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 النساء والرجال في سوق العمل . أ
 

 
أآEEبر رأسEEمال يملكEEه الفقEEراء  آمEEا ذآEEرنا فEEي الوحEEدة التدريبEEية األولEEى، يEEبقى العمEEل   

، محدود  القروضاألرض أو   آ اإلنتاجية األخرى،    المواردأن وصEولهم إلى     و خاصEة   
بالتالEEي، فEEإن زيEEادة الطلEEب علEEى العمEEل مEEن شEEأنها أن تحّسEEن المداخEEيل وتقّلEEص . )1(
وهEذا لEن يسEتلزم فقEط توسEيع الطاقة االقتصادية الكّلية، بل تكثيف االستخدام                . لفقEر ا
إال أن زيادة الطلب على العمل غير آافية . الحدودإلى أقصى   ) تبايEنًا مEع رأس المال     (

 ضEمان المسEاواة بيEن النسEاء والرجال الفقراء في الوصول             إذ ال بEد مEن     ،  بحEد ذاتهEا   
 .العمل من خالل التدابير المالئمةإلى الفرص المتوفرة في سوق 

 
يجEب أن تEنعكس مخEرجات أسEواق العمل الريفية والحضرية نفعًا على عوائد عمل                 و

آمEا أشEرنا فEي الوحEدة التدريبEية األولEى، تتعّرض بعض مجموعات       ولكEن،   . الفقEراء 
 مضمونالسEكان لسلسEلة مEن عملEيات االسEتبعاد والتمييز، تعيقهم عن تحقيق موقع       

 للحرمانقEد تكون بعض المجموعات، بشكل خاص، عرضة         و. ق العمEل  لهEم فEي سEو     
، أو االنتماء العرقي، أو الوضع األسري،       الجنس السن، أو    بسببفEي أسEواق العمEل       

 .أو مزيج من هذه العناصر
 

. موقEع المرأة وقدرتها التفاوضية في سوق العمل يتسمان بالضعف         مEن المعلEوم أن      
 االستخدام المأجور   ووصول النساء إلى  . الجنسوأن العمالEة فيه تتوزع على أسس        

 فEEي مهEEن منخفضEEة األجEEر ويتقاضEEين يتجمعEEنفEEي آافEEة أنحEEاء العEEالم، فهEEن محEEدود 
 .)2(أجرًا أدنى من الرجال في مهن مماثلة 

 1.أ
 آثر األ: النساء 
 حرمانًا

 
 :تتجه القيود والمواقف الثقافية إلى توطيد التمييز ضد النساء  �

 األساسEEية مهمEEة المEEرأةية االجتماعEEية، التEEي تحصEEر  البEEنى الذهنEEتحEEد �
 . المأجورباإلنجاب واألعمال المنزلية، من فرص دخولها مجال العمل

إن التصّورات المسبقة للمهن المالئمة للنساء، وآذلك تدّني مستواهن     �
 .العلمي وضآلة مهاراتهن، آلها عوامل تقّلص نطاق األعمال المتاحة لهن

 
 
 
 .4 و3تين التدريبيتين راجع الوحد  )1(
 .1 في الوحدة التدريبية 1راجع الجلسة   )2(
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 تEEرتّد علEEى واإلنجابEEيةإن ضEEخامة حصEEة النسEEاء مEEن المسEEؤوليات المنزلEEية  �
َتَرّقيهEEEن المهنEEEي داخEEEل األعمEEEال المEEEأجورة  وعلEEEى قدرتهEEEن علEEEى الEEEتحرك

 .المنتظمة

السن أو  آ بفعل عوامل أخرى     بالجنسقEد تEتوّطد القEيود الثـقافية المرتبطة          �
 . الحياةدورة

إن أمهEات األطفال الصغار يواجهن قيودًا أآبر من أمهات األوالد األآبر         �
 .سنًا

 :مؤسسات سوق العمل  �
 أحكEام قوانيEن العمEل دورًا مهمEًا في تحديد دور النساء في سوق                تلعEب  �

 .العمل
 النسEEEاء والEEEرجال علEEEى السEEEواء، علEEEىقEEEد تؤثEEEر بعEEEض األحكEEEام  �

نEEEى لألجEEر، أو شEEروط الصEEرف مEEEن    التشEEريعات المتصEEلة بEEالحّد األد   آ
 .العمل، أو العقود المؤقتة، أو حقوق العّمال في التنظيم

، آتلك التي تحّظر انخراط النساء      بEأحد الجنسEين   بعEض األحكEام خاصEة        �
 .في بعض األعمال والمهن

 شبكات االتصال   ثمEة عوامEل أخEرى مهمEة رغEم آونها غير بارزة منها              �
ظEEEائف، وإجEEEراءات توظEEEيف الEEEيد   الوإيجEEEاداالجتماعEEEية الرامEEEية إلEEEى 

 الوحدة األولى إلى أن هذه العوامل تجعل النساء   وقEد أشير في   . العاملEة 
ن اتصEEEاالتهن أل، للضEEEعفاللواتEEEي يعشEEEن فEEEي الفقEEEر أآEEEثر عرضEEEة      

 .المنزل وجواره: وعالقاتهن محصورة ضمن محيطهن الخاص 

عايEEة رآمEرافق  االجتماعEية  البEنى األساسEEية   الوصEEول إلEى  انعEدام إمكانEات   �
 :األطفال

مسEؤولية مجتمعEية يجEب أن يتقاسEمها آEل مEن الدولة وأصحاب               وهEذه    �
 .والبنى األخرى المعنية باألمروالمنشآت العمل 

 
تتفاعل عمليات التنمية، وبالتالي سياسات اإلصالح االقتصادي والتغّيرات الهيكلية،         

ف يتأثر مEع العوامEل المذآEورة أعEاله، فEتحدث فEي سEوق العمEل فرصًا ومواطن ضع          
 .بها النساء والرجال

 

  2.أ
اإلصالحات االقتصادية، المرونة، 

 : والعولمة 
فرص جديدة ومواطن ضعف 

 جديدة
 

المرونة : المنشآت استراتيجيات الطارئة علىالتغّيرات علEى    الوحEدة األولEى      شEددت 
م لو. المتزايدة في العمل، وعمليات التكييف الهيكلي واإلجراءات المرتبطة بالعولمة        

فقد حظيت النساء بالفرص    . علEى النسEاء والEرجال     واحEدًا   التغEّيرات   تأثEير هEذه     يكEن   
المهنEEية وباالسEEتخدام المEEأجور علEEى نطEEاق أوسEEع مEEن ذي قEEبل، ال سEEّيما فEEي قطEEاع   
الخدمات والصناعات التصديرية، إال أن نوعية هذه المهن واألعمال بقيت منخفضة           

             Eتقراره واحEره واسEل وأجEروط العمEث شEن حيEي فيه     مEي المهنEيمكن و. تماالت الترق
ايضEEاح هEEذه الEEنقطة مEEن خEEالل أمEEثلة عEEن األوضEEاع فEEي تشEEيلي وأوروبEEا الشEEرقية     

 ).انظر األطر أدناه (مناطق تجهيز الصادراتوظروف العمل في 

 :استراتيجيات اإلنتاج المتغيرة
 نوعية أقلّ و  وظائف أآثر،  
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 1اإلطار 
 دراسة حالة تشيلي

 
لتنمEEية المنفEEتحة علEEى الخEEارج التEEي أطلقEEت فEEي الثمانيEEنات فEEي تشEEيلي إلEEى  هدفEEت اسEEتراتيجية ا

. توّسEع قطEاع ديناميكEي ذي توجهات تصديرية، مما زاد فرص العمل المتاحة للنساء بشكل عام         
إال أن المنطق اإلنتاجي ذاته   . الخدمات المالية آآمEا توّفEرت للنسEاء فEرص إضEافية فEي قطاعات              

.  الوظائف المستحدثة في سEتقرار االمقEرونًا بدرجEة عالEية مEن عEدم           المEتّجه نحEو التصEدير آEان         
فEي قطEاع تصEدير المنEتجات الزراعEية مثًال، أّدت عملية إعادة هيكلة اإلنتاج إلى توفير وظائف          ف

نالحظ العملية نفسها في قطاع     و.  قطEف الثمار   مEنها علEى سEبيل المEثال       موسEمية عديEدة للنسEاء       
إال تجذب  ال   و وظائف ال تتطلب مهارات     في معظمها  لمستحدثةالوظائف ا وآانت  . صEيد األسEماك   

 .الفقيرات
 

 
 .C. Clert : Gender, Poverty and Social Exclusion in Chile. Mimeographed :المصدر 

 
 2اإلطار 

 )3(مناطق تجهيز الصادراتالنساء العامالت في 

 
 تجهيز أو الممارسة داخل مناطق دور النسEاء االقتصEادي علEى مستوى التخطيط        نEادرًا مEا يولEى     

معظEم الوآEاالت الحكومEية والمسEتثمرين ومنظمات         ب وجديEر  .الصEادرات األهمEية التEي يسEتحقها       
أن تولي اهتمامًا أشد لشواغل العاملين في هذه        أصEحاب العمEل وغيرها من المجموعات المعنية         

لمهنEEية والمعيشEEية  الظEEروف اوهEEن يعانيEEن مEEن  عّمEEال المEEناطق مEEن النسEEاء،  ومعظEEم .المEEناطق
النسEاء عامEة هEّن فEي موقEع أضعف من الرجال، لذا فكل مشكلة                و. بطEريقة مخEتلفة عEن الEرجال       

 .تؤثر عليهن تأثيرًا آبيرًا بمناطق تجهيز الصادراتمتصلة 
 

 مسؤوالت تقليديًا عن آافة     آانEت النسEاء فEي معظEم الEبلدان التي لديها مناطق لتجهيز الصادرات              
إال أن  . بالحEياة االجتماعEية فEي حيEن آEان الEرجال يEتولون اإلنEتاج االقتصادي                األعمEال المرتEبطة     

المواقEEف، والتكيEEيف الهيكلEEي لالقتصEEاد، والفقEEر، آلهEEا عوامEEل أجEEبرت النسEEاء علEEى ارتEEياد تغEEير 
وعلEى الEرغم مEن مسEؤولياتهن االقتصEادية الجديEدة، غالبًا بصفتهّن مصدر الدخل                . سEوق العمEل   

نتEيجة لذلEك، تضطر     و. لEم ُيعَفْيEن مEن مسEؤولياتهن العائلEية         فإنهEن   سEرة،   الرئيسEي أو الوحEيد لأل     
األعمال المنزلية اليومية،  ب للقيام باآEرًا    الEنهوض  إلEى    تجهEيز الصEادرات   العEامالت داخEل مEناطق       

 12-10 عمEل متواصEل لمدة     إلEى المEنزل بعEد        الEرجوع  االهEتمام بأفEراد العائلEة عEند          والعEودة إلEى   
رجEات اإلرهاق واإلجهاد، وقد يهملن العمل إذا انتابهن القلق على صحة           سEاعة، ممEا يEزيد مEن د        

آما أن رعاية األطفال تشّكل مصدر قلق آبير للعامالت قد          . أو رفاهية أو سالمة أحد أفراد العائلة      
 .يتسّبب، مع األعباء المنزلية األخرى، في التأخر عن العمل أو التغّيب أو التنّقل بين األعمال

 

 
)3( Export Processing Zone. 
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من العّمال الذآور في مناطق التصدير مصّنفون 
بينما تبلغ نسبة العامالت المصنفات في ، إنتاجآعّمال 
وتستخلص الدراسة المشار إليها %. 98.4 هذه الفئة

أعاله بأن النساء يحتشدن في األعمال التي تتطّلب 
)  منخفضةأجوربالتالي ذات هي و( منخفضة مهارات
.  في بنغالدشتجهيز الصادرات مناطق منشآت داخل
 في الجنسبتعبير آخر، هناك انحياز على أساس أو 

 . العامالتيميز ضد في المنشآتتقسيم العمل 
 أن  على أساس  المهن واألجور    غالoبًا مoا يجoري توزيع      

يعملoن لتوفoير مجرد دخل ثانوي لألسرة وأنهن         النسoاء   
، في حين   جابييعملoن لفoترة قصيرة نظرًا لدورهن اإلن       

 الحoال في البلدان النامية التي تضّم نسبة عالية  أن واقoع  
آما يفترض أن   . هoو خالف ذلك   مoن النسoاء المعoيالت       

وفضoooًال عoooن هoooذا يفoooترض    تهoooتّم النسoooاء بالمسoooّنين   
بالشoابات أن يقمoن بoرعاية المسoنين وغيرهم من أفراد            

تضooفي هooذه المسooؤوليات أعooباء ثقooيلة علooى  و. أسooرهن
oooاتق النسoooة،  عoooت والطاقoooل والوقoooث الدخoooن حيoooاء، م

في  مoنظمة العمoل الدولoية   قامoت بهoا    أظهoرت دراسoة     و
تجهيز من العامالت داخل مناطق     % 45غواتيماال أن   
 هoooّن أمهoooات عازبoooات، وفoooي نoooيكاراغوا   الصoooادرات
مooooن العooooامالت فooooي المooooناطق أنهooooن   % 66 أعلنooooت

% 73.5المعooيالت الوحooيدات لألسooرة، فooي حيoooن أن     
 أو أآثر من    أجرهن بنصف   أنهoن يساهمن  منهoن أّآoدن     
 .أجل األسرة

 النسooاء نooادرًا مooا يتمتعooن بالوصooول إلooى التعلooيم     وألن
الرجال، فهّن في موقع مع  على قدم المساواةوالتدريب 
 وظooائف فooي  الحصooول علooى  ال يمكنهooن مooن ضooعيف 

الصooooناعات ذات رأس المooooال الكبooooير التooooي تتطّلooooب   
مooل فooي اسooتثمار  ويooتردد أصooحاب الع. مكooّثفةمهooارات

وقooد تooأآد للبعooثات التooي األمooوال فooي تدريooب العooامالت 
مooooن أن نسooooبة النسooooاء فooooي  قامooooت بooooإعداد الدراسooooة  

 أآoooبر مoooن نسoooبتهّن فoooي   الكثoooيفة العمالoooة الصoooناعات 
 . رأس المالالكثيفةالصناعات 

تجهooيز  سooاعات العمooل داخooل مooناطق   غالooبًا مooا تكooون 
 صoooحة وسoooالمة  يعoooرض طويلoooة، مّمoooا  الصoooادرات
نظoرًا لمسoؤولياتهن المنزلية     لمخاطoر آبoيرة     العoامالت   

واالنجابoية اإلضoافية وتعّرضoهن المoتزايد للتحّرش أو          
 أثooناء انتقالهooن مooن أو إلooى مكooان العمooل فooي     االعooتداء

 .الساعات الباآرة وعند حلول الظالم

على و )تابع (مoناطق تجهيز الصادرات   العoامالت فoي     
اخooل مooناطق الooرغم مooن أن شooروط العمooل وظooروفه د 

 للعّمال  تنطوي على صعوبات   هذه   تجهoيز الصoادرات   
 لمooن الوضooع هooو فooي أسooوأ حاالتooهوللعooامالت، إال أن 

، يقف عند الطرف األدنى من هرمية الكفاءات والمهن       
غالبًا ما يتحّجج المدافعون    و. بشoكل رئيسoي   النسoاء   أي  

عoن أوضoاع النسoاء بأنهoّن لن يكّن أفضل حاًال في أي              
 ooر، وقooرف آخooحيحاً ظooك صooون ذلooن، و. د يكooا يكooمهم

مoooناطق تجهoooيز ونظoooرًا لكونهoooّن عoooامالت بأجoooر فoooي 
، فهoن جoزء مoن القطاع االقتصادي األآثر     الصoادرات 

ديناميكية، ويطمحن لشروط أفضل من تلك السائدة في   
 أصooحاب فooإن  هooذافضooًال عooن و. القطاعooات األخooرى

ارتفاع دوران العمoل يشoتكون في ما يخص النساء من     
 وتدنooي اإلنتاجooية والتغّيooب والooتأّخر، التooي لهooا    لالعمooا

أسoباب راسخة في الظروف االجتماعية والمهنية غير        
تحسooooين وإذا مooooا أريooooد  . المرضooooية التooooي يواجهooooنها 

الظooروف المهنooية للعooامالت فooي المooناطق وإيجooاد قooوة  
عاملoة أآoثر اسoتقرارًا علoى المoدى الطويل قادرة على             

 فooال بooد مooن المooي، صooنع المنooتجات ذات المسooتوى الع 
 :معالجة المسائل التالية

تعoooزز مoooناطق تجهoooيز الصoooادرات فoooرص     �
العمل للنساء إال أن الوظائف التي توفرها لهن هي         
فoي الغالoب متدنoية المسoتوى تقoوم علoى تصورات             
تقلooooيدية لعمooooل النسooooاء مooooنها رشooooاقتهن الooooيدوية    

 أن توزيooع العooامالت  وينooتج عooن هooذا  ، وطاعتهooن
 ال يعكooس مسooتواهن العلمooي    القooوة العاملooة ضooمن

، أو  )فهoو غالoبًا مستوى أعلى من متطلبات العمل        (
 في  1997وقد بّينت دراسة أجريت عام      . خبراتهن

بoنغالدش أن النسoاء يطغيoن فoي أدنoى مرتبة داخل             
بينما الهرمoّية المهنoية، أي فoي األعمoال المباشoرة،            

تooبلغ نسooبة  : الوضooع فooي أعلooى الهرمooية    يooنعكس 
   oاء اللواتoاًال مباشرة     النسoن أعمoفي % 74.3ي يؤدي

. فقoط هooّن بمسoتوى المسoؤول التقنooي   % 6حيoن أن  
مoن العامليoن بموجoب عقود قصيرة    % 75آمoا أن   

 .المدى هم أيضًا نساء
 داخل  المنشآتأظهoرت الدراسoة نفسها بأن       و �

 تستخدم نسبة أعلى من     تجهoيز الصoادرات   مoناطق   
 النسoاء مقارنoة بغoيرها مoن القطاعoات، ويعود ذلك           

الدّقة في المواعيد   آ غير مالية،    أخرىإلoى عوامoل     
 .المهاراتآتساب الوقابلية النساء 

 أقoooل مoooن الoooرجال أجoooورًا النسoooاء وتتقاضoooى �
 أقل، ولكن   مهاراتألنهoّن يعملoن فoي مهoن تتطّلب          

هooذا صooحيح أيضooًا عooندما يؤديooن وظooائف مماثـلooة   
 %79مثًال، في بنغالدش ف. للرجال
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 النسooاء،  مooنلعديooد لسooألة جوهooرية تشooكل رعايooة األطفooال م  و

في العديد  و. تoتوّقف علoيها إمكانoية متابعتهoن العمoل بعد اإلنجاب           
، تكooون العooامالت بعooيدات عooن تجهooيز الصooادراتمooن مooناطق 

عائالتهoن وعoن الدعoم الoذي توّفoره الشبكات العائلية أو المجتمع              
وغالoباً مoا تكون خدمات رعاية األطفال المتوافرة غير          . المحلoي 

فooي بoنغالدش، تبّيoن لبعoثة مooنظمة    و.  مالئمoة وباهظoة التكالoيف   
العمoل الدولoية المسoؤولة عن جمع المعلومات لبرنامج العمل أن            
هoناك مoنظمات غoير حكومoية منكoبّة على إنشاء دور الحضانة              

وال يتوجoooب علoooى . وريoooاض األطفoooال داخoooل مoooرافق العمoooل
أصoooحاب العمoooل سoooوى توفoooير المكoooان والوقoooت الضoooروري  

فoي مالoيزيا، تدعooم   و. ألمهoات المرضoعات إلرضoاع أطفالهoن    ل
ولooبلدان . الحكومooة تسooهيالت رعايooة األطفooال فooي أماآooن العمooل

عديooدة قوانيooن تحظooر دخooول األطفooال المooناطق الصooناعية، لooذا  
توّفoر الدولoة علoى نفقoتها خدمoات رعايoة األطفoال على مستوى           

توفoooير والoooنقاش دائoooر حoooول أفضoooل خoooيار بالنسoooبة ل. المجoooتمع
تسoهيالت رعايoة األطفoال إمoا فoي مكoان العمoل أو بالقoرب مoن          

تفّضoل نسoاء آثoيرات الحصoول على خدمات رعاية          و. المoنزل 
األطفooال داخooل المجooتمع، فتضooمحلّ بشooكل خooاص مشooكلة نقooل 

 .األطفال إلى مكان العمل
 إالّ معلومات   عنهالoتحّرش الجنسoي موضوع حسّاس ال تتوّفر         

بعثات منظمة العمل الدولية تلّقت عدداً من       غoير أن    . موثقoة قلoيلة   
الدالئooل المقلقooة التooي تشooير إلooى حصooول تحooّرش جنسooي فooي      

. منتشراً على نطاق واسع   ، وقد يكون    مناطق تجهيز الصادرات  
 المرأة التي تتعّرض للتحّرش     ال تستطيع فoي معظoم الحاالت،      و

الجنسoي اللجoوء إلoى جهoاز أو مكتoب سoّري مسoتقل، وحoبذا لو                  
 الخدمooات تجهooيز الصooادرات اإلدارات داخooل مooناطق   وفooرت

البحر فoي سoانت آيoتس ونيفيز في منطقة         و. االستشoارية للنسoاء   
، أقامooت وزارة شooؤون النسooاء، بالooتعاون مooع وزارة     الكاريبooي

 مقooابل، مرآooزاً للنسooاء تجهooيز الصooادراتالعمooل وإدارة مooنطقة 
المoooنطقة تسoooتطيع النسoooاء اللجoooوء إلoooيه بهoooدف تلقoooي النصoooح     

 .واالستشارة في مجموعة واسعة من المواضيع

 والoooرعاية غالoooباً مoooا تكoooون تقديمoooات الضoooمان االجتماعoooي   و
 المoتوفرة لعمّال المناطق ضئيلة، فتترّتب عنها نتائج          االجتماعoية 

معظم عامالت  ف. وخoيمة بالنسoبة إلoى أوضاع النساء خصوصاً        
 بعد فترة تجهoيز الصادرات المoناطق يترآoن العمoل فoي مoناطق        

معّيoنة ألنهoنّ غoير قoادرات علoى تحّمoل هذا العمل طويالً نظراً          
وهنّ ال . لطبيعoته الشoاقة ولoنقص الخدمoات االجتماعية المالئمة      

 والعoثور على  يتمّكoن بعoد تoرك العمoل مoن االسoتقالل اقتصoادياً               
مع بديoل في غياب أي معاش تقاعدي أو أموال مّدخرة، خاصة        

 . التدريب أو إعادة التدريبانعدام
 مهاماً تكرارية تجهيز الصادرات تoؤدي معظم عامالت مناطق      

.  أدنoى من التدريب    حoداً   إال يتلقيoن ال   متدّنoية، و   مهoارات تتطّلoب   
 مهاراتلذلoك، غالoباً مoا يغoادرن المoنطقة دون امتالك حرفة أو               

 وظائف مدرّة للدخل في أماآن أخرى أو        العoثور علoى   تخوّلهoن   
ان، تقooوم المooنظمات غooير  فooي بعooض الooبلد و. أداء عمooل مسooتقّل

الحكومoية بتنظooيم دورات تدريبooية تلooتحق بهoا النسooاء فooي أوقooات   
لooدار ل يooنظم مرآooز التدريooب الooتابع فooي سooري النكooا،  و. الفooراغ

في  تلقoى رواجoاً عالياً   دوراتالنموذجoي لمoنظمة العمoل الدولoية         
 .وصناعة الخبزالخياطة آ مجاالت

 هيز الصادرات تجغالoباً مoا يكoون حصoول عoامالت مoناطق             و
يتفاقم عندما تكون   ،  أمراً صعباً على الطعام المغّذي والقليل الكلفة      

  يستغلونالمحلينالباعة ف. المرأة مسؤولة أيضاً عن إعالة أسرتها
انعoدام الoبدائل المoتاحة للعoامالت لفرض أسعار باهظة ثمناً لسلع           
رديئة النوعية، فتصبح عامالت المناطق عرضة لنقص التغذية  

 .ألمراضول
فooي  وتجهooيز الصooادراتإن الخدمooات الصooحية داخooل مooناطق  

المجooتمعات المحooيطة بهooا هooي فooي الغالooب محooدودة، فooنادراً مooا   
 المشoooاآل لمعالجoooةفر التجهoooيزات الصoooحية الضoooرورية  اتoooتو

قoooد ال تoooتطّرق التربoooية الصoooحية و. الصooحية الخاصoooة بالنسoooاء 
للنقص في   نظراً   اإلنجابيةبصoورة آافoية إلoى مواضيع الصحة         

ففooي معظooم المooناطق  .  أو للحساسooيّات الدينooية والثقافooية المooوارد
 تنظيم  مسائل تعالجوالمجoتمعات المجoاورة، تoندر الخدمات التي         

ن البيئات  فإ  هذا فضالً عن و.  جنسياً المنقولةاألسرة واألمراض   
 وتتركاالجتماعoية فoي بعoض الoبلدان تديoن األمهات العازبات،        

يواجهooن الحَمooل غooير المooرغوب بooه بأيooة    العooامالت الشooابات ل 
فر اونظراً لطبيعة المشكلة الحسّاسة، ال تتو     .  طoريقة مoتاحة لهن    

 دقoيقة عoن عملoيات اإلجهoاض، لكoنه من الثابت أنه              إحصoاءات 
بمooناطق تجهooيز تجooري داخooل العديooد مooن المجooتمعات المحooيطة 

 .مشروعة بأعداد آبيرة عمليات إجهاض غير الصادرات
 
 

 
خلEEق المEEزيد مEEن الوظEEائف للنسEEاء إلEEى تقلEEيص الفجEEوة بيEEن أجEEور الEEرجال    لEEم يEEؤد

ثأ قًأ أف

 
استمرار الفروقات في األجر 

 ILO. Labour and social issues relating to export processing zones. Report for discussion at the Tripartite : المصدر
Meeting of Export Processing Zones - Operating Countries, Geneva, 1998 (TMEPZ/1998), pp. 31-33. 
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 بين أجور النساء والرجال تلك التي شهدت     فروقًا البلدان    أآثر منو. وأجEور النسEاء   
وهي عادة البلدان ذات التوّجه     . )4(فEي السEنوات األخEيرة أسEرع نمEو لعمالة النساء             

هونEEغ آونEEغ  وسEEنغافورة وا  آوريEE جمهوريEEةالقEEوي نحEEو التصEEدير الخارجEEي مEEثل   
 .شيلي والصينو

 النوع االجتماعيعلى أساس 

 
تشEEير هEEذه االتجاهEEات إلEEى أن التميEEيز التقلEEيدي ضEEد حصEEول النسEEاء علEEى األعمEEال و

لكن هذا  . المEأجورة قEد اسEتبدل فEي بعEض األحEيان بتفضEيل واضEح للنساء في العمل                  
مهEEارات آثEEيرة  تتطّلEEب ال لمهEEن التEEي  باسEEاء التفضEEيل يسEEتند عEEادة علEEى قEEبول الن    

 . االنقياد واإلذعانينتظر منهن من سهولة أجور منخفضة وعلى ما وتنطوي على
 

إلغاء الضوابط التنظيمية المتمّثل في و عالمEيًا   الEذي ينتشEر    االتجEاه الهيكلEي      يEنطوي 
 علEEى العقEEود مEEتزايد اعEEتماد علEEى، فEEي جملEEة مEEا يEEنطوي علEEيه  أسEEواق العمEEل، فEEي

تفاوت وبEE، والتسEEريحالمEEرنة القصEEيرة األمEEد التEEي تتمEEّيز بحEEرية أآEEبر فEEي التوظEEيف 
عراقEEيل مEEع بروز أسEEواق العمEEل تEEرافق إلغEEاء الضEEوابط التنظيمEEية فEEي وقEEد . مددهEEا

 ومن بينها النساء اللواتي     ،المجموعات الضعيفة و. مEتزايدة فEي وجEه تنظEيم العّمEال         
 . االتجاهاتًا من هذهاألشد تأثر هي التي آانت ،يعشن في الفقر

 

 ترتيبات العمل المرنة
 

 تحويل على الكبيرة المنشآت حملت المنافسة العالمية المتزايدة       فEي نطاق العولمة،   
عملEياتها اإلنتاجEية إلEى عملEيات غير مرآزية وغير نظامية باللجوء إلى التعاقد من                

 النظامية المنشآتن  آًال مويشمل هذا االتجاه في اإلنتاج   ). 1راجEع الوحدة    (الباطEن   
 وورش   درجEEة ال نظاميEEتها،المEEتفاوتة فEEي األصEEغر والمنشEEآتالمتوسEEطة الحجEEم، 

فEEي و.  أنواعهEEا مخEEتلفالعمEEل مEEن مخEEتلف األحجEEام، واألعمEEال داخEEل المEEنزل علEEى  
 إلEEى أّن الEEيد العاملEEة تشEEير الدالئEEل الالتينEEية، أمEEريكاشEEرقي آسEEيا، آمEEا فEEي -جنوبEEي

علEEى نحEEو ال يقEEل عEEن هيمنEEتها علEEى العمEEل فEEي    مEEل  ورش العتهيمEEن فEEيالنسEEائية 
 .المنزل

حيث : العمل في المنزل 
 النوع االجتماعييتفاعل 

 المنخفض  بالفقر وباألجر
 

 
نظEرًا لتفّتEت العملEية اإلنتاجEية، يEؤدي العّمEال فEي المEنزل عمليات بسيطة،             �

ام إمEEا يدويEEًا أو باسEEتخدام اآلالت غEEير المعقEEدة، ممEEا يعنEEي إمكانEEية اسEEتخد  
 . القليلةالمهاراتالعّمال ذوي 

�  EEنوع االجتماعEEاء        : يالEEنزل للنسEEي المEEل فEEيح العمEEنظور، يتEEذا المEEن هEEم
 . بالعائلة والمنزل فيما يؤدين عمًال مأجورًااالعتناءالفقيرات إمكانية 

 ضرورة ماسة لألسرة  لعامالت في المنزل    ا مساهمة   آثيرًا ما تكون  : الفقر   �
لهّن إن طالبن بشروط أفضل في      بحيEث أنهEّن يخشEين المجازفEة بفقدان عم         

 .العمل
 
 
 
 )1997:1998 (Ghoshراجع   )4 (

 التغEّيرات الحاصEلة حالEيًا فEي دور الدولة وفي دور القطاع الخاص على موقع                 تؤثEر 
أ ف

تقّلص دور الدولة، وتضاؤل 
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 :النساء في أسواق العمل 

أدى ، )1( في الوحدة التدريبية سبق ذآرهآما وفEي الEبلدان النامية مثًال،       ف �
 إلEEى الحEEد مEEن فEEرص حصEEوللEEى المسEEتفيدين الرسEEوم المدرسEEية عفEEرض 

 مEEن فرصEEهن المسEEتقبلية فEEي    إلEEى الحEEد  التعلEEيم وبالتالEEي  علEEىلفتEEيات ا
 .الوصول إلى الوظائف التي تتطّلب مهارات

الحصول على إمكانات 
الخدمات والمشارآة في سوق 

 العمل 
 

ة النقل  صخصخعملEيات   ت  فEي الEبلدان التEي تمEّر فEي مEرحلة انتقالEية، أدّ              و �
 وزيEادة تعرفEته إلEى جعEل عملEية البحEث عEن العمل والوصول إلى المكاتب                 

 بالنسEEبة للعEEامالت الفقEEيرات، بحيEEث أنهEEّن يعجEEزن التكالEEيف باهظEEة عملEEية
في  مسألة رعاية األطفال     ويعEالج اإلطار التالي   . أحEيانًا عEن تحّمEل أعEبائها       

 .هذه البلدان
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مEع أن مشEارآة النساء في أسواق العمل تواجه العوائق القديمة والجديدة، إال أنهن            

 .مأجور عمل يتعّرضن لضغوطات أآبر من أجل الحصول على
 

، بالEرغم من  مEأجور  عEن عمEل   إلEى البحEث    مEن النسEاء      ة مEتعاظم  أعEداداً  يدفEع الفقEر   
الوصEEمات االجتماعEEية السEEلبية، وأعEEباء العمEEل اإلضEEافية، وغEEيرها مEEن الصEEعوبات   

 .االجتماعية المصاحبة له

  3.أ
  شديدةضغوطات 

 من أجل الحصول 
 على العمل

 3اإلطار 
 لوسطى والشرقيةحالة أوروبا ا

 يمكEEن مالحظEEة بعEEض    فإنEEهعلEEى الEEرغم مEEن االخEEتالفات بيEEن الEEبلدان التEEي تمEEّر بمEEراحل انتقالEEية،       
إن التكيEEيف الهيكلEEي  فEE فEEي الوحEEدة التدريبEEية األولEEى،    تشEEير البEEيانات وآمEEا . االتجاهEEات المشEEترآة 

م في آافة البلدان عندما  أّدى الى انخفاض في االستخدا      قد المّتصEل بعملEية االنEتقال إلى آليات السوق        
وظهEرت البطالة المفتوحة ألول مّرة منذ ما يزيد    .  تقلEيص حجEم عمالEتها وأجورهEا        المنشEآت حاولEت   

 الصناعات التي أصابها الرآود     وشملت. عEن أربعيEن سEنة، وتأثEر بهEا النسEاء والEرجال على السواء               
تصEEنيع األجهEEزة الكهربائEEية  الصEEناعات النسEEيجية وصEEناعة األحذيEEة والجلEEود، و الشEEديداالقتصEEادي 

مEن جهEة أخرى،   و. تسEتخدم النسEاء بصEورة أساسEية     الصEناعات التEي     والبصEرية، والEزراعة، وهEي       
 . أدى النمّو السريع لقطاع الخدمات إلى توفير فرص عمل جديدة للنساء

يمكن على سبيل المثال،    ف.  إلى الظهور  ية التمييز المواقف عودة   وترافقEت هEذه التغEيرات الهيكلية مع       
القائل بأن الرجال هم الذين     لمفهوم التقليدي   ل  نظراً القEول أن النسEاء هEّن أول مEن اضطر لترك العمل            

 . التي يطّبقها المدراءالتسريح ممارسات يعيلون األسر ونظرًا لقدرة الرجال األآبر على مقاومة
ثًال الصEEناعات اضEطرت مE  فقEد  . آEان لعملEية الخصخصEة تأثEير سEلبي وإيجابEي علEEى اسEتخدام النسEاء        

الخفEيفة، التEي تسEتخدم نسEبة آبEيرة مEن النسEاء عEادة، إلEى تسريح العّمال عندما حرمت من إعانات                    
إال أنهEا، وبسEبب التEنافس الشEديد، لEم تقEّدم إال أجEورًا متواضEعة، وبالتالEي لEم تجذب                   . الدولEة المالEية   

بقيEEن  أو اسEEترجاعها، لكنهEEّن فتمّكنEEت النسEEاء مEEن االحEEتفاظ بوظائفهEEن. الEEرجال الباحثيEEن عEEن العمEEل
 .  السوق المنخفضة األجرأسرى

افضEEت التغEEيرات الهيكلEEية إلEى خلEEق مEEزيد مEEن العوائEEق   الخدمEEات االجتماعEEية األساسEية،  وفEي قطEEاع 
 فEEي، إذ أن تقلEEيص اإلنفEEاق االجتماعEEي أدى،  ال سEEيما الفقEEيرات منهEEن  فEEي وجEEه النسEEاء،  والمخاطEEر

وفضًال عن  . المنخفضة التكاليف مات رعاية األطفال المجانية أو       خد  من حّدال، إلى   أمور أخرى جملEة   
 تضييق نطاق الخدمات المقّدمة للموظفين، بما     مEن تلEك  التي اضطرت إلى        عديEدة    منشEآت ن  فEإ  هEذا، 
 لمEEالك آخEEر  المEEرافق عEEن خدماتهEEا، أو تEEنقل   أجEEورًا رعايEEة األطفEEال، راحEEت تتقاضEEى   مEEرافقفEEيها 

وفي االتجاه نفسه، تزايدت الضغوطات الممارسة على . ، أو تغلقها)هEو بدوره أجورًا عنها   سEيطلب   (
أن : دور النسEاء المEزدوج داخEل المEنزل وفEي العمEل، حيEث أن المجEتمع وضEعهن أمEام خEيار صارم                          

وال تEEزال األعمEEال بEEدوام جزئEEي   . يكّرسEEن وقتهEEّن وجهودهEEّن إمEEا للعمEEل والEEتقّدم المهنEEي أو للعائلEEة    
لعمEل الجEدد في القطاع الخاص يتوقعون ساعات عمل إضافية طوعية            نEادرة، فEي حيEن أن أصEحاب ا         

 .وإنتاجية أآبر
واسEEتمّرت األجEEيال الشEEابة . وظEEّل التعلEEيم وحEEده، ال سEEّيما التعلEEيم العالEEي، مجانEEيًا أو مEEنخفض الكلفEEة 

تسEتفيد مEن هEذه الفرصEة الجوهEرية المEتاحة لهEا بهEدف التكEّيف مع التغّيرات في العمليات اإلنتاجية                       
وهEEذا هEEو الفEEارق األساسEEي بيEEن هEEذه الEEبلدان   . والتكنولوجEEية التEEي تتطّلEEب اآتسEEاب مهEEارات جديEEدة  
 .وبلدان أخرى آشيلي التي استعرضت حالتها أعاله

 A. Nesporova. "Women in the Labour markets of Central and Eastern Europe", tripartite national conference on :المصدر 
"Women and Labour Market", held in Kiev, February 17-18th 1998. 
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 عEEنمEEزاِرع الصEEغيرة واألنشEEطة الحرفEEية     الأفضEEى عجEEز فEEي المEEناطق الريفEEية،   و

االسEتمرار، وقّلEة األراضEي المتوّفرة، وتضاؤل المداخيل الزراعية، وفترات الجفاف            
 .أعمال مأجورة البحث عن إلىاألسر بالطويلة، 

 
يستعن بها   النساء اللواتي يعلن أسرهن وال تتوّفر لهن عمالة عائلية           وآثEيرًا مEا تجد    

 على البحث   أنفسهن مرغمات  المEال السEتخدام العّمEال         أرضEهن أو لEيس لديهEن       علEى 
 .العمل المأجورعن 

 
 األزمEEEات االقتصEEEادية فEEEي الثمانيEEEنات وسياسEEEات خلقEEEتوفEEEي المEEEناطق الحضEEEرية، 

التكيEيف الهيكلEي التEي تبعEتها مEزيدًا مEن الضEغوطات علEى النساء في األسر الفقيرة                    
ص ي تقّلEEوقEEد أثEEر . ظامEEيلEEتعويض عEEن خسEEارة الEEرجال لمداخEEيلهم مEEن القطEEاع الن    ل

الذي تكثر  اإلنفEاق داخEل القطEاع العEام تأثEيرًا آبيرًا على أدنى درجات السلم المهني،                 
على أشكال العمل   تقتصر   فرص العمل المأجور المتاح للنساء       فأصبحت النساء،   فEيه 

التعاقد من الباطن على (العمل فEي المEنزل      آE العرضEي، والمؤقEت، وغEير االعتEيادي،         
 ).لمنّفذة في المنزلاألعمال ا

 
 السبيل الوحيد لحصول المرأة على       قد يكون   االستخدام المأجور  وفضEًال عن هذا فإن    

في العديد من   ف. تتحكم به هي نفسها    الذي    المستقل مصEدر مسEتقل من الدخل المادي      
 ن علEEى الEEتحكم بEEالدخل إلEEى تعزيEEز موقفهEE  النسEEاءتEEؤدي قEEدرة المجEEتمعات واألسEEر، 

وهذا يساهم أيضًا في تحسين رفاهية األسرة حيث أن النساء          . الرجال معالتفاوضEي   
الغذاء أو آEE األساسEEية للعائلEEة االحتEEياجاتَيِمْلEEن أآEEثر مEEن الEEرجال إلEEى اإلنفEEاق علEEى   

 .تربية األوالد
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 االستخدام المأجور  لتعزيزاالتجاهاتمتعّدد ال النهج . ب
 

السياسEEات آ عديEEدة مEEن السياسEEات  عEEًا الوظEEائف أنوااسEEتحداث اسEEتراتيجيات تشEEمل
 . وسياسات سوق العمل النشطة،اث الوظائفدالبرامج الخاصة الستحالقطاعية، و

 
زيEEادة إمكانEEيات االسEEتخدام إلEEى حّدهEEا األقصEEى فEEي  إلEEى تهEEدف السياسEEات القطاعEEية 

في المناطق الحضرية،   أما  .  المناطق الريفية  في الزراعي وغير   الزراعEي القطاعيEن   
 وبصورة ، غير النظامية والصغيرة النطاق    المنشEآت ذه السياسEات علEى      قEد ترّآEز هE     ف

 . على الصناعات الموجهة نحو التصدير،)5( مع تقدم عملية العولمةمتزايدة
 

 وإنشEEاءالعمEEل للحسEEاب الخEEاص  الوظEEائف الEEبرامج الخاصEEة باسEEتحداث  قEEد تعEEّزز و
يجيات الدعEEم  اسEEتراتوغالEEبًا مEEا تEEنحو  .  فرصEEًا للعمEEل المEEأجور  أو تخلEEق المشEEاريع
 ممارسEEة إلEEى الترآEEيز علEEى قEEدرة النسEEاء علEEى ، عEEند توجههEEا إلEEى النسEEاء،المباشEEر
 أو تحسEEEينها علEEEى حسEEEاب وصEEEولهن إلEEEى االسEEEتخدام    لحسEEEابهن الخEEEاص أنشEEEطة 
 آبديل أو مكمل   لألجورإال أن النسEاء الفقEيرات يبحثEن عن األعمال المدّرة            . المEأجور 

لذا، يجب أن تتضّمن .  الخطEورة  الشEديدة الكفEاف والعمEل للحسEاب الخEاص    لمشEاريع   
لفقر عنصرًا مهمًا يجيز دخول سوق العمل المأجور من خالل          ا مكافحةاسEتراتيجيات   

 .سياسات سوق العمل النشطة
 

 آمكاتEEEبسياسEEات سEEوق العمEEEل النشEEطة هEEEي مجموعEEة مEEن السياسEEEات والEEبرامج       
يب على المهارات،    التدر ونظمق العمل،   اسوأ ونظم معلومات التوظيف أو االستخدام    

أحد أهداف سياسات سوق العمل     و.  االستخدام وشروطه   لظروف المنظمةوالقوانيEن   
هEEو ضEEمان وصEEول النسEEاء والEEرجال علEEى قEEدم المسEEاواة، ومكافحEEة التميEEيز بشEEكليه  

 .الصريح والمستتر
 

لن لذا  ،  الرزمةجEرى تحلEيل هEذه السياسEات وشEروط نجاحهEا في جزء آخر من هذه                  
الEEالزم  الكلEEي اإلطEEار) أ(:  التشEEديد علEEى عنصEEرين  ولكEEن ينبغEEي . هEEنانتوّسEEع فEEيها 

 عوامل التمييز وللقضاء على بحرية ة المختار الكاملة العمالة الحصEول على     لضEمان 
 التEEي تسEEتهدف ة االسEEتخدام الخاصEEبEEرامج) ب(، الجEEنسوالالمسEEاواة علEEى أسEEاس  

 . والفقيرةالمحرومةمباشرة المجموعات 
 
 
 
 
 .2 الجلسة - 1حدة التدريبية راجع الو  )5(
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 المعايEEير والمEEبادئ  وفEEيما يخEEص العنصEEر األول، هEEناك أربعEEة صEEكوك دولEEية توفEEر    
  :للتدخل هي التاليةالتوجيهية 

 
 ،)122رقم  (1964اتفاقية سياسة العمالة، لعام  �

 ،)111رقم  (1958، لعام )في االستخدام والمهنة(اتفاقية التمييز  �

 ،)100رقم  (1951جور، لعام اتفاقية المساواة في األ �

 ).156رقم  (1981اتفاقية العّمال ذوي المسؤوليات العائلية، لعام  �

 
 .بعض أحكام هذه االتفاقياتوفيما يلي 

 
 4اإلطار 

 )122رقم  (1964اتفاقية سياسة العمالة، 
 

 :الهدف 
 

 .تعزيز العمالة الكاملة، والمنتجة، والمختارة بحرية
 

 :ملخص األحكام 
 
آEل دولEة مصEّدقة أن تعلEن وتEتابع سياسEة نشEطة ترمEي إلEى تعزيز العمالة الكاملة المنتجة والمختارة                        علEى    •

بحEEرية، بغEEية تنشEEيط الEEنمو االقتصEEادي والتنمEEية، ورفEEع مسEEتويات المعيشEEة، وتلبEEية المتطلEEبات مEEن القEEوى  
 .العاملة والتغّلب على البطالة والبطالة الجزئية

 لشغل الوظيفة التي تناسب قدراته ومؤهالته وتّتفق مع مهاراته          فرص ممكنة ل  أن توّفEر للعEامل أفض     ينبغEي    •
 .على أساس الجنس، دون أي تمييز، ال سّيما ومؤهالته

 أن تولEي االعتEبار الواجب إلى مرحلة ومستوى النمو االقتصادي، والعالقات المتبادلة        العمالEة علEى سياسEة      •
 لتحقيق هذه األهداف بأساليب تعملقتصادية واالجتماعية، وأن بيEن أهEداف العمالEة وغيرها من األهداف اال      

 .تالئم الظروف والممارسات الوطنية

فEي تطبEيق هEذه االتفاقEية، يستشEار ممEثلو األشEخاص الذيEن يEتأثرون مEن التدابEير المEّتخذة، وبصفة خاصة               •
 .ممثلو أصحاب العمل والعّمال
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 5اإلطار 
 )122رقم ( 1964توصية سياسة العمالة، 

 
 : الهدف 

 
 .122استكمال االتفاقية رقم 

 
 :ملخص التوصية 

 
والدخEEل  االسEEتثمار ات سياسEEوتعEEالج االقتصEEادي، المرتEEبطة بالEEتخلف مشEEاآل العمالEEة تتEEناول هEEذه التوصEEية •

وتEنص التوصية  .  الEنمو السEكاني  آمEا تعEالج مسEألة    تشEجيع العمالEة الريفEية والعمالEة الحضEرية          وسياسEات 
، والجهود الدولية الرامية     اتخاذها صEحاب العمEل والعّمEال ومEنظماتهم       أل  التEي ينبغEي    جEراءات اإل علEى أيضEًا   

 ).الجنس مثًالبما فيها عدم التمييز على أساس (لتحقيق أهداف االستخدام 
 

 
 6اإلطار 

 )169رقم  (1984، )أحكام تكميلية(توصية سياسة العمالة 
 

 : الهدف 
 

 تشEEمل محEEددة مسEائل  عامEة وتEEناول  مEEبادئ مEEن خEEالل طEرح  122 والتوصEEية رقEم  122اسEتكمال االتفاقEEية رقEم   
 .المحرومةالمجموعات النسائية 

 
 :ملخص التوصية 

 
، المتضEEEEررين السEEEEكانية، واسEEEEتخدام الشEEEEباب والمجموعEEEEات واألشEEEEخاص السياسEEEEات التوصEEEEية تتEEEEناول •

ة، وسياسEEات التنمEEية االقليمEEية،  ، والقطEEاع غEEير النظامEEي، والمؤسسEEات الصEEغير  ةلتكنولوجEEياوالسياسEEات 
وتتضEEEّمن تدابEEEير فEEEي مجEEEال الEEEتعاون . وبEEEرامج االسEEEتثمارات العامEEEة والEEEبرامج الخاصEEEة لألشEEEغال العامEEEة

 .االقتصادي الدولي ومجال الهجرة
 

 )111رقم  (1958، )في االستخدام والمهنة(اتفاقية التمييز 
 

 : الهدف 
 

 فEي االسEتخدام والمهEنة، دون أي تميEيز علEى أساس العرق أو                تشEجيع تكEافؤ الفEرص والمسEاواة فEي المعاملEة           
 . أو الدين أو الرأي السياسي أو األصل الوطني أو األصل االجتماعيالجنساللون أو 
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 7اإلطار 

 )تابع) (111رقم  (1958، )في االستخدام والمهنة(اتفاقية التمييز 
 

 :ملخص األحكام 
 
الهEدف األساسEي وهEو تشEجيع تكEافؤ الفرص والمساواة في المعاملة باتباع               تEتعّهد آEل دولEة مصEّدقة بالEتزام            •

 .سياسة وطنية ترمي إلى القضاء على آافة أشكال التمييز في االستخدام والمهنة

أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق " التمييز"فEي مفهEوم هEذه االتفاقEية، يعني مصطلح       •
أو أي أساس آخر (لديEن أو الEرأي السياسEي أو األصEل الوطني أو األصل االجتماعي      أو االجEنس أو اللEون أو    
. ، ويكون من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في االستخدام أو المهنة       )تحEّدده الدولة  

ي تفEEريق أو وفEEي مفهEEوم هEEذه االتفاقEEية، ال يعتEEبر أ. ويشEEتمل الEEتعريف علEEى التميEEيز المباشEEر وغEEير المباشEEر
 .استبعاد أو تفضيل على أساس مؤهالت يقتضيها شغل وظيفة معّينة، من قبيل التمييز

الوصول إلى االستخدام وإلى مهن معّينة وظروف       و نطEاق هذه االتفاقية الوصول إلى التدريب المهني،          يشEمل  •
 .االستخدام وشروطه

 أي أحكEEام قانونEEية وبEEأن تعEEّدل أي تعلEEيمات أو تEEتعّهد آEEل دولEEة عضEEو تسEEري علEEيها هEEذه االتفاقEEية بEEأن تلغEEي  •
ممارسEات إداريEة ال تّتسEق مEع هEذه السياسEة، وبEأن تسEّن القوانيEن، وتشEّجع الEبرامج الEتربوية بالتعاون مع                          

كفEل تطبEEيقها تحEت الEEرقابة المباشEEرة   ي أن تّتEEبع هEذه السياسEEة وأن  وينبغEي . مEنظمات العّمEEال وأصEحاب العمEEل  
 .لتوجيه المهني والتدريب المهني وخدمات التوظيفلسلطة وطنية في أنشطة ا

 
 

 )100رقم  (1951اتفاقية المساواة في األجور، 
 

 : الهدف 
 

 .مساواة العّمال والعامالت في األجر عن عمل ذي قيمة متساوية
 

 :ملخص األحكام 
 
عEEالوات، (خEEرى تنطEEبق علEEى األجEEر أو المرّتEEب العEEادي، األساسEEي أو األدنEEى، وعلEEى جمEEيع التعويضEEات األ      •

، التEي يدفعها صاحب العمل للعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نقدًا أو عينًا،               .)، الEخ  تعويضEات زيEادات،   
 .مقابل استخدامه له

معدالت األجور المحّددة إلى " مساواة العّمال والعامالت في األجر عن عمل ذي قيمة متساوية " عEبارة    تشEير  •
 . الجنسدون تمييز قائم على 

يجEوز تطبEيق هEذا المEبدأ عEن طEريق القوانيEن واللوائEح الوطنEية ؛ أو أي نظEام قانونEي لEتحديد األجور يقّرره                             •
. القEانون أو يعEترف بEه ؛ أو االتفاقEات الجماعEية بيEن أصEحاب العمل والعّمال ؛ أو أي مزيج من هذه الوسائل                         

 في األجر عن عمل ذي قيمة متساوية وجود فEي الممارسEة، ال يعتEبر مخالفEة لمEبدأ مساواة العّمال والعامالت      
 . ، فروقًا في العمل الواجب إنجازهللجنسفروق بين معدالت األجور تقابل، دونما اعتبار 

ألسEEباب عملEEية، تسEEتخدم أسEEاليب تقيEEيم للوظEEائف بهEEدف قEEياس ومقارنEEة القEEيمة النسEEبية للعمEEل الEEذي يEEنجزه   •
 .العّمال والعامالت، بصورة موضوعية

التفاقEية علEى الحكومEات تطبEيق المEبدأ علEى جمEيع أصEحاب العمEل فEي األراضي المعنية دون إدخال                        تفEرض ا   •
 .تغييرات أو شريطة إدخال تغييرات
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 )90رقم  (1951توصية المساواة في األجور، 

 : الهدف 

جEر عEن عمEل ذي قيمة     بمسEاعدتها علEى تحقEيق مسEاواة العّمEال والعEامالت فEي األ           100اسEتكمال االتفاقEية رقEم       
 .متساوية

 :ملخص التوصية 

 . تضمن اطالع أصحاب العمل والعمال اطالعًا آامًال على االشتراطات القانونيةيتوجب على الحكومات أن  •

تتخذ فEي حEال تعEّذر التطبEيق الفEوري لمEبدأ مسEاواة العّمال والعامالت في األجر عن عمل ذي قيمة متساوية،           •
تقلEيل الفEوارق بيEن معEدالت أجEور الرجال ومعدالت أجور      مEنها  ،  أجEل تطبEيقه تدريجEياً     إجEراءات مناسEبة مEن       

النسEاء أو مEنح عالوات متساوية للعّمال والعامالت الذين يؤدون عمًال ذا قيمة متساوية، في حال وجود نظام          
 .للعالوات

تعّين إنجازه، عن طريق  تكفل التقييم الموضوعي للعمل الذي يطرائقعلEى آEل دولEة عضEو أن تحEاول وضEع            •
 لجنستحلEيل مضEمون الوظEيفة أو بغEير ذلEك مEن اإلجEراءات، بهEدف وضEع تصEنيف للوظEائف دونمEا اعتبار                           

 . الشخص الذي سيؤدي العمل

يوصEى أيضEًا باتخEاذ اإلجراءات المالئمة لزيادة إنتاجية العامالت عن طريق تدابير مثل ضمان حصول العّمال           •
متسEEاوية أو مEEتعادلة فEEي مجEEال التوجEEيه المهنEEي والتدريEEب المهنEEي والتعييEEن،        والعEEامالت علEEى تسEEهيالت   

وتشEجيع النسEاء علEى االستفادة من مثل هذه الخدمات، وتقديم الخدمات للعامالت ذوات المسؤوليات العائلية                 
 .وتعزيز المساواة بين العّمال والعامالت في الوصول إلى المهن والوظائف

يز فهEم الجمهEور لألسEس التEي يقEوم عليها مبدأ مساواة العّمال والعامالت في األجر                   بEذل الجهEود لEتعز      ينبغEي  •
 .عن عمل ذي قيمة متساوية

 

 )156رقم  (1981اتفاقية العّمال ذوي المسؤوليات العائلية، 
 : الهدف 

 .تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين العّمال والعامالت ذوي المسؤوليات العائلية

 : األحكام ملخص

 الذين لديهم مسؤوليات عائلية تتعلق بأطفالهم الذين يعولونهم         الجنسينتنطEبق هEذه االتفاقية على العّمال من          •
 فEEي نشEEاط مشEارآتهم أو بأعضEاء آخريEEن فEي أسEEرتهم المباشEEرة، عEندما تحEEّد هEEذه المسEؤوليات مEEن إمكانEEات     

 .اقتصادي

األشخاص ذوي المسؤوليات العائلية من العمل دون أن         سياسEة وطنEية تمّكEن        أن تضEع  علEى آEل دولEة عضEو          •
 .يتعّرضوا للتمييز، ودون أن يقوم تعارض بين مسؤوليات العمل والمسؤوليات العائلية

 التي توفر مثل رعاية األطفال والخدمات والتسهيالت      لEتعزيز خدمات المجتمع المحلي     التدابEير المالئمEة      تEتخذ  •
 . والتدريب المهنيتنظيم التوجيه المهنيل، ةلألسر

 .ال تشّكل المسؤوليات العائلية، في حّد ذاتها، سببًا مشروعًا إلنهاء االستخدام •
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 )165رقم  (1981توصية العّمال ذوي المسؤوليات العائلية، 

 : الهدف 

لعّمال والعامالت   فEي التحقEيق الفعلEي لEتكافؤ الفEرص والمسEاواة في المعاملة بين ا                156اسEتكمال االتفاقEية رقEم       
 .ذوي المسؤوليات العائلية

 :ملخص التوصية 

ينبغEي علEى آEل دولEة، فEي نطEاق سياسEتها الوطنEية، أن تعمل على تنمية أو تعزيز خدمات رعاية الطفولة،                        •
 وعليها. وخدمEات األسEرة وغEيرها مEن الخدمEات ضمن المجتمع، العامة أو الخاصة، التي تفي باحتياجاتهم                 

 قد يلزم من بحوث ميدانية بشأن مختلف جوانب استخدام العّمال والعامالت ذوي المسؤوليات              القEيام بكل ما   
 تعزيز البرامج   وينبغيالعائلية، بهدف توفير معلومات موضوعية يمكن أن تستند إليها السياسات الوطنية،            

 . التي من شأنها تشجيع تقاسم المسؤوليات العائلية بين الرجال والنساءالتثقيفية

 توفEير خدمEات التوجEيه المهنEي واإلرشEاد والتوظEيف لمسEاعدة العّمEال والعامالت ذوي المسؤوليات                    ينبغEي  •
ينبغEEي ايEEالء اهEEتمام خEEاص لتحسEEين ظEEروف العمEEل  و. العائلEEية علEEى االلEEتحاق بعمEEل أو العEEودة إلEEى عملهEEم 

لى ساعات العمل، ونوعEية الحEياة فEي موقEع العمEل مEن خEالل تدابEير تسEتهدف إضEفاء مEزيد من المرونة ع                       
 .وفترات الراحة واإلجازات

، وعلى إجازة تغّيب في )إجازة والدية(ينبغEي أن تEتاح ألي مEن الوالديEن إمكانية الحصول على إجازة تغّيب         •
وتتضEّمن التوصEية بعEض التوجEيهات بشEأن تنظيم           . حEال مEرض طفلEه أو قريEب يعEيله، دون أن يفقEد عملEه                

 .ساعدة األسرة، مع الترآيز على توفيرها في المجتمعات المحليةخدمات ومرافق رعاية الطفولة وم
 

 
مEEن خEEالل مجموعEEة السياسEEات التEEي تعEEّزز االسEEتخدام المنEEتج، ترآEEز هEEذه الوحEEدة      

 العمالEة ذات الدخEل المباشر التي استعادت أهميتها          اسEتحداث  بEرامج التدريبEية علEى     
يات العلEيا من البطالة أو      فEي بعEض الEبلدان بمثابEتها وسEيلة فوريEة لمعالجEة المسEتو               

 .البطالة الجزئية، وأسوأ مظاهر الفقر
 
البنى بEرامج تكثEيف العمEل في    :  الخاصEة  الEبرامج فEي مEا يلEي تحلEيل لنوعيEن مEن           و

 االسEتخدام التEي تعEّززها صEناديق االسEتثمار االجتماعEية وبرامج              بEرامج  و األساسEية 
  EEيرات المضEEن التأثEEّد مEEدف الحEEعت بهEEي وضEEتعويض، والتEEرامج الEEن بEEناتجة عEEّرة ال

 . التكييف الهيكلي واإلصالح االقتصادي
 

إن الEEنوع األول مEEن المخططEEات، المسEEتمّد مEEن بEEرامج األشEEغال العامEEة الطارئEEة، قEEد    
لقد آانت منظمة العمل و. تطEّور إلى أداة سياسة رئيسية ترمي إلى خلق فرص العمل        

بEرنامج تكثيف العمالة في     ، ضEمن    وطEورت الدولEية الEرائدة لهEذا الEتطّور، إذ أنشEأت            
في ما يزيد    ، أسEاليب مكEثفة للعمالEة ومسEتندة إلEى المEوارد المحلEية              البEنى األساسEية   

 .البنى األساسية دولة بهدف تعزيز الطلب على العمل في قطاع 30عن 
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 الالتينية وفي أفريقيا أثناء   أمريكا، الذي برز في     الEبرامج أمEا الEنوع الثانEي مEن هEذه           

ات والثمانيEنات، فهEو يهEدف إلEى تأميEن العمل والدخل لألسر الفقيرة               أزمEات السEبعين   
 .المتضّررة من األزمات ومن برامج التكييف الهيكلي التي تشهدها الفترة االنتقالية

 
 ما إذا آانت النساء، ال سّيما       هي جالبرامالمسألة المشترآة بين هذين النوعين من       و

مEنافع االسEتخدام المباشEر التEي أوجدتها هذه     الفقEيرات منهEّن، قEد ِنْلEَن حّصEتهن مEن        
هEEل للنسEEاء إمكانEEية وصEEول مسEEاوية إلمكانEEية    .  آمEEا الEEرجل، وإلEEى أي حEEدّ  الEEبرامج

مEا هEي الظEروف التEي تسEاهم فEي منحهEّن هذه اإلمكانيات، وما هي التي                   والEرجال ؟    
تعيقهEEن مEEن َنEEْيلها ؟ آEEيف حاولEEت الEEبرامج تخطEEي الحواجEEز القائمEEة أمEEام مشEEارآة      

 النساء ؟
 

اعتEبر أنصEار هEذه الEبرامج أنهEا تملEك القدرة على تحسين مستويات المعيشة وأمن         
األسEEرة الغذائEEي بEEتقديم عوائEEد الدخEEل المباشEEر، وتؤّمEEن فEEي الوقEEت نفسEEه الخدمEEات   

 الري  نظممثل الطرقات، المراآز الصحية،     (والمقتنيات الضرورية للنمو المستقبلي     
 يحتكر جزءًا آبيرًا من التوظيفات      البنى األساسية طEاع   وبمEا أن ق   ).  المEياه  وإمEدادات 

واالسEEتثمارات العامEEة والمسEEاعدات التEEنموية فEEي الEEبلدان النامEEية، فEEإن اسEEتراتيجية  
 تشّكل أداة ذات طاقة آبيرة على تعزيز العمل         البEنى األساسية  تكثEيف االسEتخدام فEي       

ين في البناء شروط     تفرض على المشارآ   البنى األساسية إن برامج   . وتخفEيف الفقEر   
غالبًا ما تكون عمEل مEن شEأنها أن تسهل االستهداف الذاتي من جانب الفقراء الذين      

تكالEEيف الفرصEEة الEEبديلة لهEEم عEEند عملهEEم فEEي األشEEغال العامEEة أقEEل ممEEا هEEي علEEيه      
 .بالنسبة لغير الفقراء

  1.ب
  المكثفبرامج االستخدام

 األساسية البنى في 

 
 خEالل الEبرامج المنفذة بمساعدة منظمة العمل الدولية في            الخEبرة المكتسEبة مEن      تEدل 

 تتمّتع بإمكانات هائلة لمساعدة     البنى األساسية  وآسEيا إلى أن برامج       إفريقEيا آEل مEن     
 الفقEيرة أعلEى نسبة مشارآة في األشغال العامة، وأطولها           فلألسEر . النسEاء الفقEيرات   

 EEر الفقEEى األسEEن إلEEناء المنتميEEال البEEم عّمEEنًا، ومعظEEاءزمEEم نسEEي . يرة هEEر التEEإن األس
تحظEى بEأعلى مشEارآة هEي األسEر التEي تEتحّمل أثقل المسؤوليات في إعالة األطفال،              

 .واألسر التي يرتفع فيها عدد النساء البالغات، واألسر التي ترأسها النساء
 

إذ .  غير متساوٍ  البEنى األساسية  آEان مسEتوى مشEارآة النسEاء الفقEيرات فEي بEرامج               
وتتضEEمن القEEيود   .  مشEEارآة النسEEاء الحEEد مEEن  مEEن العوامEEل فEEي   تسEEاهم مجموعEEة 

الرئيسية على دخول النساء قطاع أعمال البناء المأجورة، من جملة ما تتضمنه، ما             
 :يلي 

 عوامل المشارآة
 النسائية 

 متطلبات األسرة من وقت عمل النساء ؛ �
 ؛فالكفاالمعايير والمواقف المعادية لعمل النساء المأجور في زراعات  �
 الذآEEور الباحثيEEن عEEن العمEEل، ال سEEّيما فEEي      فرطمEEن  لشEEديدةاالمنافسEEة  �

 . ندرة األعمال وضآلة المداخيل الزراعيةتعاني منالمناطق التي 
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 أعداد متزايدة   وقد تمكنت . مهمEا يكEن، تبقى الحاجة للمال أو الغذاء حافزًا قويًا جداً           و
ية األطفال من التوفيق بين     مEن النسEاء ذوات المسؤوليات األسرّية ومسؤوليات رعا        

إال تخEEتار النسEEاء العمEEل فEEي األشEEغال العامEEة   وال . الطلEEبات المتضEEاربة علEEى وقتهEEن 
   Eندما يّقEناء هي أوفر وأهم من                    عEال البEي أعمEيقه فEتوقع تحقEل المEيمة الدخEدرن أن ق

، ومEEن خسEEارة العوائEEد المحEEتمل علEEى هEEذا العمEEلعEEبء األعمEEال اإلضEEافية المترتEEبة 
، ومEن فقEدان المداخEيل التEي تدّرهEا أنشطة      والزراعEية المهEام المنزلEية    تحقEيقها مEن     

مكافEئة أخEرى، أو مEن تحّمEل الوصمات االجتماعية السلبية المصاحبة ألعمال البناء               
 .المدفوعة األجر

 
هEEEذه العوامEEEل، إال أن ب ًا مباشEEEرتتصEEEل اتصEEEاًال ال البEEEنى األساسEEEيةمEEEع أن بEEEرامج و

تEEEبعة داخEEEل بEEEرنامج مEEEا يمكEEEن أن تسEEEاعد أو تعEEEيق  االسEEEتراتيجيات واألسEEEاليب الم
 .مشارآة النساء الفقيرات في أعمال البناء المدفوعة األجر

إما : استراتيجيات البرامج 
 لمصلحة النساء أو ضدها

 
لقد و. قضايا الجنسين  ليست محايدة من ناحية      للبEنى األساسية  فالEبرامج المخّصصEة     

هEذا المجEال بأن الجوانب التالية من هذه         أظهEرت تجEارب مEنظمة العمEل الدولEية فEي             
مستوى األجر وطريقة دفعه؛   : قضايا الجنسين الEبرامج هEي غEير محEايدة من ناحية           

؛ نظام ) أي العمالة غير المأجورة (الذاتمEدى وطEريقة تعبئة العّمال بهدف مساعدة       
ات توظEيف العّمEال المحلييEن ؛ شEروط العمEل فEي موقع العمل ؛ ودرجة إسهام الفقير                  

 .في آليات صنع القرار والتخطيط
 

، المنفذة  البEنى األساسية   بعEض بEرامج تكثEيف االسEتخدام فEي            يتبيEن مEن اسEتعراض     
بمسEEاعدة مEEنظمة العمEEل الدولEEية، أن العEEامالت يحتشEEدن فEEي سلسEEلة محEEدودة مEEن      

 على الرأس من    الموادحمل  واالعتناء بالمشاتل   والعمليات، أهمها زراعة األشجار،     
يعتEبر العمل في المشاتل مالئمًا للنساء بشكل عام         و.  وصEخور ومEياه    أتEربة وحصEى   

أمEEا .  والEEرعايةوألنEEه يتطّلEEب مهEEارات العEEناية" األعمEEال الخفEEيفة"ألنEEه يEEندرج بيEEن 
لقEد ولجEت النسEاء ميدان       و. التحمEيل الرأسEي فهEو عمEل نسEائي تقلEيدي فEي افريقEيا               

 العمل التقليدي   توزيعتبع عامة    من خالل أعمال البناء التي ت      البنى األساسية أشEغال   
فمEن الجائEز أن تحظEى أعمال        . بيEن النسEاء والEرجال آمEا فEي الEزراعة وفEي المEنزل               

البEEEناء هEEEذه بتقEEEّبل اجتماعEEEي أآEEEثر مEEEن األعمEEEال غEEEير التقلEEEيدية المخEEEتلفة جذريEEEًا، 
قادرات على االنخراط فيها فورًا نظرًا لما لديهن من خبرة           النسEاء    أنباإلضEافة إلEى     

 .ةسابق

  2.ب
  فرص النساء توسيع

للبنى في البرامج المخّصصة 
 )6( األساسية

 
 
 
 
)6(  A. King Dejardin. Public works programmes. A strategy for poverty alleviation - the gender dimension. 

Issues in Development Discussion Paper, Geneva, ILO, 1995. 



  
 

 

18

ورة تحقEيق النسEاء أقصEى درجEات االنEتفاع المباشEر من هذه               علEى الEرغم مEن ضEر       و
لقEEد أظهEEرت بعEEض . األعمEEال، إال أنEEه ال بEEّد مEEن تشEEجيعهن فEEي أنشEEطة جديEEدة أيضEEاً  

بEEرامج مEEنظمة العمEEل الدولEEية آEEيف يمكEEن توسEEيع مجموعEEة األعمEEال للنسEEاء داخEEل     
 .البنى األساسيةمشاريع 

 
ء ولمنفذي البرامج على السواء،     فEي بورآيEنا فاسEو، أجريEت دورات توعEية للنسEا            و

ودورات تدريبEEية للنسEEاء، توصEEلن خاللهEEا إلEEى صEEنع الكEEتل االسEEمنتية، وهEEو عمEEل      
 عجEالت اليد بدًال من التحميل على        وطلEب إليهEن اسEتخدام     . مخّصEص للEرجال تقلEيدياً     

 .الرأس
 

فEEي إقلEEيم شEEمالي آوردوفEEان فEEي السEEودان حيEEث تعتEEبر أعمEEال البEEناء حكEEرًا علEEى       و
وقد . ، شارآت النساء أحيانًا في بناء المدارس وأحواض تجميع مياه األمطار          الرجال

، والتقنيين المحليين، والنساء    وجهاء القرى حصEل ذلEك تدريجEيًا بعEد مشEاورات مع            
شارآت النساء في و. الفقيرات أنفسهن اللواتي أثبتن عمليًا جدارتهن في هذا المجال   

واحد، ومن ثم في قرية أخرى ى أساسية  بنأول األمر في قرية واحدة وضمن مخطط        
 .وضمن مخطط آخر

 
سوانا النساء على االلتحاق بدورات تدريبية      ت فEي بو   الطEرق  بEرنامج بEناء      وقEد شEجع   

شEرافية، ثEم جEرى اسEتخدامهّن آقEادة لفEرق العمل،             اإلتقنEية و  المناصEب   إلعدادهEن لل  
 .وقادة للمجموعات، ومسؤوالت تقنيات، ومساعدات

 
 النسEاء الفقEيرات للعمل والدخل في أوقات الرآود    حاجEة حّرى هEذه الEبرامج      آEيف تEت   

 االقتصادي ؟ وآيف تحّدد هذه البرامج مدى مشارآة النساء ؟ 
 

اعEEتمدت هEEذه الEEبرامج أسEEلوب االسEEتهداف الذاتEEي للفقEEراء مEEن خEEالل دفEEع أجEEور         
ال أنه  إ. منخفضEة، واالسEتهداف الجغرافEي للبيEئات المجEاورة ذات الدخEل المEنخفض              

مEEن الEEنادر أن تجعEEل الEEبرامج مEEن الوصEEول إلEEى النسEEاء ضEEمن مجEEتمع مقصEEود أو     
لذا . مجموعEة مسEتهدفة سياسEة خاصEة تنEتهجها أو أهدافEًا صريحة تسعى لتحقيقها               

فEإّن تمEّتع النسEاء بمنافع هذه البرامج يحصل من باب الصدفة ويتوّقف على عوامل                
 .وإطار العمل المؤسساتي ميزات تصميم البرنامجعديدة، منها 

  3.ب
 مشارآة النساء في 

 برامج االستخدام 
 الخاص

 
إن مشEارآة النسEاء فEي برامج االستخدام المرآزية الخاضعة للعرض هي وقف على              اإلطار المؤسساتي

فEي بEرامج الصEناديق االجتماعEية، ترتبط         ف.  هEذه الEبرامج    بتصEميم الخاصEة   المEيزات   
  EEEيعة الوآEEEائية بطبEEEارآة النسEEEناديق،    المشEEEذه الصEEEع هEEEتعاملة مEEEيذية المEEEاالت التنف

وقEEد تEEتجاوب المEEنظمات غEEير الحكومEEية ذات الطEEابع  . وبقدراتهEEا التقنEEية وتوجهاتهEEا
 . النساء الفقيراتاحتياجاتالنسائي أآثر من غيرها مع 
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يلتحق الرجال عادة بالبرامج التي تقدم أجورًا عالية فيما تندفع النساء نحو البرامج             
أي أقل من الحّد األدنى القانوني لألجر أو أقل من (قEّدم أجورًا منخفضة نسبيًا  التEي ت  

إن األجEEور التEEي يعتEEبرها الEEرجال منخفضEEة جEEدًا    ). مسEEتوى عEEيش الكفEEاف لألسEEرة  
ووصمة العمل في أعمال    مقارنEة بمEا يسEتطيعون الحصEول علEيه فEي سEوق العمEل،                 

وتفسEEح المجEEال اللEEتحاق    منخفضEEة األجEEر تEEرفع تكالEEيف مشEEارآة الEEرجال     نسEEائية
 ان قورنEEت بمشEEارآة مEEرتفعة مشEEارآة النسEEاء  الوقEEت ل تكالEEيف إال أن. النسEEاء بهEEا 

 رعاية األطفال مرافق ل ، لكEن هEذه التكاليف تنخفض في البرامج التي تؤمن             الEرجال 
والتEي تعتمد ساعات عمل تسمح       المEنزل،    قEرب  مكEان العمEل      والتEي يقEع فEيها     ،  مEثالً 

 .رنة وبخيارات عمل تشمل اإلنتاج من المنزلبترتيبات م

 األجور مقابل
 تكاليف المشارآة
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 إرشادات العمل . ج
 

 ،يرّآEز هEذا القسEم على أهمية االستخدام المأجور آاستراتيجية تمكين لتخفيف الفقر            
عEEند فقEEط العمEEل للحسEEاب الخEEاص يEEتّم التشEEديد علEEى اسEEتراتيجيات إذ انEEه آثEEيرًا مEEا 
 .مّما يبعدهن عن فرص االستخدام المأجورء استهداف النسا

  1.ج
 تحسين إمكانيات 

  في االستخدام المأجورلنساءا
مEEن جانEEب آافEEة االتجاهEEات  مEEتعّددة تدخEEالت توفEEر ضEEرورةيؤآEEد هEEذا القسEEم علEEى  و

 .المعنية واألطرافالجهات 
 

يتطّلEب تعزيEز فEرص االسEتخدام المEأجور للنسEاء اللواتEي يعشن في الفقر سياسات                و
 :تدخالت مباشرة إصالحية و

 
 بيئة شاملة مؤاتية للسياسات االقتصادية، وفقاً للخطوط المقترحة في اتفاقيات ايجاد �

، ومراقEEبة دقEEيقة للمؤسسEEات 156، و100،111، 122مEEنظمة العمEEل الدولEEية رقEEم 
 وللتنفيذ الفعلي للبرامج المطلوبة ؛

ت التنمEEية  عEEن التغيEEيرات فEEي اسEEتراتيجياالEEناجمةالمراقEEبة الدقEEيقة لآلثEEار  �
 ولموقع النساء في سوق العمل ؛

 الEEتكاملمEEن الضEEروري إدراج حEEّد أدنEEى مEEن معايEEير العمEEل فEEي إجEEراءات و �
تحسEين نوعEية االستخدام في الوظائف المستحدثة      إذا مEا أريEد       االقتصEادي 

لنسEEاء وهEEذا األمEEر ضEEروري بصEEورة خاصEEة ل   . ضEEمن إجEEراءات العولمEEة 
اعEEات الموّجهEEة نحEEو التصEEدير،  اللواتEEي تEEتاح لهEEن فEEرص العمEEل فEEي القط  

، وهذه آلها تقّدم     بشكل رئيسي  والقطEاع غEير النظامEي، والعمل في المنزل        
 الوظائف المتدنية النوعية؛

مEن بيEن التدابير الواجب اعتبارها وتكييفها مع بيئات معّينة، نذآر تحسين            �
ظEEEروف العمEEEل ؛ وتحسEEEين القEEEدرة التفاوضEEEية للنسEEEاء داخEEEل المؤسسEEEة    

وتحسEين تسEهيالت اإلسEكان والEنقل، وتحسين خدمات رعاية           والمجEتمع ؛    
  التدابير لمكافحة التحّرش الجنسي؛ووضعاألطفال ؛ 

إعEادة الEنظر فEي مؤسسEات وتشريعات سوق العمل بهدف توفير المساواة               �
 بين النساء والرجال في شروط العمل وظروفه ؛

ّيما النساء  إنفEاذ القوانيEن وبEذل جهEود خاصEة لتحسEين حصEول الفقراء، ال س                 �
وصEولهم إلEى الهيئات    حقوقهEم فEي العمEل، و     عEن الفقEيرات، علEى المعلومEات       

 .الرسمية مثل دوائر تفتيش العمل ومحاآم العمل
 

 هيالدولية  من البرامج المنفذة بمساعدة منظمة العمل المستخلصةإن الدروس 

 :التالية 

، خالل عملية تقييم    لEم يEتّم التنّبه بصورة مالئمة      : مسEتوى األجEور وطEرق دفعهEا         
، إلEEى آيفEEية اسEEتجابة النسEEاء والEEرجال لمسEEتويات األجEEر   البEEنى األساسEEيةبEEرامج 

 . وطرق تسديده

  2.ج
  مشارآة النساء تعزيز

 في برامج االستخدام الخاص
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إال أنEه، نظEرًا إلEى أن النسEاء أقEل حرآة، وأن خياراتهن في تحقيق المداخيل                  
ت البEناء يأتيEن فEي اإلجمEال مEن األسر            أقEل مEن خEيارات الEرجال، وأن عEامال          

األآEثر فقEرًا، تمEيل تكلفEة الفرصEة الEبديلة فEي األشEغال العامة إلى االنخفاض                   
لذا، بقدر ما تكون    . عEند النسEاء بالمقارنEة مEع الباحثيEن اآلخريEن عEن العمEل               

مسEEتويات األجEEور عالEEية، بقEEدر مEEا يEEزيد احEEتمال مواجهEEة النسEEاء منافسEEة       
الذآEEور أو مEEن هEEم أحسEEن  (احثيEEن اآلخريEEن عEEن العمEEل  شEEديدة مEEن جانEEب الب

 ).حاًال
بمEا أن الEرجال ينEتمون تقلEيديًا إلى ميدان العمل      : االعEتماد علEى الEذات     �

المEأجور، وأن النسEاء لسEن صEاحبات القEرار فEي بعEض المجتمعات في ما                  
أعمEEال  خطEEر لجEEوء النسEEاء إلEEى   يأتEEييEEتعلق بEEتوزيع واسEEتعمال وقتهEEّن،   

هEذا  و. فEي حيEن ُيعطEى الEرجال أفضEلية العمEل المEأجور       ، المسEاعدة الذاتEية  
يعنEي المEزيد مEن األعEباء الملقEاة علEى عEاتق النسEاء دون أن يقابلها دخل                    

، طوعية غير   المساعدة الذاتية أعمEال   كEون   تويكمEن الخطEر عEندما       . مEادي 
 .شمل األفراد الذين ال يحّق لهم االنتفاع من مخرجات البرنامجتأو 

ر الكثيف للمعلومات باستخدام قنوات االتصال  إن النشE   : طEرق التوظيف   �
عالم النساء ألن قدرتهّن على الحرآة ال       إلوسائل  الالمتعددة هو أحد أفضل     

. ، آما أنهن ال يترّددن إلى المراآز اإلدارية والسياسية  قدرة الرجال تEوازي   
 األعمEEEال المEEEتوفرة بغEEEية إعEEEادة تنظEEEيم عEEEنهEEن بحاجEEEة إلعEEEالم مسEEEبق  و

إن أنشEEEEطة . لEEEEية أو الحصEEEEول علEEEEى إذن الEEEEزوج أو األب مهامهEEEEن المنز
الوسEاطة االجتماعEية الرامية إلى تشجيع القادة المحليين ومنفذي البرامج           
المحليين والتقنيين على اعتماد مواقف أآثر ايجابية حيال عمل النساء في           
البEناء، وإلEى تشEجيع الEتحاق النسEاء الفقEيرات بحقEل األشغال العامة يجب                 

 .جزءًا من جهود التوظيفأن تكون 
تتصEEل أيضEEًا المشEEارآة النسEEائية فEEي أعمEEال     : تEEنويع وظEEائف النسEEاء  �

. البEناء بدرجEة السEماح لهّن وتشجيعهّن وتكليفهّن بالقيام بأنشطة متنوعة           
 مهام النساء التي يعتبرونها      ما هي   مEنّفذو وتقنEّيو البرامج     ّدفغالEبًا مEا يحEد     

 هذه  لكن. لى أساس معاييرهم الخاصة   مالئمEة لهEّن أو مقEبولة اجتماعEيًا ع         
لقEEد سEEاعدت بعEEض   و. بأوضEEاع النسEEاء  يكEEون لهEEا عالقEEة  المعايEEير قEEد ال  

البرامج النساء على االضطالع بمهام جديدة مخّصصة تقليديًا للرجال، من          
خEEالل دورات إثEEارة الوعEEي، أو بالتدريEEب، أو بمEEنح النسEEاء فرصEEة اختEEيار  

 .المهام التي يرغبن في تأديتها
يمكEEن تسEEهيل أعمEEال البEEناء     : ف فEEي مواقEEع العمEEل  الظEEروتحسEEين  �

 الخاصة في موقع العمل، مثل تلك       احتياجاتهEن بالنسEبة إلEى النسEاء بتلبEية         
لقد وّفرت بعض البرامج أوقات . التEي تخّفEف مEن أعEباء أعمالهن المنزلية        

راحEEة لألمهEEات المرضEEعات وللحوامEEل، وأماآEEن يمكEEن تEEرك األطفEEال فEEيها    
 .ضمن موقع العمل
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 خالصة
 

 للخروجإن الوصEول إلى فرص االستخدام المأجور الجّيد يشّكل استراتيجية أساسية            
؛ إن العمل هو أهم رأسمال يملكه الفقير      ) أ(: مEن الفقEر، لخمسEة أسEباب علEى األقEل             

 علEEى حسEEاب االسEEتخدام   العمEEل للحسEEاب الخEEاص للنسEEاء    توسEEيع وال يجEEوز) ب(و
ثمانيEنات ضغوطات متعاظمة تحول دون آسب       تواجEه النسEاء مEنذ ال      ) ج(والمEأجور؛   

قد يشّكل االستخدام المأجور    ) د(و؛  ة والحضري المناطق الريفية أجEر آاف ودائم، في      
  )هـ(والمEورد المسEتقّل الوحيد للنساء من أجل آسب دخل نقدي يمكنهن التحّكم به؛               

ره النساء  يسEاهم العمEل المأجور في تحسين رفاهية األسرة، نظرًا لالهتمام الذي تعي            
 .إنفاقهن العائلية األساسية في لالحتياجات

 
 في اإلجحافال تEزال النسEاء، وخصوصًا النساء اللواتي يعشن في الفقر، يعانين من           

منها القيود الثـقافية   والوصول إلى العمل المأجور، نتيجة لبعض العوامل المتداخلة،         
مEEل التEEي تسEEتبعد النسEEاء،  ، ومؤسسEEات الع)بشEEكل خEEاص مخEEاوف أصEEحاب العمEEل  (

  الميسEEور رعايEEة األطفEEال والتعلEEيمآخدمEEات الخدمEEات االجتماعEEية األساسEEية وانعEEدام
 .والنقل

 
إن إعEادة الهEيكلة االقتصEادية والعولمEة أتاحEتا المEزيد من الوظائف والقطاعات أمام                 

ا النوعEEي آEEان محEEدودًا مEEن حيEEث األجEEور، وظEEروف العمEEل،   مإال أن تأثEEيره. النسEEاء
 .واألمن الوظيفي، الخستوى المهارات، وإمكانيات الترقي المهني، وم
 

تشEمل االستراتيجيات الرامية إلى تعزيز الوصول إلى االستخدام المأجور سلسلة من         
سياسEEات سEEوق العمEEل النشEEطة، ومخططEEات     و السياسEEات القطاعEEية  مEEنهاالتدابEEير 
نمط تدخل فوري وقEد جEرى التشديد بشكل خاص على   .  الوظEائف الخاصEة    اسEتحداث 
مخططEات االسEتخدام الخEاص، فEي ضEوء الEدروس المسEتقاة من البرامج                : ومباشEر   
 . بمساعدة منظمة العمل الدولية، والتي تّمت مناقشتهاالمنفذة

 
سياسات إصالحية متوسطة إلى طويلة     :  الEتدخل علEى الحاجEة إلEى          إرشEادات شEّددت   

لكلية األآثر مساواة وتحّسسًا    جمEع السياسEات االقتصادية ا     ي مEتكامل    نهEج المEدى مEع     
احEEترام الحEEّد األدنEEى مEEن معايEEير العمEEل فEEي  و مEEن حيEEث تصEEميمها الجنسEEينلمسEEائل 
تصEEEميم مؤسسEEEات غEEEير تميEEEيزية وأآEEEثر و  االقتصEEEادي والعولمEEEة؛ الEEEتكاملعملEEEية 

 والخدمات االجتماعية مجانًا    الحصول على التسهيالت   في   الحEق ضEمان   ومشEارآة ؛    
 .رعاية األطفال والنقل والتعليم والتدريبأو بكلفة منخفضة مثل 

 
أسEEاليب التوظEEيف، ب االهEEتمام ينبغEEيوفEEي مEEا يEEتعّلق بمخططEEات االسEEتخدام الخEEاص، 

وتEEنويع وظEEائف النسEEاء، وظEEروف العمEEل فEEي المواقEEع، ومسEEتوى األجEEور وطEEريقة    
 .تسديدها
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