطات أعمــال تكنولوجيــة أو صناعيــة.

4.3.4 بناء أو تعزيز البيئية الريادية بالتوازي مع المستوى المحلي

ان البيئيــة الناتجــة تجمــع كل األطــراف المعنيــة فــي منطقــة واحــدة أو إقليــم 
واحــد )الجامعــات والباحثيــن فــي المختبــرات، والمموليــن والشــركات الناشــئة، 
والداعميــن، والســلطات العامــة، ووســائل اإلعــالم، ومــا إلــى ذلــك(، وتجعــل مــن 
الممكــن خلــق وتوســيع األعمــال التجاريــة الراســخة بقــوة فــي شــبكات األعمــال 
التجارية والمهنية. وتشير نتائج الدراسة إلى األهمية القصوى للشبكات، بغض 
النظــر عــن نوعهــا )شــبكات ســيدات األعمــال وقــادة األعمــال ونــوادي الشــركات، 
وعلــى  الــخ(،  التصديــر،  علــى  المســاعدة  ومجموعــات  الدعــم،  ومجموعــات 
وجــه الخصــوص بالنســبة للنســاء غيــر الحاصــالت علــى التدريــب الجامعــي.

المالحق

أ - استطالع للمساواة في الموارد المالية
من أجل اختبار داللة الفروق في العمل/ التشغيل، حسب الحالة اإلجتماعية أو 
مستوى التعليم، قمنا بإجراء استطالع للمساواة في الموارد المالية بين الطالب.

عــدد  حيــث  )مــن  الحجــم  فــي  اختالفــات  أي  تظهــر  ال  الطــالب  اختبــارات 
الموظفيــن( ونســبة النســاء اللواتــي يتقاضيــن رواتبــًا بيــن مختلــف البلــدان.  فقــط 
النســاء  بنســبة ملحوظــة، وكانــت نســبة  أقــل  الموظفيــن  لبنــان كان عــدد  فــي 
أعلــى بكثيــر مقارنــة بالــدول األخــرى فــي العينــة. وهــذه النتيجــة ليســت مســتغربة 
حيــث أن خصائــص الشــركات وســيدات األعمــال اللبنانيــات تختلــف كثيــرا عــن 
بقيــة العينــة، كمــا تــم تحليلــه بإســهاب فــي الفصــل األول.  وعلــى المســتوى 
النظــري، يمكــن تطبيــق مبــادرات فــي مرحلــة مبكــرة لتوجيــه النســاء نحــو بــدء 
األعمــال التجاريــة فــي القطــاع الصناعــي بقيمــة مضافــة عاليــة.  علــى ســبيل 
المثــال، يمكــن توجيــه اإلجــراءات المناســبة )مثــل تدريــس ريــادة األعمــال فــي 
التكنولوجيــا( للتركيــز علــى الطالبــات فــي الجامعــات )أو طالبــات الدكتــوراة( فــي 
كليــات الهندســة أو الجامعــات التكنولوجيــة. كمــا يمكــن أن تمكيــن المــرأة مــن 
تحديــد الفــرص المتاحــة إلنشــاء مؤسســات تكنولوجيــة أو صناعيــة عــن طريــق 

تســهيل االتصــال بيــن النســاء الراغبــات فــي أن يصبحــن ســيدات أعمــال وبيــن 
المنظمــات التــي تمنــح بــراءات االختــراع و / أو خطــط األعمــال المجمــدة.

الجــدول  فــإن  الــدول،  بيــن  فــروق ذات داللــة إحصائيــة  توجــد  أنــه ال  ومــع 
فالشــركات  األعمــال.  ســيدات  بيــن  التعليــم  مســتوى  فــي  اختالفــات  يظهــر 
بكثيــر  أكبــر  هــي  جامعيــة  شــهادة  علــى  الحاصــالت  النســاء  أنشــأتها  التــي 
علــى  الحاصــالت  غيــر  الســيدات  أنشــأتها  التــي  تلــك  مــن  الحجــم  فــي 
اإلداريــة  للمهــارات  النتيجــة  هــذه  تعــزى  أن  ويمكــن  جامعيــة.  شــهادة 
المتعلمــات. النســاء  بهــا  تتمتــع  التــي  األوســع  والشــبكة  تقدمــا  األكثــر 

ومــع أن االختالفــات فــي مســتوى التعليــم تؤثــر علــى التوظيــف فــي الشــركات 
التــي ترأســها نســاء، فــإن االختالفــات فــي الحالــة اإلجتماعيــة تفســر االختالفــات 
الرئيســية فــي نســبة النســاء العامــالت لــدى القيــادات النســائية. مــن األرجــح أن 
تعطي المرأة غير المتزوجة األفضلية في التوظيف لإلناث بالمقارنة مع النساء 
المتزوجــات، بغــض النظــر عــن مســتوى تعليمــن. وهنالــك اســتثناء جديــر بالذكــر 
فــي لبنــان، حيــث النســاء المتزوجــات والمتعلمــات )7.5%( يعطيــن األولويــة 
لعمالة اإلناث بالمقارنة مع النساء المتعلمات وغير المتزوجات )%12.73(.

جدول  55: استطالع المساواة في الموارد المالية

النسبة المئوية للنساءعدد الموظفينالبلد

مصر
t = -1.2287

 [0.2195]

t = 3.0292

[0.0025]

األردن
 t = -1.2013

 [0.2299]

t = 2.0130

[0.0444]

لبنان
 t = 3.8915

[0.000]

t = -5.5418

[0.000]

المغرب
 t = -1.0234

 [0.306]

t = 1.4760

[0.140]

فلسطين
 t = 0.4340

 [0.644]

t = -3.1099

[0.002]

تونس
 t = -0.7202

 [0.472]

t = 1.0403

[0.298]
الوضع اإلجتماعي )متزوجة(

 t = -1.5737

 [0.1158]

t = 2.0749

[0.0383]
التعليم )شهادة جامعية( 

 t = -2.8890

 [0.0039]

t = -1.5737

[0.1158]
t-test diff = mean )0( - mean)1(, H0: diff=0 - Pr)|T| > |t|( in brackets - firm < 50 employees :مالحظة
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ب - العوامل التي تقرر استدامة المشروع وتطوره
جدول  56: حجم العمل حسب الحالة اإلجتماعية ومستوى التعليم

حاصلة على شهادة جامعيةغير حاصلة على شهادة جامعية
متزوجةغير متزوجةمتزوجةغير متزوجة

667953وتيرة التكررمصر

عدد العاملين
1.33

[2.161]

4

[3.224]

4.835

[4.781]

10.169

[10.281]

النسبة المئوية 
للنساء

1.000

[0.000]

0.786

[0.307]

 0.635

[0.305]

0.475

[0.316]
24.00039.00031.75940.221 العمر

8265391 وتيرة التكرراألردن

عدد العاملين
 1.375

[1.061]

4.038

[5.347]

7.264

[8.232]

9.615

[10.564]

النسبة المئوية 
للنساء

  1.000

 [0.000]

0.678

[0.381]

0.556

[0.341]

0.594

[0.276]
43.75047.76937.84343.518 العمر

36623032 وتيرة التكررلبنان

عدد العاملين
 1.361

 [1.692]

1.387

[2.511]

2.233

[3.988]

4.031

[5.533]

النسبة المئوية 
للنساء

 0.889

 [0.269]

0.827

[0.333]

0.842

[0.263]

0.747

[0.277]
43.00043.35638.28639.032 العمر

25405568 وتيرة التكررالمغرب

عدد العاملين
 8.640

 [9.017]

11.850

[11.396]

5.854

[8.171]

11.294

[13.895]

النسبة المئوية 
للنساء

 0.733

 [0.231]

0.578

[0.274]

0.652

[0.311]

0.617

[0.266]
46.00047.51334.32141.235 العمر

13405474 وتيرة التكررفلسطين

عدد العاملين
 2.846

 [1.405]

4.701

[7.377]

5.871

[9.441]

8.284

[11.459]

النسبة المئوية 
للنساء

 0.947

 [0.119]

0.822

[0.258]

0.755

[0.322]

0.641

[0.356]
43.33340.70331.27440.324 العمر

32484261 وتيرة التكررتونس

عدد العاملين
 7.937

[12.692]

7.291

[8.102]

7.095

[9.057]

11.885

[11.361]

النسبة المئوية 
للنساء

 0.579

[0.418]

0.628

[0.319]

0.637

[0.266]

0.631

[0.278]
45.53146.73933.79544.311العمر

مالحظة: اإلحصاءات التي تنطبق على الشركات التي تشغل 0-05 من الموظفين. ال شهادة جامعية: شهادة االبتدائية أوالثانوية أو التكنولوجية. غير متزوجة: أرملة أو مطلقة أو عزباء.

جدول  57: حجم المشروع حسب جنس الشركاء وهيكل الملكية

سيدة أعمال واحدةشركاء متعددين

حديثة شركة أسريةشركة حديثة التأسيس
التأسيس

شركة 
أسرية

اإلثنانذكرانثىاإلثنانذكرانثى
ال ينطبق29.00019.00019.0006.0006.0003.00028.000وتيرة التكررمصر

ال ينطبق3.2418.6846.9475.16714.50018.6673.821عدد العاملين
ال ينطبق4.6118.6034.2623.4886.86314.5724.595االنحراف المعياري
ال ينطبق0.7210.4470.6560.6100.2670.5240.650النسبة المئوية للنساء
ال ينطبق0.3100.3830.2470.3880.1740.0820.247االنحراف المعياري

21.00036.00011.0002.0003.0004.00070.0004.000وتيرة التكرراألردن
7.3338.50012.1822.0006.66711.5006.95715.750عدد العاملين

7.4189.63513.1902.8283.21512.3698.67920.742االنحراف المعياري
0.5760.4820.6251.0000.5370.4200.6870.813 النسبة المئوية للنساء
0.3000.3870.1440.0000.1160.1610.3070.325 االنحراف المعياري

52.0001.000ال ينطبق9.0009.0002.0002.00010.000 وتيرة التكررلبنان
1.8460.000ال ينطبق1.8895.8893.5006.0002.200 عدد العاملين

ال ينطبق2.173ال ينطبق1.0548.1000.7078.4854.590 االنحراف المعياري
ال ينطبق0.891ال ينطبق1.0000.6210.8750.5000.650 النسبة المئوية للنساء
ال ينطبق0.232ال ينطبق0.0000.4170.1770.0000.405 االنحراف المعياري

11.00016.0004.0002.00019.0007.00086.0005.000 وتيرة التكررالمغرب
5.1827.87528.7507.00017.63230.8575.8606.800 عدد العاملين

4.2157.92419.7381.41413.33015.9008.8005.762 االنحراف المعياري
0.7140.4920.7140.4790.4380.5320.6870.681 النسبة المئوية للنساء

0.2520.2950.1940.2060.1860.1560.2990.380 االنحراف المعياري
34.00013.0002.0005.0009.0007.00053.0004.000 وتيرة التكررفلسطين

5.4413.6925.5009.80020.66711.4293.9254.250 عدد العاملين
7.1872.4962.12114.53317.66413.4156.1551.500 االنحراف المعياري

0.8170.5620.6611.0000.3770.4620.8060.608 النسبة المئوية للنساء
0.2250.3310.1260.0000.3040.4480.2640.079 االنحراف المعياري

17.00013.0007.0004.0007.0006.00068.0006.000 وتيرة التكررتونس
5.4128.76915.85715.5007.00025.3337.1916.000 عدد العاملين

4.6518.81414.87113.1284.83021.4639.9455.367 االنحراف المعياري
0.7120.4620.6300.6790.5300.7000.7200.578 النسبة المئوية للنساء
0.3330.2840.2880.0880.2000.3130.2890.280 االنحراف المعياري
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جدول  58: اإللتزام باألعمال

حاصلة على شهادة جامعيةغير حاصلة على شهادة جامعية
متزوجةغير متزوجةمتزوجةغير متزوجة

36.00030.00041.29440.577 عدد الساعاتمصر
 [8.944][11.547][16.332][14.438]

14.2916.6752.5845.76 نشاط آخر بأجر ٪
40.83337.30745.62543.622 عدد الساعاتاألردن

 [13.624][17.845][15.552][15.056]
33.3317.8658.3355.45 نشاط آخر بأجر ٪

52.00046.18744.54550.000 عدد الساعاتلبنان
 [13.864][14.846][15.378][13.521]

3.647.4145.4533.33 نشاط آخر بأجر ٪
43.80040.97546.31541.013 عدد الساعاتالمغرب

 [15.294][14.284][15.251][12.162]
11.5414.6333.3336.00 نشاط آخر بأجر ٪

37.77742.50044.63640.202 عدد الساعاتفلسطين
 [17.508][13.759][16.718][16.989]

36.8425.5845.3152.50 نشاط آخر بأجر ٪
42.03145.88247.87246.094 عدد الساعاتتونس

 [11.631][14.307][14.697][15.209]
12.5015.0924.4932.84نشاط آخر بأجر ٪

مالحظة: يتم قياس متغير »نشاط آخر بأجر« عن طريق النسبة المئوية للمشاركات.  أما متغير »عدد الساعات« فهو متوسط يتم استقراؤه من الردود حول الوقت الذي يخصص ألعمالهن 
التجارية. وقد منحنا قيمة 20 ساعة في األسبوع للنساء الالتي أجبن أنهن يعملن أقل من 30 ساعة، وقيمة 35 ساعة للواتي أجبن أنهن يعملن 30 إلى 40 ساعة، وقيمة 40 ساعة للواتي 

اجن أنهن يعملن 30 إلى 50 ساعة، وقيمة 65 إلى اللوتي اجبن أنهن يعملن أكثر من 50 ساعة في األسبوع.

جدول  59: اإللتزام باألعمال حسب مستوى التعليم وهيكل الملكية ووضع مكان العمل

التعليمالحوكمةمكان العمل

غير حاصلة على شهادة شركاء متعددونمالكة واحدة
جامعية

حاصلة على شهادة 
جامعية

غير 
غير متزوجةمتزوجة

غير متزوجةمتزوجة
غير متزوجةمتزوجة

متزوجةمتزوجة

خارج وتيرة التكرر
128163244354109183257331 المنزل

46.89046.64646.77644.17246.44945.28146.83944.875عدد الساعات

15.26114.44815.46014.50715.20314.88915.50814.328 اإلنحراف المعياري
نشاط آخر بأجر ٪ من 

0.3540.4260.4740.4440.1280.0980.4360.438 المشاركات

5969626138618368 في المنزلوتيرة التكرر

39.64938.04340.36435.53642.16238.05138.93335.846 عدد الساعات

12.95115.84015.57113.90514.16914.50414.24415.577 اإلنحراف المعياري

0.6390.5710.4040.4240.1580.2790.5060.500 نشاط آخر بأجر ٪

مالحظة: األعمدة األربعة األولى على اليسار تتعلق بعدد الساعات والنسبة المئوية للنساء المشاركات في نشاط آخر بأجر ، من إجمالي عدد النساء المتعلمات

جدول  60: اإللتزام باألعمال حسب نوع التمويل ومستوى التعليم

إئتمان بنكي/ مصرفيرأس مال خاص
غير حاصلة على 

شهادة جامعية
حاصلة على 
شهادة جامعية

غير حاصلة على 
شهادة جامعية

حاصلة على 
شهادة جامعية

962273587 وتيرة التكررغير متزوجة

44.46843.52145.73547.976 عدد الساعات

15.10715.67814.93115.330 اإلنحراف المعياري

0.1460.4630.1710.379 نشاط آخر بأجر ٪ من المشاركات

15026983114 وتيرة التكررمتزوجة

43.41441.32743.31347.409 عدد الساعات

14.97314.80515.40714.056 اإلنحراف المعياري

0.1330.4540.1930.456 نشاط آخر بأجر ٪ من المشاركات

مالحظة: يتم قياس نسبة النساء الالتي يمارسن نشاطًا بأجر آخر من خالل عدد من المشاركات مقسومًا على العدد الكلي في كل فئة. النساء اللواتي مولوا أعمالهن.
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جدول إضافي )مشار إليه في التوصيات(: توزيع الخبرة في مجال األعمال والحجم، حسب القطاع ج. 
جدول  61: توزيع الخبرة في مجال األعمال والحجم، حسب القطاع

حرفتجارةخدماتصناعة تحويليةزراعة
حديثة 

التأسيس
شركة 
عائلية

حديثة 
حديثة شركة عائليةالتأسيس

التأسيس
شركة 
عائلية

حديثة 
التأسيس

شركة 
عائلية

حديثة 
التأسيس

شركة 
عائلية

وتيرة مصر
11117233123393 التكرر

227.90917.8577.86984.083283.0764.666 العاملين
[3.055][3.694][12.124][5.434][10.583][9.483][12.720][5.448] ال ينطبقال ينطبق

0.5002.0007.16610.8575.9542.6664.681114.7893 الخبرة
[0.000][5.139][1.7320][6.050][2.516][5.907][7.861][5.612 ال ينطبقال ينطبق

وتيرة األردن
30113476264233 التكرر

4.81810.3337.7029.1666.5763.257.95615.333ال ينطبق13.666 العاملين
[9.688][9.688][0.957][8.832][10.684][9.636][3.214][3.894]ال ينطبق[21.126]

6.54517.33312.2654.33312.42315.7511.717ال ينطبق6.000الخبرة
10.666

[9.018][7.673][9.912][9.879][3.265][8.185][24.007][5.354]ال ينطبق[6.082]

وتيرة لبنان
521332924614203 التكرر

3.20001.6156.3333.2066.0000.7601.1421.7001.000العاملين
[2.489][0.000][1.709][7.767][4.974][8.485][0.848][1.167][1.838][1.732]

12.00014.0007.84611.0008.3106.5007.5007.92810.55الخبرة
[11.291][1.414][6.440][6.000][6.042][4.949][5.282][6.866][8.816][3.605]

وتيرة المغرب
145971133110134التكرر

10.00027.00024.20019.1115.3388.2306.16116.2007.7697.750العاملين
[10.436][6.273][15.970][9.595][5.230][8.010][10.129][18.926][19.697] ال ينطبق

13.00014.75017.25016.8887.17611.4237.61216.40011.4616.750 الخبرة
[7.675][9.051][8.846][7.143][6.343][5.538][9.089][16.214][8.616] ال ينطبق

وتيرة فلسطين
301332451276613 التكرر

3.00023.0003.29113.4007.1667.4286.1517.692 ال ينطبق3.333العاملين
[9.132][10.812][12.594][9.599][17.938][3.544][16.643][2.041] ال ينطبق[1.527]

4.8846.3334.85417.2009.04110.7146.1075.923 ال ينطبق2.333الخبرة
[5.559][5.486][12.828][7.834][11.627][3.927][1.154][3.606] ال ينطبق[0.577]

وتيرة تونس
95137495115304 التكرر

20.11114.60011.69217.7146.14210.8003.2724.2005.76613.500 العاملين
 [18.230][20.032][13.002][16.660][5.809][5.310][3.003][4.604][7.346][14.617]

11.3338.8002.53818.5718.0838.5006.0007,4009.00017.75 الخبرة
[12.668][5.263][3.071][12.791][6.834][9.983][3.924][4.219][6.125][11.615]
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