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 تفسيرات لبعض المفاهيم والمصطلحات  -1

 
 

َوآqُثر  اسqتخدامها  آما  تعّددت  معاني    ."  الجqندر " أو  فqي  اآلونqة  األخqيرة  شqاعت  آلمqة  الqّنوع  االجتماعqي                  
   وما  هي  المفاهيم  التي  تتضمّنها؟؟فماذا  تعني  هذه  الكلمة.  هذا  االستخدام

تفي  لحّد  آبير  بغرض     "  النوع  االجتماعي  "وترجمqته  فqي  اللغqة  العربية             .  مفهqوم  حدیqث  نسqبياً       "  الجqندر "
فالجqندر  هو  في  واقع  األمر  البعد  االجتماعي   ."    بالجqنس  االجتماعqي  "ضqًا  ترجمqته       ویصqح  أی   .  الqتعریف 

ذلqqك  أّن    اإلنسqqان،  بخqqالف  الحqqيوان،  لqqيس  نوعqqًا    .  للجqqنس  البشqqري  وذلqqك  مقqqابل  الqqبعد  البيولوجqqي  له      
داد  العصqqور،  مqqع  أدوار  وأبعqqاد      ذآqqرًا  آqqان  أم  أنqqثى،  قqqد  تqqالزم  علqqى  امqqت     ،وجنسqqه.  بيولوجqqيًا  صqqرفاً 

أي  أّنه  .  آالqبعد  االجتماعqي  والqبعد  االقتصqادي  والqبعد  الفكqري  والqبعد  النفسqي              .  وصqفات  تqتجاوز  الجqنس       
وعلqqى  سqqبيل  المqqثال  فqqإّن  .  تqqالزم  مqqع  صqqفات  مqqن  شqqأنها  إضqqافة  قqqيمة  علqqى  الجqqنس  بصqqورته  الخالصqqة 

      qو  مqر،  هqان  الذآqية  البيولوجية  ذآر االنسqعلى  الصعيد  العائلي  أب:  غير  أّنه  وفي  ذات  الوقت.  ن  الناح  .
وعلqqى  الصqqعيد  .  وعلqqى  الصqqعيد  االقتصqqادي  ُمعqqيل .  وعلqqى  الصqqعيد  االجتماعqqي  رجqqل  له  قqqيمة  ومكانqqة     

لصعيد  العسكري  جندي  وعلqى  الصqعيد  القضqائي  قاضqي  وعلى  ا    .  السياسqي  ملqك  أو  رئqيس  دولqة  یشqّرع           
وآّلها  صفات  وأدوار  ترسخت  في  ذهن  الذآور  وفي  أذهان      .  أو  قqائد  وعلqى  الصqعيد  الّدینqي  رجqل  دیqن                  

 .اآلخرین  وفي  التقاليد
ُتخصqqَّب،  تحمqqل  وتلqqد    .  واالنسqqان  األنqqثى،  هqqي،  وعلqqى  مqqّر  العصqqور،  أنqqثى  علqqى  الصqqعيد  البيولوجqqي       

ورّبة  بيت  تدّبر  شؤون       .  وزوجة  تعتني  بزوجها    .  ها  على  الصعيد  العائلي  أم  تربي  األطفال            لكqنّ .  وترضqع 
وهqqي  فqqي  بعqqض    .  وهqqي  علqqى  الصqqعيد  االجتماعqqي  امqqرأة  تqqرعى  اسqqتمراریة  القqqيم  والتقالqqيد        .  األسqqرة

وجلqqّي  أّن  القqqيم   .  فqqي  التقالqqيد وآّلهqqا  صqqفات  ترّسqqخت    .  المجqqتمعات،  خاصqqة  الزراعqqية،  عاملqqة  منqqتجة    
آونها  .  واألدوار  المرتqبطة  بqالذآورة  واألنوثqة،  آانqت  على  امتداد  العصور  وما  تزال،  قيمًا  غير  متكافئة          

تمqqّيز  الذآqqورة  عqqن  األنوثqqة  والqqّرجل عqqن  المqqرأة  والفqqتى  عqqن  الفqqتاة  تميqqيزًا  لصqqالح  الصqqف  األّول  مqqن        
  ومqqع  الqqتطّور  العلمqqي   ،إّنمqqا.  يqqيزًا  یخفqqض  مqqن شqqأن  المqqرأة  ومqqن  دورهqqا  ومqqن  قqqيمة  عملهqqا    تم.  هqqؤالء

فلم  یعد  العمل  .  والتكنولوجqيا،  ومqع  القفqزة  الهائلqة  التqي  جرت  في  القرن  الماضي،  بدأت  األمور  تختلف                   
بqل  صqار  یعqتمد  أآqثر  علqى  اإلدراك  والذآاء       .  ةیعqتمد  علqى  القqّوة  البدنqية  التqي  تمqّيز  الqّرجل  عqن  المqرأ                     

.  واقqترن  هqذا  التطور  بانتشار  التعليم  والمدارس  والجامعات  التي  صارت  تفتح  أبوابها  للجنسين       .  والqّرویة 
 هذا  وأّثار .  و  ُأتqيح  للمqرأة  أن  تلمqع  فqي  ميادیqن  علمqية  شqتى  آانqت  فqي  مqا  مضqى  حكqرًا  علqى  الqّرجل                            

فصار  ُیحكى  عن  االجحاف  الذي  یقع  على  .  وعلى  نظرة  آّل  منهما  لنفسه        .  الqتطّور  علqى  حqياة  الجنسين         
ومطالبqqتهم  بqqأدوار  باتqqت  ال  تqqتالءم  مqqع  التغqqيرات  االقتصqqادیة  واالجتماعqqية  التqqي    .  الذآqqور  أنفسqqهم  أیضqqًا

ضqqرورة  مواجهqqة  العوائqqق  التqqي  تعqqترض  نمqqّو    اإلنسqqان       وصqqار  ُیحكqqى  عqqن    .  سqqادت  العqqالم  الحدیqqث  
وأّنqه  علqى  الجنسqين  أن  یqبادرا  معqًا  لبqناء  مفاهqيم  جدیqدة،  تتيح  للمرأة  أسوة                         .  والمجqتمع  علqى  حqّد  سqواء          

 1.بالّرجل  أعلى  مراتب  المشارآة

  
 

حول النوع االجتماعي 
 )الجندر(
 

ویصح القول  أّن  لبرامج  التنمية  .  بمسqألة  التنمية  ارتباطًا  وثيقاً )  الجqندر (عqي    ارتqبط  مفهqوم  الqّنوع  االجتما         
فما  هو  مغزى  .  وخططهqا  دور  أساسqي  فqي  انتشqار  هqذا  المفهqوم  علqى الqنطاق  الواسqع  الذي  نعرفه  اآلن                   

 ؟هذا  االرتباط
 

مجاالت  عدیدة  تؤثر  في   تشتمل  على  التقدم  في  هqي  عملqية  نهqوض  واسqعة  للمجتمع                ،  آمqا  نعلqم      ،التنمqية 
واالنتاج،  بدوره،  عملية  معقدة  ترتبط  .  نمqّو  اإلنqتاج  وفqي  ارتفqاع  مستوى  المعيشة  وتقليص مسببات  الفقر             

لqqذا  فqإّن  أّي  خلqل  یصqيب  أحqqد     .  المصqادر  والكفqاءة  :  بعوامqل  أخqرى  آثqيرة یمكqن  تلخيصqqها  فqي  مسqألتين      
خفض  مستوى   العوامqل  المشqارآة  في  التنمية  أو  إحدى  الحلقات  الالزمة  لها،  یعرقل  اإلنتاج  ویؤدي  إلى                     

أي  .  ومqن  آبرى  هذه  المعّوقات الخلل  في  مسألة  الّنوع  االجتماعي .  المعيشqة  ویفqتح  اآلفqاق  لqتغلغل  الفقqر            
ومqqن  المؤسqqف،  أّنqqه  رغqqم  الqqتطّور  .   التqqي  یقqqوم  بهqqا  الجنسqqانالخلqqل  فqqي  األدوار  االقتصqqادیة  االجتماعqqية 

  ما  زال    التمييز  في  العمل  بين    ،الهqائل  الqذي  عqرفه  العqالم فqي  القqرون  الماضqية  إثqر  الqثورة  الصناعية                          
ل  في  معظم  البلدان  ولqنا  فqي  عqدم  مسqاواة  األجqور  بيqن  النسqاء  والqرجا        .  الجنسqين قائمqًا  فqي  بلqدان  العqالم         

آمqا  أّنqه  مqن  المالحqظ  أّن  المجqتمعات  األآqثر  تميqيزًا  هي،  على  العموم،األآثر            .  دلqيل  واضqح  علqى  ذلqك          
  أّن  الqqتطور  ،ویqqرى الباحqqثون  فqqي  شqqؤون  التنمqqية.  فقqqرًا  وضqqعفًا  علqqى  صqqعيد  اإلنqqتاج  والqqنمّو  االقتصqqادي

وبحصول  النساء  على  الموارد  .    آبqير  بqتطویر أفqراد  المجqتمع  رجqاًال  ونسqاءً      االقتصqادي  یرتqبط  إلqى  حqدّ          
وأّن  حرمانهّن  من  امتالك  هذه  الموارد  یعّزز  الفقر  خاصة  وأّن             .  االقتصqادیة  وتمّكنهqّن من  التصّرف  بها         

الnnnnnnnnnnّنوع  االجتماعnnnnnnnnnnي  
 والتنمية

 

                                                 
   منظمة  العمل  الّدولية-:  المصدر 1

 "  النوع  االجتماعي،  الفقر  واالستخدام  " حقيبة  تدریبية  حول                
 )اليونيفيم(  األمم  المتحدة  اإلنمائي  للمرأة  صندوق  -           

 2000  ،               حقيبة  تدریب  حول  الّنوع  االجتماعي
 

   منظمة  العمل  الّدولية-:  مصدرال 2 
 "  النوع  االجتماعي،  الفقر  واالستخدام  "               حقيبة  تدریبية  حول  

 )اليونيفيم(  األمم  المتحدة  االنمائي  للمرأة  صندوق  -           
 2000  ،               حقيبة  تدریب  حول  الّنوع  االجتماعي

 ر  أخرى  مصاد-           
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  مqqن  هqqنا،  فqqإّن الqqرابطة  بيqqن  الqqّنوع  .أعqqداد  النسqqاء  المعqqيالت  ألنفسqqهّن  و  ألسqqرهّن  یqqزداد  یومqqًا  عqqن  یqqوم
فما  .  وبيqن  التنمqية  هqي  رابطqة  تفاعلية      -  أي  تqوزع  األدوار  بالqنظر  إلqى  العمqل  واإلنqتاج                     -االجتماعqي     

ومqqا  یوهqqن  المجqqتمع  یؤثqqر  سqqلبًا  علqqى  المqqرأة  والqqرجل   . یوهqqن  قqqدرات  المqqرأة  یؤثqqر  سqqلبًا  علqqى  المجqqتمع
 2.معًا

 
 

أو بنسبة السعرات الغذائية  تqنظر الدراسqات الحدیqثة إلqى الفقqر،  فقط،  لجهة البعد المتعّلق بدخل الفرد السنوي                 ال
. بل تعتبر أّن هناك عددًا من األبعاد األخرى یجدر بنا أخذها في االعتبار لتحدید الفقر        .  التqي یحصqل علqيها یومqياً       

 الكّمي  اإلحصاءهكqذا یندمج . قافqية وصqحية تشqارك مجqتمعًة فqي تqناول ظاهqرة الفقqر        ثة جتماعqي أبعqاد اقتصqادیة ا    
مqثل هqذه المعایqير فqي قياس الفقر ،  یصح اعتمادها في البلدان العربية       . بالتوصqيف الّنوعqي لqتحدید حqياة الفقqراء         

آثافة عدد أفراد األسرة    : نالدوعلqى سqبيل المqثال،  ومqن المواصqفات المالزمqة للعائلqة الفقqيرة فqي هذه الب                    . أیضqاً 
ن التأهيل المهني وسهولة  عوانخفqاض مسqتوى الqتعّلم وعqدم االسqتقرار فqي العمqل المqأجور وانفصqال هqذا العمل                   

إضqqافة إلqqى تqqرّدي الحالqqة السqqكنية والشqqح فqqي مqqياه الشqqرب ومqqياه الخدمqqة ناهqqيك عqqن صqqعوبة  . الqqتعّرض للqqبطالة
 من األسر الفقيرة في األردن یزید عدد أفرادها عن سبع %70أّن  لى إ إلحصاءاتإذ تشير. امتالك الموارد

هذه النسبة التي تصل    . ناهqيك عن ارتفاع في نسبة اإلعاقات بين الفقراء        . لألسqر غqير الفقqيرة      %30مقqابل    (7) 
لي احووفي فلسطين تبلغ نسبة الذین ال تتوّفر لدیهم شبكات الصرف الصحي . إلqى الضqعفين مقارنqة بغqير الفقراء     

وفي المغرب تنتشر عمالة . تفشqّى األّمية بين الفقراء وخاصًة النساء منهم،  بصورة ملحوظة      ت وفqي مصqر    72%
 3. الفتيات الصغيرات

 

 لفقر وأبعادها 
 

 
 
 

ورغم هذا یبقى فقر اإلناث أآثر انتشارًا       . علqى الذآqور واإلناث على حدٍّ سواء        نطqبق مواصqفات الفقqر ومعایqيره       ت
     qي العqّدة فqن فقر الذآور    وحqهذه التسمية "  أنيث الفقر ت"األّول  بخصائص تبّرر تمامًا تسمية         آما یتمّتع هذا  . الم م

ولكأّن .  مية المجتمعات الفقيرةنالتqي باتqت تعqتمدها المqنظمات الّدولqية والحكومqات والجمعqيات األهلية المهتمة بت           
.  العربqqية،  یشqqّكلن فqqئة خاصqqة داخqqل الفqqئة ذاتهqqا النسqqاء الفقqqيرات فqqي آثqqير مqqن المجqqتمعات،  ومqqنها المجqqتمعات 

وهqناك،  فqي الqبلدان العربqية عامqة،  صعوبات جّمة تقف حائًال دون حصول النساء على الموارد الالزمة لتسيير           
 إلqqى هشاشqqة وضqqع األنqqثى   یqqؤديممqqا . حياتهqqّن االقتصqqادیة مقارنqqة بqqالذآور،  ضqqمن الفqqئات االجتماعqqية ذاتهqqا    

برامج الخصخصة التي تنفذها بعض       وعلى سبيل المثال،  فإنّ    . قم هqذه الهشاشqة إّبان األزمات      وتqتفا . االقتصqادي 
ى طبيعة أشغالهّن   لفبالنظر إ . البلدان مثل مصر واليمن،  تنعكس آثارها السلبية على عمل النساء بصورة واضحة            

االمتيازات التي تتالزم مع برامج األساسqية وانخفqاض مسqتوى المهqارة فqيها،  ُیسqتبعدن مqن إعqادة الهيكلة أو من          
زاید الضغوطات على الفتيات الصغيرات للزواج  تومqن اآلثqار السqلبية لألزمqات االقتصادیة أیضا،         . الخصخصqة 

وبنتqيجة ذلqك،  تqبلغ نسqبة األمية بين النساء في اليمن              . رنqة بqالذآور   االمqبكر والqتخّلف عqن إلحاقهqنَّ بqالمدارس مق          
فqي فلسطين تظهر التقاریر أّن األسر       . للذآqور  %35مقqابل    %60وفqي مصqر      .%35والذآqور    %70حوالqي   

وفي المغرب تشير الدراسات إلى     . الفقqيرة التqي ترأسqها نسqاء هي أسوأ حاًال من األسر الفقيرة التي یرأسها ذآور                
النساء الفقيرات  أما في ریف المغرب فتبلغ نسبة       .  المqدن تqأوي نسqبة أآqبر من النساء الفقيرات مقارنة بالذآور             ّنأ

ومqن أهqم مؤشرات تأنيث الفقر انخفاض األجور التي ُتدفع لإلناث مقارنة بتلك التي               .  العqام  اإلجمالqي مqن     86%
فالنساء،  في آافة البلدان العربية یتقاضين ثالثة أرباع  .ُتدفqع للذآqور آمqا تشqير إحصqائيات مqنظمة العمل الّدولية             

وفي فلسطين مثًال یتقاضين حوالي ثالثين بالمائة أقل من الّرجال بالنسبة       . أجqور الqرجال خqارج القطqاع الزراعي        
. وعشرین  بالمائة أقّل بالنسبة لألعمال المساعدة      . لألعمqال التqي تتطّلqب مهqارات،  وذلqك دون تفqاوت في الكفاءة               

ّن  أغير. لمqن متوسqط الرواتب الشهریة للرجا   %87 حوالqي وفqي لبqنان یqبلغ متوسqط الرواتqب الشqهریة للنسqاء         
إذ أتاحت للمرأة أن تلمع وأن تنافس الّرجل وشجعت أرباب العمل          . جqية بqدأت تغqّير فqي الموازیqن         والqثورة التكنول  

ن المتوقع أن یخّف التفاوت في األجور في        مq وعلqيه ف  . علqى اعqتماد مقایqيس جدیqدة الختqيار الموظqف غqير جنسqه               
 4. األخرىهذه المضمار بخالف توقع استمراره في ميادین العمل

 

 أنيث الفقرت
 

 
 

 qا أن المرأة                               مqّدة أهّمهqباب عqك ألسqية وذلqتمعات العربqي المجqاء فqدى النسqبطالة لqبة الqاء نسqير إحصqير اليسqن غ
فنسبة آبيرة من النساء یعملن . عمومqًا ال تعمqل بصqورة منqتظمة آما أّن عملها ال ُي قّيم حسب معایير متفق عليها           

أو عامالت لدى مصالح األسرة مما یجعل       . ورة موسمية صت أجqيرات فqي البqيوت أو أجqيرات زراعيات ب           خادمqا 
إذ . وعمومًا،  یتالزم عمل المرأة أآثر من عمل الّرجل،  بقناع البطالة           . هqذا النشqاط امqتدادًا لمسؤولياتهّن المنزلية       

ا هqqي تعمqqل لqqيل نهqqار لحسqqاب عائلqqتها،  آqqأم   ُتعتqqبر المqqرأة عاطلqqة عqqن العمqqل،  أو غqqير نشqqيطة افتصqqادیًا،  فqqيم   
وحين تشتغل أجيرة تختفي ثمرة عملها خلف قناع العمل الموسمي أو جدران المنازل             . وآمدّبرة منزل وربة أسرة   

أو یختفي وراء خجل النساء    . التqي تخqدم فqيه أو فqي صqنادیق الخضqار والفاآهqة التqي تقطفهqا فqي مواسqم الحصاد                       

لمnnnnرأة والعمnnnnل والnnnnبطالة  ا 
 لمقّنعةا
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 1999ففي ورشة تدریبية نّظمتها رابطة المرأة العاملة في لبنان عام ،       . بعملهّن في الحقل  وأزواجهّن من اإلقرار    
وفي نهایة الورشة تغّيرت . بهqدف تحسqين عمل المزارعات،  أجابت غالبية هؤالء في بدء الورشة أّنهن ال یعملن            

إذ غالبًا ما تعطي أجرها لزوجها      . ویالحqق القناع محصلة عمل المرأة أیضاً      . أنqا عاملqة زراعqية     : اإلجابqات وقلqنّ   
وتبقى المرأة . أو تqنفقه علqى عائلqتها دون أن یقqترن هqذا اإلنفqاق بنqيل المqزید مqن الحقqوق أو االستقالل الشخصي               

آما تظّل أآثر حرمانًا من الخدمات . رغqم آفاحهqا خاضعة لسلطة المجتمع والتقاليد القدیمة ذات السطوة الذآوریة     
 لqqذا ففqqي البحqqث عqqن الحلqqول الالزمqqة  . األسqqرة الضqqروریة ومqqن االمتqqيازات األخqqرى  الصqqحية وخدمqqات تنظqqيم  

والتأآيد . للتخفqيف مqن حّدة الفقر،  ال بّد من التأآيد على أهّمية التأمينات والضمانات ال سّيما في مراحل األزمات                   
 5.على أهمية منح الثقة للمرأة بقيمة عملها ورفع الوعي لدى الجنسين في هذا الشأن

 
وفي . اإلنسانانqت القوانيqن علqى مqّر العصqور ومqا تqزال مؤشqرًا هامqًا لqتطور البشریة وضمانًة أساسية لحقوق               آ

 ها تقوم بجهودآما أّن. هqذا الصqدد لqذا تهqتم المqنظمات الّدولqية بتطویر القوانين واالتفاقيات اآلیلة إلى حفظ الحقوق         
 اتفاقية تتعّلق   182هناك  . حثيqثة لدعqوة الqّدول األعضqاء فqي المqنظمات إلqى تطبqيق هqذه االتفاقيات على أراضيها                    

ومن بين . بqالعمل صqدرت عن منظمة العمل الّدولية،  ترسم بموجبها المعایير الالزمة لضمان العدالة االجتماعية          
وتنضqوي هqذه االتفاقqيات في    .  اتفاقqية تqتعّلق بالمqرأة     22االتفاقqيات التqي تqّم إقqرارها فqي األعqوام الماضqية هqناك                 

والثانqية بمناهضqة التمييز ضد   . تخqتص المجموعqة األولqى مqنها بحمایqة أمومqة المqرأة العاملqة        : ثqالث مجموعqات   
إّن عدد البلدان . أمqا المجموعة الثالثة فتختص بتوفير ظروف مالئمة وإنسانية للنساء العامالت . المqرأة فqي العمqل     

وعلqى سqبيل المqثال لqم توقع أي دولة عربية على       . عربqية الqذي وّقqع علqى مجمqوع هqذه االتفاقqيات مqا زال قلqيالً                  ال
 التي تحّظر العمل اللّيلي للنساء في  89وفي ما عدا االتفاقية رقم      .  التqي تqتعّلق بحمایqة األمومة       103االتفاقqية رقqم     

لعربqية،  نالحqظ أّن هناك عددا آبيرًا من هذه البلدان قد   المؤسسqات الصqناعية والتqي وافقqت علqيها معظqم الqدول ا           
 6.تخّلف عن توقيع االتفاقيات آما هو ماثل في الجدول المرفق 

 

التفاقnnيات الدولnnية وموقnnع  ا
 الدول العربية منها

 

 
 حاالت وتجارب مختارة من الدول العربية -2

 
 :الوحدة األولى  االتجاهات والقضايا والنهج

 

 1اإلطار 
 اليمن/  استراتيجية  وطنية  لتعزيز  استخدام  المرأة

 
  1997وفي  عام  ،.  تسqعى  وزارة  العمqل  والشqؤون  االجتماعqية  فqي  اليمqن  إلqى  تعزیqز  فqرص  اسqتخدام المqرأة  وتعزیqز  حمایqتها  االجتماعية              

  البنية  التنظيمية  لهذه  آما  طلبت  من  منظمة  العمل  الّدولية  تقدیم  الدعم  الفّني إلرساء".  إدارة  المرأة  العاملة"أنشqأت  الqوزارة  لهذا  الغرض            
ورأت  مqqنظمة  العمqqل  أنqqه،  بالqqنظر  إلqqى  تعqqّدد  األنشqqطة  التqqي  تqqتعّلق  بالمqqرأة  وانعqqدام  وجqqود  آلqqية  تنسqqيق  فqqيما  بيqqنها،  فإّنqqه  مqqن            .  اإلدارة

عمل  الّدولية  االستراتيجية  المطلوبة  بالتعاون  وبqناًء  علqيه  وضعت  منظمة  ال    .  الضqروري  وضqع  اسqتراتيجية  وطنqية  لqتعزیز  اسqتخدام  المqرأة                   
  17ضّمت   وهي  مجموعة.  وتّم  تشكيل  مجموعة  عمل  وطنية  برئاسة  وزیر  الشؤون).  یونيفيم(مqع  صqندوق  األمم  المتحدة  اإلنمائي  للمرأة                

 إضqqافة  إلqqى  عqqدد  مqqن  المqqنظمات  غqqير  الحكومqqية  ونقابqqات  . عضqqوًا،  بيqqنهم    عqqدد  مqqن  ممثلqqي  وزارة  الشqqؤون  وبعqqض  الqqوزارات  األخqqرى
ومqن  أهqداف  هqذه  االستراتيجية  زیادة     .  الqوزراء العمqال،  سqاهموا  جمqيًعا  فqي صqياغة  االسqتراتيجية  التqي  ُصqّدقت  فqي  مqا  بعqد  مqن  مجلqس                             

والعمل  على  تعزیز  استخدام  النساء  في  سوق  العمل  .    القراراتالوعqي  حqول  أهّمqية  عمqل  المqرأة  خاصqة  لqدى  المخُططيqن  ولدى  صانعي                       
 .إضافة  إلى  ضرورة  تأمين  الغطاء  القانوني  والحمایة  االجتماعية  للنساء  العامالت.  من  خالل  التدریب  والتأهيل

 
 :المصادر

 1998/اليمن/وزارة  التخطيط/  تقریر  التنمية  البشریة- 
 المكتب  اإلقليمي/منظمة  العمل  الدولية/  ة  الوطنية  لتعزیز  استخدام  المرأة  في  اليمناالستراتيجي -

 2001//سبتمبر/93عدد  /عالم  العمل  /        للدول  العربية
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 :الوحدة الثانية  القدرة على إحداث التغيير: مهارات التنظيم والتفاوض
 

 

 2اإلطار 
 ةالعمل النقابي والمرأة العربي

 لبنان
 
طالبة بوضع القوانين العادلة وتطبيقها أو تطویر تلك التي یرى فيها إجحافًا لبعض             مقqوم المؤسسqات النقابqية بدور حيوّي لجهة ال         ت

،  یعمqل فيه خبراء وخبيرات       1996مرآqزًا استشqاریًا عqام       " ابطqة المqرأة العاملqة فqي لبqنان         ر"وفqي هqذا الصqدد أنشqأت         . الفqرقاء 
هذا المرآز هو ثمرة    . قانونية للنساء العامالت   حيث یقدمون من خالله استشارات    ". لخqط الساخن  ا"بواسqطة   بصqورة مباشqرة أو      

أّول دعوى رابحة تطالبه فيها بدفع   " لضمان االجتماعي ا"جهqود تqبذلها الqرابطة مqنذ أوائل السبعينيات،  حين قّدمت إلى مصلحة                
ك في حياته أو في حال لللبنانqي یعتبر أن األب هو المعيل حتى وإن تخّلى عن ذ ذلqك أن القqانون ا    . الqتعویض العائلqي لqألم المعqيلة       

آان من شأن  ". ندوق الضمان االجتماعي  ص" دعوى أمام    15وبعد ذلك ربحت سّيدات أخریات دعاوى مماثلة بلغ عددها          . الوفqاة 
. قفزة نوعية بالنسبة لحقوق المرأة العاملة     هqذه الدعqاوى المqتراآمة أن دفعqت المرآqز االستشqاري المذآqور إلى اعتمادها لتحقيق                   

 9وبqالفعل فقد أقّرت هذه المحكمة بإجماع       . ُت ثqّب ت مqثل هqذه الحqاالت بصqورة قانونqية مqن خqالل محكمqة التميqيز                      فطالqب بqأن   
.   وليس القانوني یحqّدد بأّن المعيل الّرسمي الذي یحق له التعویض العائلي،  هو المعيل الفعلي،  2001قضqاة،  قانونqًا جدیqدًا عqام     

وعلqى أثqر ذلqك،  أصqدر وزیqر العمqل حكمqًا ُمqبرمًا بقضqي بqأن یسqري مفعqول القqانون الجدیqد علqى جمqيع النساء اللواتي تنطبق                        
 لهذا القانون الجدید ستنسحب على سائر أنواع الضمانات والتعویضات التي آانت ُتحرم          اإلیجابيةّن اآلثار   إ. عليهqّن هqذه الحاالت    

ن العمqل وتخفqيف الضqرائب عqنها حين تكون متزوجة     عq آالqتعویض عqن زوجهqا فqي حqال تعّطلqه           . ة العاملqة مqن قqبل      مqنها المqرأ   
 .معيلة،  إذ آانت اإلجراءات السابقة على القانون الجدید تعاملها آعزباء حتى وإن آانت ُمعلية

 
 
 2000منشورات رابطة العمل اللبنانية،  نها قضایا وحلول  -: المصادر

 ابلة رئيسة رابطة العمل اللبنانية إقبال دوغانمق - 

   
 3اإلطار 

  لمرأة والعمل النقابيا
  فلسطين

 
 التي نشأت " دائرة شؤون المرأة العاملة" "التحاد العام لنقابات عمال فلسطينا" أّسس 1995في عام ،  

ئيسية تعزیز وضع المرأة في الحرآة النقابية ّرائرة المن أهداف الد  و.فqي مدینتqي غqزة ونqابلس،  لتqنطلق مqن ثqّم إلqى سائر المحافظات              
وإلى " حو األمية القانونيةم"لّرامqية إلqى    اوفqي هqذا الصqدد قامqت هqذه الدائqرة بإصqدار عqدد مqن المنشqورات                  . وتحسqين ظqروف العمqل     

سهام في تطویر هذه القوانين      إلى اال  والّرامية أیضاً . توعqية النسqاء حqول موقعهqّن من القوانين التي یجدر بهّن معرفتها لضمان حقوقهنّ               
وفيه ". المرأة العاملة في قانون العمل الفلسطيني    "من هذه المنشورات آتّيب     . إضqافة إلqى ترآيزها على دور المرأة في تحسين اإلنتاج          

. 3.  النقابي م التنظي یةحّر. 2. حق المساواة في العمل   1: .ُتسqتعرض مqواد القqانون مqرتَّ بة في سبع وحدات حسب موضوعاتها آما یلي               
قع على   ت  العقوبات التي  7. .شغيل األحداث ت. 6. لسالمة المهنّية ا. 5. نهاء العمل ومكافأة نهایة الخدمة    إ. 4 .حقqوق عامة وعالقات العمل    

 هذه هتدمج فيوأهمية مثل هذه األنشطة أّنها ترّآز على خصوصية قضایا المرأة العاملة،  في ذات الوقت الذي               . أصحاب العمل والعّمال  
 .القضایا ضمن مسيرة العمل النقابي العام الذي ُیعنى بالعمال والعامالت على حدٍّ سواء

 
  :صادر الم
 دائرة شؤون المرأة -نشورات االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين م

 
 

  

 4اإلطار 
 تجربة  المرآز  المصري  لحقوق  المرأة

 
بدور  رائد  في  رفع  مهارات  المفاوضة  لدى الجمعيات  العاملة  في  البيئات  الفقيرة  وأیضا     "  ةالمرآز  المصري  لحقوق  المرأ      "یقqوم     

بغqqية  تمكيqqن  هqqذه  األطqqراف  مqqن  إحqqداث  تغيqqيرات  فqqي  الوضqqع  العائلqqي،  أو  فqqي  األوضqqاع      وذلqqك.  لqqدى  النسqqاء  الفقqqيرات  أنفسqqهنّ 
ربط  المشارآة  السياسية  باحتياجات  الحياة      وهqو  یعتمد  على       1996 لعمqل  بهqذا  الqبرنامج  عqام          بqدأ  المرآqز  ا      .  االجتماعqية  والسياسqية    

وفي  هذا    السياق، .  والضqغط  علqى  صqانعي  القqرارات فqي  المسqتوى  المحلqي  وإقqناعهم  بتحقqيق  إنجqازات  حqيویة  للسqكان                 .  اليومqية 
  منزًال،  من  إدخال الكهرباء  إلى  المنازل  بعد  أن  رفضت  السلطات  500عدد  مساآنها    تمكنqت  إحqدى  قqرى  شqمالي  الجيزة،  ویبلغ                  
إذ  تلقت  سّيدات  هذه  القریة  تدریبًا  بواسطة  المرآز  المصري  لحقوق  المرأة،  العتماد    .  المحلqية  ذلك  بحجة  أّن  البيوت  غير قانونية            

 .على  مقابلة  المسؤولين  حتى  تمكّنت  من  إقناعهم ء  أنفسهّن  في  مجموعات  صغيرة،  ثابرتونظّمت  هؤال.  آلية  العمل  الجماعي
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،  بواسqطة  المفاوضqة  الجماعqqية،  بإقqناع  المجلqqس  المحّلqي  بفqتح  مدرسqqة  حكومqية  آانqqت        "  دار  السqqالم"آذلqك  األمqر  نجحqqت  نسqاء     

 .  جنوب  الجيزة  المسؤولين  بضرورة  تغطية  خّزانات  مياه  الشرب  منعًا  من  تلّوثها"بدرشين"آما  أقنعت  نساء  .  لحينه  مغلقة
 

بعض  الزیجات  غير  المأمونة  التي  تقع  فریستها  "  تسجيل  مواليد"ومqن  أآqثر  المسqائل  حqيویة  بالنسبة  لمرآز  حقوق  المرأة  قضية              
ویكون  من  نتائجها  حرمان  أوالدهّن  من  أبسط    الحقوق  المدنية  أال  وهو  حق .  ط  الفقيرةالفqتاة  الضqعيفة  والتqي  تqتفاقم  فqي  األوسqا                

."  البطاقة  الشخصية"والحصqول  لهqم  على     القqيد  فqي  السqجالت  الّرسqمية  وحqق  الحصqول  علqى  بطاقqة  الqوالدة  والqبطاقة  الشخصqية                 
qqري  وال  یتمّكqqن  مصqqّل  مواطqqا  آqqي  یحملهqqا نالتqqي  بدونهqqتمع  المدنqqول  المجqqن  دخqqرأة  .  مqqوق  المqqري  لحقqqز  المصqqق  المرآqqد  أطلqqوق

ویأتي  .  بqرنامجًا یهqدف  إلى  تدریب  المنظمات  األهلية  الناشطة  في  أوساط  الفقراء،  للعمل  بصورة منهجية  على  مواجهة  هذا  الواقع                        
يها  هذه  المنظمات  للدخول  في  مفاوضة  جماعية  مع  السلطات  الحكومية  تهدف  إلى   فالتدریqب  تمهqيدًا  عملqيًا  لحملqة  واسqعة  تشارك             

 .تبسيط  اإلجراءات  المتعّلقة  بتسجيل  المواليد  وحصولهم  على  البطاقة  الشخصية
 

 منشورات  المرآز  المصري  لحقوق  المرأة:  المصدر
 

 

 )صولاأل(الحصول على الموارد 
  

 الوحدة الثالثة
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 قوانين  اإلرث 

 لبنان
 

وبالتالqqي  إلqqى  ضqqرورة   .  أّدى  الqqتطّور  االقتصqqادي  العالمqqي  إلqqى  الوعqqي  بأهمqqية  تمكيqqن  المqqرأة  بغqqية  تطویqqر  وضqqعها  الشخصqqي  والعائلqqي     
ذا  الqqتطّور  علqqى  موضqqوع  اإلرث  فqqبادرت  بعqqض  وانعكqqس  هqq.    حصqqولها  علqqى  المqqوارد  االقتصqqادیة  وحqqّریة  التصqqّرف  بهqqا  أسqqوة  بالqqّرجل

وفي  لبنان،  .  الqبلدان  إلqى  تعدیل  القوانين  المتعّلقة  به  أو  تكييفها  بصورة  تمّكن  المرأة  من  الحصول  على  الموارد  بشكل  أفضل  من  السابق           
ویساوي  هذا  القانون  الجدید  بين  الذآور  .  لتشریعات  المعمول  بها  قqانون  جدیqد  لqإلرث  مqوازي  ل    23/6/59علqى  سqبيل  المqثال،  صqدر  فqي           

 .  واإلناث  لجهة  اإلرث
 

ومن  .  ورغqم  هqذا  بقيqت  هqناك  فجqوة  آبqيرة  بيqن  القqانون  وبيqن  تطبيقه  العملي،  تعود  إلى التمسك  بتقاليد  اإلرث  التي  آانت  سائدة  من  قبل                        
مqا  زالqت  فqي  اإلرث  تمqّيز  الذآqور  عن  اإلناث،  تمييزًا  ینعكس  على        -  ال  سqّيما  فqي  األریqاف     -ّن  عqائالت  آثqيرة          مظاهqر  هqذه  الفجqوة،  أ         

 آما  ینعكس  هذا  التمييز  على  القيمة .  القqيمة  المادیqة  للحصqة  فتمqنحهم  آمqا  في  السابق  ضعفي  حصة  أخواتهم  أو  ما  یفوق  الضعفين  بكثير            
ویسري  هذا  التقليد  .    آqي  ال  یqؤول  إلqى  َمqن  ال  یحمqل  اسqم  العائلqة  التي  شّيدته       ،فqال  تqورث  البqنات  مqثًال  مqنزل  األسqرة                .  المعqنویة  لqإلرث    

  بدیqqل  ملكqqّية  األراضqqي  ،نقqqدًاوغالqqبًا  مqqا  ُیدفqqع  للفqتاة   .  علqى  األراضqqي  أیضqqًا،  فqqال  تqوّرث  األراضqqي  ذات  القqqيمة  المادیqqة  والرمqqزیة  لإلنqاث   
تماسك  العائلة  إذ  سيتيح  "  یهّدد"أما  بالنسبة  للمتاجر  أو  الشرآات،  فتوریثها  لإلناث  قد  .  والعقqارات،  لقqاء  تqنازلها  عqن  حصqتها  في  اإلرث       

یث  هذه،  عدد  آبير  من  العائالت  المسلمة  والمسيحّية  على  وتتفق  في  سلوآيات  التور    .  أن  یشّق  دربه    إلى  قلب  العائلة            "  الغریب"للصqهر     
إذ  یفضل  هؤالء  تحّمل  اإلجحاف  وخسارة  .  دون  اعتراض  علني  من  جهة  الوارثات       .  مخالفqًة  جمqيعها  تشqریعات  الّدین  والّدولة           .  حqدٍّ  سqواء    

 .  الموارد  على  خسارة  العالقات  العائلية
 

فنرى  الذآور  یتمتعون  غالبًا  بحياة  أیسر  من  شقيقاتهم  .  خلqل  یqنعكس  على  األوضاع  االقتصادیة  االجتماعية  لألخوة  واألخوات          ومqثل  هqذا  ال      
أبعاد  عّدة  هqذه  الممارسات،  تدّل  على  أّن  تأنيث  الفقر  مسألة  مرّآبة  ذات   .  اللواتqي  یبقيqن  فqي  حالqة  تبعqية  أو  فqي  وضqع  اقتصqادي  ضqّيق                  

ورغqم  هqذا  یqبقى  الحqّل  بالنسqبة  للمرأة  في  اللجوء  إلى         .تعqرقل  خqروج  النسqاء  مqن  الحلقqة  المفqرغة  ومqن  التبعqية  المادیqة  لألهqل  والqزوج                               
.  یqqاف،  تqورث  بqqناتها  مqيراثًا  عqqادالً  ففqqي  لبqنان،  ورغqqم  وطqأة  التقالqqيد  القدیمqة،  سqqنجد  عqائالت  آثqيرة،  فqqي  المqدن  واألر      .  القوانيqن  والشqرائع  

فqqال  تخّصqqص  المqqوارد  الحqqيویة  للذآqqور  وال  تحqqرم   .  وتمنحهqqّن  حقوقqqًا  آاملqqًة  حسqqب  التشqqریع  اإلسqqالمي  أو  حسqqب  القqqانون  المدنqqي  الجدیqqد  
آما  أّن  هناك  عدد  .  ع  الحصص  بينهّن  وبين  الذآوربل  تلتزم  بالنصوص  المكتوبة  أو  تساوي  في  توزی           .  اإلنqاث  أو  ترمqي  لهqّن  بالفضالت           

هqذه  الحقqوق  التqي  سqتفتح  لهّن  طریق      .  مqن  اإلنqاث  اللواتqي  ینجحqن  فqي  آسqر  دائqرة  الخqوف  ویqبادرن  إلqى  المطالqبة  بحقوقهqّن  واسqتالمها                        
 .تهّن  االقتصادي  االجتماعيالوصول  إلى  الموارد  الحيویة  الالزمة  لتنمية  وضعهّن  ووضع  عائال

 
 

 :المصادر
 قانون اإلرث للطوائف المسيحية في لبنان -
 مقابلة مع محاميين لبنانيين -
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 الوحدة الرابعة  توفير الموارد المالية للفقراء
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 برنامج القروض 
 العراق

 
آان هذا من حيثيات . والqبطالة بيqن أصqحاب اإلعاقqة بشكل خاص    بالqنظر إلqى تqرّدي الحالqة االقتصqادیة فqي العqراق،  تqتزاید الqبطالة عامqة             

 وزارة هلمجتمعي للمعّوقين الذي تنّفذاوذلك ضمن مشروع التأهيل . لqّدوارة لدعqم المشqاریع الصqغيرة المدّرة للدخل          ا إقامqة بqرنامج القqروض     
یهدف هذا البرنامج إلى تنمية الوضع االقتصادي      . المتحدة لألمم   اإلنمائيالشqؤون االجتماعqية بالqتعاون مqع مqنظمة العمqل الدولqية والبرنامج                

ومعيٍل لغيره . االجتماعqي لqذوي الحqاالت الخاصqة وتحویل المعّوق من مستهلٍك أو عالٍة على اآلخرین إلى منتٍج معيٍل لنفسه بالّدرجة األولى                     
. ض الفقراء عمومًا وإقراض ذوي اإلعاقة خصوصًا یعqّوض عqن عqدم ثقqة البqنوك فqي إقqرا       الqبرنامج مqثل هqذا     . لqه قدراتqه بذلqك       إذا سqمحت  

آمqا یقترن منح القروض بدعم فّني من إدارة  . دفqع فوائqد،  بqل بسqداد القqرض خqالل سqنتين        بخاصqة وأّن هqذه القqروض ال ُت لqزم المقqترض          
ي الحqاالت الخاصqة حيqث بلqغ عدد     القqى هqذا الqبرنامج إقqباًال آبqيرًا مqن ذو      . دریqب إداري یمّكqن المقqتِرض مqن إدارة مشqروعه           تالqبرنامج وب  

رش ندف،  تربية أغنام وأبقار،   ومشqروعًا مqن بينها ورش خياطة،  ورش نجارة،  ورش سكافة،                 (270)المشqاریع الفqردیة المqدّرة للّدخqل         
ه،  إذ بادرت عدد من  تحفيز المجتمعات المحّلية على محاآات ن ثمرات هذا البرنامج  م.ائqية ومنزلية وغير ذلك ذحاسqبات،  محqّالت مqواد غ      

 .غير المعّوقين والجمعيات األهلية إلى إقامة برامج مماثلة بتمویل أهلي،  یشارك فيها المعّوقون
 
 
 :لمصادرا
 غسان الصفار ،  "جربة العراق في مجال التأهيل المجتمعيت" -

 2001مایو /نظمة العمل الدولية ،   أیار    م
 تيیویوسف القر. مقابلة أ -            
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 لقروض الصغيرةا

 األردن
 
ذلك نتيجة األزمات التي مّرت بها المنطقة والتي آان و ، 1996 و 1980رتفعqت مؤشqرات الفقqر فqي األردن في العقدین األخيرین  ما بين         ا

 qي الذي یعتمد إلى حّد آبير على قطاع الخدمات وعلى الخارج          الهqاد األردنqى االقتصqير علqر آبqحرب الخليج عادت نسبة عالية من وإثر .  أث
ولجqqأت .  1992عqqام  %15 إلqqى 1987عqqام  %3وارتفعqqت نسqqبة الفقqqراء الذیqqن یعيشqqون تحqqت خqqط الفقqqر مqqن   . العامليqqن فqqيه إلqqى الوطqqن 

آما تهدف . ومنها إعادة الهيكلة االقتصادیة بهدف تحریر االقتصاد وتحفيز القطاع الخاص.  لمعالجqة األزمqة  لإلqى عqدد مqن الوسqائ      الحكومqة 
وفي هذا السياق أیضًا،  أطلقت المؤسسات الحكومية والّدولية والمنظمات         . هqذه السياسqة إلqى خلق فرص جدیدة للعمل خاصة بالنسبة للفقراء            

 إقراضqqية إلقامqqة مشqqاریع مqqدّرة للّدخqqل،     مqqنها بqqرامج و. غqqير الحكومqqية والجمعqqيات األهلqqية بqqرامج عمqqل إسqqهامًا مqqنها فqqي تقلqqيص الفقqqر     
بين هذه المشاریع الّرائدة وأآثرها نجاحًا        ومqن  1997.قرضqًا عqام      (7 000)بلqغ عددهqا اإلجمالqي       . توسqطة، صqغيرة أو متناهqية الصqغر        م

وهqqو یهqqدف إلqqى تمكيqqن النسqqاء العqqامالت فqqي األنشqqطة الزراعqqية، تمكيqqنًا اقتصqqادیًا " لتنمqqية البشqqریة للصqqندوق األردنqqي الهاشqqميا"بqqرنامج 
وإن آانت قروض . ُتبّيqن دراسqة أجqرتها وزارة التخطqيط أّن نسqبة المسqتفيدات النساء من برامج القروض عامة هي نسبة جّيدة              و. واجتماعqياً 

مما یشير إلى أن برامج هذه المؤسسات تتمتع . المؤسسqات غqير الحكومqية قqد تمكّنqت مqن الوصqول إلqى النسqاء أآqثر من القروض الحكومية                 
ومن هذه الشروط،  على سبيل المثال،  . وأّن شروطها أآثر مالءمة لهذه الفئات الضعيفة     . لنسqاء واحتياجاتهqنّ   بحساسqية عالqية تجqاه أوضqاع ا        

فqبالّرغم مqن طqول المqدة التqي یسqتغرقها إعqداد ملqف القرض،  تحّل الكفالة الجماعية مشكلة اللواتي ال         . نظqام الكفالqة الجماعqية بدیqل الفqردیة      
ویشqير تقيqيم بqرامج القqروض الصqغيرة،  إلqى أّن مqردود مشqاریعها آان جيدًا وله آثار                      .  العqثور علqى آفqيل      یسqعهّن تقدیqم آفqاالت خاصqة أو        

  .واضحة في تحسين حياة المستفيدات منه وتحسين حياة عائالتهّن
 

 :المصدر
 ر هبة الليثيیقرت
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 القروض  الصغيرة  وتمكين  النساء

 زاآورة/ المغرب
 

       qطة  مؤسسqدف  أنشqوقد  .  إلى  تحسين  حياة  الفقراء  من  النساء،  خاصة المحرومات  منهّن  من  الموارد  األساسية  التقليدیة"  زاآورة"ة   ته
القqروض  الصqغيرة  لهqؤالء  النسqاء  لعqدد  مqن  األسqباب  أهّمها  أّن  المرحلة  التجریبية أثبتت  أّن  النساء  أآثر                  مشqروع "  زاآqورة "أطلقqت     
آما  بّينت  .  إن  لناحqية  اإلنفqاق  السqليم  علqى  المشروع  أم  لناحية  احترام  مواعيد  السداد        .  مqن  الqّرجال  فqي  الqتعامل  مqع  القqروض                جّدیqة     

مدارس  أّن  عqائدات  القqروض  التqي  تسqتفيد  مqنها  النساء  تنفق  عامة  على  تحسين  مسكن  العائلة  وغذائها  وصحتها  و       المqرحلة  التجریبqية    
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تحضqqر  المسqqتفيدات  .  هqqناك  مؤشqqرات  عدیqqدة  علqqى  صqqفة  الqqّریادة لهqqذا  المشqqروع  أهّمهqqا  االنخqqراط  ضqqمن  المجموعqqة    .  أبqqنائها  وبqqناتها
  والغذائية    ناحية  وفي  التوعية  الصحية ففqي  هqذه  االجqتماعات  یتلقيَن  تدریبًا  على  المهارات  من    .  اجqتماعات أسqبوعية  مqتعددة  األهqداف         

مما  یّتفق  .  آمqا  تعqّزز  هqذه  اللقاءات  مساندة  عضوات  المجموعة  بعضهّن  للبعض  اآلخر     .وتحسqين  أحqوال  المعيشqة  مqن  ناحqية  أخqرى       
  آما  یقمن  .أن  یقّدمqن  ضqمان  القqرض  لمن ال  تقدر  على  توفيره  بنفسها    )  5(إذ  یمكqن  لمجموعqة  مqن  خمqس  نسqاء                   .  َوشqروط  القqرض    

إّن  ارتqباط  مqنح  القqروض  باالنتماء  إلى  المجموعة  وبحسن  االئتمان،  یمنح  المستفيدات          . بسqداده  فqي  حqال  تخّلفqت  المسqتفيدة  عqن  ذلqك                   
 ألqqف  درهqqم،  یمكqqن  أن  وفqqيما  یqqبلغ  معqqّدل  القqqرض  األّول .  الجqqاّدات  فرصqqًا  لqqتجدید  القqqروض  وزیqqادة  مqqبالغها  واتسqqاع  دوائqqر  أنشqqطتها

وجدیqر  بالذآqر  أنqه  هqناك  مؤسسqات  عدیqدة  فqي  المغرب  تساهم في            .    ملqيون  للمسqتفيدات  القدیمqات         2یqرتفع  تدریجqيًا  حqتى  یصqل  إلqى                 
.  نمqqية  األمریكqqية ووآالqqة  الت.  وصqqندوق  الحسqqن  الثانqqي . اتحqqاد  البqqنوك  ومؤسسqqة  محمqqد  الخqqامس  :  مqqنها"  زاآqqورة"تمویqqل  مشqqروعات   

إضافة  إلى  .  واالتحqاد  األوروبqي  والqبرنامج  اإلنمائqي  لألمم  المتحدة  وبعض  المؤسسات  الحكومية  أمثال  المؤسسة  الوطنية  لمياه الشرب                     
من  "  زاآورة"وض  وتمكين  التمویلي  المذآور  تعزیز  الصفة  األهلية  للقر        وآqان  مqن  ثمqرة  الqتعدد          .  إسqهامات  بعqض  الجمعqيات  األهلqّية          

 .  مساعدة  عدد من  الّدول  األفریقية  على  إطالق  برامج  تنمویة  مماثلة  على  أراضيها
 منشورات  زاآورة :المصدر
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  تونس-تجربة  إندا:  برامج  القروض  الصغيرة  ودورها  في  تمكين  النساء  اقتصاديًا

 
إذ  ُیرجى  من  هذه  البرامج  تقليص  .  العربية مشاریع  القروض  الصغيرة  بدأت  تنتشر  في  عدد  من  البلدان        مqن  المالحqظ  أن  برامج            

وعلى  غرار  مشاریع  القروض  الدّوارة  الناشطة في    .  وتمكين  المرأة  اقتصادیًا  بشكل  خاص         الفقqر  وتوسqيع  فqرص  االسqتخدام  عامqة             
  بqqرنامجها  "إنqqدا  إنqqتر  آراب  "، أطلقqqت  )سqqوریا  ولبqqنان  والمغqqرب  واألردن  والعqqراق  ومصqqر  واليمqqن ) عqqدد  مqqن  الqqبلدان  العربqqية 

  آفرع  إقليمي  مستقل  للمنظمة  الّدولية 1990  وهqي  مqنظمة  غير  حكومية  تأسست  في  تونس  عام  ،                 ،1992 عqام " آریqندا "التqنموي     
الفقراء  عامة  والنساء  منهم  بشكل  خاص،  إیمانًا  " آریندا"وتستهدف  .   في  داآار  عاصمة  السنغال    التي  ُأقيمت    "  العqالم  الثالqث    -إنqدا "

وإیمانًا منها  .  وإّنه  یساهم  في  تمكين  العائالت.  الوسائل  لمكافحة  الفقر  وصون  آرامة  اإلنسان   مqنها  بqأّن  العمqل  اإلنتاجqي  هو  أقوى              
وبموجب  هذا  المشروع  .   أثبتqَن  مqن  خqالل  دأبهqّن  وأمانتهqّن،  قqدرة  عالqية  علqى  اإلسqهام  فqي  االقتصاد  الوطني          أیضqًا  بqأّن  النسqاء،         

 إذ  تتكّون  غالبية  سكانه  البالغين.  وهو  من  أشد  ضواحي  العاصمة    فقرًا"  حّي  التدهامن"قروضًا  صغيرة  لسكان      "  آریqندا "تمqنح     
)40.000 ( qنة              أربعيqى  المدیqن  إلqن  المهاجریqن  الّریفييqًا،  مqاطًا  أهليًا  متمّيزًا،  وذلك  بالنظر  إلى  تنّوع      .  ن  ألفqبرنامج نشqذا  الqبر  هqُیعت

ت  إذ  یعتمد  على إسهام  العدید  من  المؤسسات  التنمویة  العالمية  والمحلية  والوزارات،  إضافة  إلى  اإلسهاما       .  مصqارد  تمویله  ودعمه     
وتجدر  اإلشارة  إلى  تنّوع  أنشطة  المشاریع  بين  .  االستشارات الفqردیة،  التqي  تشارك  في  التمویل  والتدریب  وتبادل  الخبرات  وتقدیم            

  المشاریع  تقqّدم  للفئات  المستفيدة،  إلى  جانب  القروض،  تدریبًا  على إدارة "  آریqندا "وإلqى  أّن      .  وغqير  ذلqك     تجqارة  وإنqتاج  وخدمqات       
 .آما  تؤّمن  المتابعة  التي  تضمن  لهذه  المشاریع  جودة  التنفيذ

%    75وقد  بلغت  نسبة  المستفيدات  منه   . ومqن  أبqرز  إنجqازات  هqذا  الqبرنامج  آqثافة  مشqارآة  النسqاء،  وال  سّيما  المجموعات  منهنّ                            
وفي  هذا  دليل  على  .  من  إجمالي  المبالغ%  80ا  بلغت  القروض  الممنوحة  لهّن  آم.    قرضqاً  12  442مqن  العqدد  االجمالqي  الqبالغ              

إقqqبال  النسqqاء  علqqى  مشqqاریع  القqqروض  الصqqغيرة،  هqqذه  التqqي  تسqqهم  فqqي  التمكيqqن االقتصqqادي  وتحسqqين  مسqqتوى  معيشqqة  المqqرأة     مqqدى
 .واألسرة

   تونس-المرجع  منشورات  إندا  

 
 

 الترآيز على التدريب: االستثمار في رأس المال البشري
 

 مسةالوحدة الخا 
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 10اإلطار 
 العراق / لتدريب وتوسيع فرص االستخداما

 
لعمqل الّدولqية والqبرنامج اإلنمائqي لألمqم المqتحدة،  أقامqت وزارة الشqؤون االجتماعqية فqي العqراق مشروعًا یهدف إلى                       االqتعاون مqع مqنظمة       ب

ویولqي المشqروع أهمqية خاصqة بمسqألة الqّنوع االجتماعqي،  فيستهدف ذوي الحاجات الخاصة من         . رفqع آفqاءاتهم   تطویqر قqدرات المعّوقيqن و      
تحقqيقًا ألهدافqه،  أنشqأ المشqروع بالمشارآة مع           . وذلqك عqبر تدریqبهم وعqبر تعزیqز اندمqاجهم فqي المجqتمع               . النسqاء والqرجال معqًا دون تميqيز        

آمqا توّصqل إلى إقناع إدارات   . ة فqي محافظqات بغqداد،  البصqرة،  نيqنوى،  آqربالء بqابل ودیالqي         وحqدات التأهqيل المجتمعqي،  مراآqز تدریبqي          
وعليه،  فتحت آّل من وزارتي     . مراآqز التدریqب المهنqي بقqبولذوي اإلعاقqات فqي الصqفوف والqّدورات التدریبqية جنبًا إلى جنب مع غيرههم                      

وعلqqى الصqqعيد المجتمعqqي،  .  مرآqqزًا أمqqام ذوي االحتqqياجات الخاصqqة18 حوالqqي الصqqناعة والشqqؤون االجتماعqqية أبqqواب مراآqqزها التqqي تqqبلغ
قامqت وحqدات التأهqيل بتنشqيط المجqتمع األهلqي وحqّثه علqى المشqارآة فqي تدریqب المعّوقيqن وتشqغيلهم في الورش الخاصة،  مما ساعد على               

وقد بلغ عدد  الذین تدّربوا في ورش العمل أربع وثمانون     . نيتوسqيع فqرص التدریqب فqي المحافظqات التqي ال تqتوّفر فqيها معاهد التأهيل المه                   
إذ تابع المشروع،  بالتنسيق   . وما لبث هذا التدریب أن أثمر في سوق العمل رغم األوضاع االقتصادیة الصعبة التي یمّر بها العراق                . شخصqاً 

آما . ن هؤالء وبمهاراتهم ومستوى آفاءاتهم مبمن تدّرب فُنّظمت لوائح   . مqع اتحqاد الصqناعات،  نشqاطه بغqية توسqيع فرص تشغيل المعّوقين               
وعليه تّم اختيار القادرین على إنجاز العمل  . بة فيها وومqن ناحqية أخqرى ُن ّظمqت لوائqح بأسqماء الشqرآات وباحتqياجاتها ونqوع العمالqة المطل                     

. نجح أغلبهم في أداء عمله (189)لتأهيل المجتمعي خالل برنامج وحدات ا  وقqد بلqغ عqدد الذین تّم تشغيلهم من        . وتحّمqل متطّلqباته وشqروطه     
مما یشير إلى     %13تعدَّ هذه المشارآة نسبة     تq الqّرغم مqن الجهqود المqبذولة مqن المشqروع لqتعزیز مشqارآة النسqاء فqي أنشqطته،  لqم                            وعلqى 

 .المرأة في هذه اآلونة  خصوصية الظروف التي تعيشها
 2001مایو /نظمة العمل الدولية ، أیار  م- ، غسان الصفار"هيل المجتمعيجربة العراق في مجال التأت"   :لمصادرا

 تيیوسف القریو. مقابلة أ -
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 ربط  التمكين  بالتعّلم  والتدريب:  مواجهة  العولمة  االقتصادية

  مصر
 

.  العّمqال  وتدریqبهم  في  القطاعين  العام  والخاص  تqنّفذ  الجامعqة  العمالqية  فqي  مصqر،  بqرنامجًا  خاصqًا  بتعلqيم  الكqبار  مqن  العqامالت  و                  
ویسqاهم    هqذا  الqبرنامج  فqي  مواجهqة  العولمqة  االقتصqادیة  لجهqة  تطویqر  آفqاءة  القqوى  العاملة  وردم  الفجوة  بينها  وبين  المتطلبات                              

دف  هذا  البرنامج  إلى  معالجة  آثار  الخصخصة  وما  ینتج     آما  یه  .  الجدیqدة  للسqوق  إضافة  إلى  مواآبة  التطورات  المحّلية  والعالمية                
عqنها  مqن  تقلqيص  فqي  حجqم  العمالqة  عمومqًا  وصqرف  أعqداد  آبqيرة  مqن  عّمqال  القطqاع  العqام  أو  إحالqة  أعqداد  أخqرى  مqنهما  إلى                                      

 .المعاش  المبكر
  صqqغيرة،  یسqqتفيد  مqqنها  بصqqورة  خاصqqة  العمqqال  والعqqامالت  الذیqqن     دورات  تؤّهqqل  لتنفqqيذ  مشqqروعات :  ومqqن  أنشqqطة  هqqذا  الqqبرنامج 

وتتضqqّمن  بqqرامج  التدریqqب  آيفqqية  إعqqداد  دراسqqات  الجqqدوى  وتقدیqqم  طلqqبات  .  أحqيلوا،  فqqي  سqqياق  الخصخصqqة،  علqqى  المعqqاش  المqqبكر 
ومqن  أنشطته  أیضًا   .    الّالزمqة  إلنجqاح  المشqاریع   ومهqارات  التسqویق  وغqيرها  مqن  المهqارات     .  القqروض  إلqى  الصqندوق  االجتماعqي       

حيث  باتت  حقوق  .  دورات  تدریبqية  فqي  موضqوع  المفاوضqة  الجماعqية  وتفعqيل  العمqل  الّنقابqي  علqى  ضqوء  المتغqّيرات  االقتصادیة                        
مد  فقqط  علqى  القqانون  بqل  أیضًا  على  مهارة       ال  تعqت   ..  العمqال  وشqروط  العمqل  آاألجqر  وسqاعات  الqدوام  وبqنود  العقqود  وغqير  ذلqك                            

المفاوضqة،  وقqد  نجحqت  الجامعqة  العمالqية  والمرآز  التدریب  العمالي  التابع  لها  في  إشراك  المؤسسات  الخاصة  ومؤسسات  القطاع         
یب  المذآورة،  ُفتحت  فصول  محو  أمية  في  عدد  وإضافة  إلى  دورات  التدر.  العqام  إشqراآًا  واسqعًا  مqثمرًا  فqي  بqرامج  التأهqيل  هqذه                 

وانتسqqب  إلqqى  هqqذه  الفصqqول  آالف  العّمqqال    .  آبqqير  مqqن  المصqqانع  والشqqرآات  الممqqتدة  مqqن  أسqqوان  جqqنوبًا  حqqتى  اإلسqqكندریة  شqqماالً     
 . مهام  التعليموقام  البرنامج  بتدریب  المئات  من  آوادر  المصانع  من  الجنسين  لتوّلي .  والعامالت

 سلسلة آتب العلم نور لتعليم الكبار ومحو األمية الوظيفية: مصر/ منشورات الجامعة العمالية :المصادر 
 مصر/أحمد  مصطفى  مدیر  معهد  التدریب  العمالي  التابع  للجامعة  العمالية.    أمقابلة
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 لتدريب على المشاريع الصغيرةا

 األردن
 
 qرنامج             ي األردن، فqية بqل الّدولqنظمة العمqت مqروعك  "  أطلقqغيرة    " مشqاریع الصqى المشqب علqن    . للتدریqم مqك بدعqرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بوذل

وهqو مشqروع استشqاري یqنطلق فيه التدریب من حّل        . ووآالqة التنمqية األمریكqية، تqبلغ ميزانqية هqذا الqبرنامج حوالqي خمسqمائة ملqيون دوالرًا أمریكqياً                      
 qروض الصغيرة المدّرة للّدخل                   المشqاریع القqن مشqتفيدون مqا المسqي یواجههqة التqعوبات الملموسqوتجدر اإلشارة إلى أن هذه المشاریع قد       . كالت والص

 000(ن وــــ ملي24ت ـز ناه غــ بمبال 1997م  ـاع) 7 000(انتشqرت  فqي األردن فqي اآلونqة األخqيرة حqتى بلqغ عqدد المقترضqين فيها إلى سبعة آالف                         
 المشاریع،  أّن الصعوبات التي تعاني منها هذه ال  هَوبّينqت الدراسqات التقييمqية التqي شqارآت بهqا مqنظمة العمqل الدولية لهذ                 . یqنارًا أردنqيا   د) 24 0000

 إلقامة برامج تqتعّلق فقqط بصqغر المqبالغ بqل وتqرجع بصqورة أساسqية إلqى العالقqة بالسqوق وضqعف القqدرة على المنافسة مما ینتج عنه حاجة ُم ِل ّح ة                    
. ویؤّآد حاجة المستفيدین من القروض إلى رفع آفاءاتهم المهنية في إدارة مشاریعهم        . تدریبية تواآب هذه المشاریع حفاظًا على استمراریتها َوربحيتها       

منذ تأسيسها :  مراحلهافهqو یعتمد على مواآبة مشروعات المستفيدین في مختلف ". مشqروعك "هqناك عqدد مqن األسqباب تعqزز صqفة الqّریادیة لqبرنامج             
هي حقيبة تدریبية   و باللغة العربية " شروعكم"وفي هذا اإلطار،  أعّدت المنظمة وآّيفت حقيبة         . حqتى تنفqيذها ومqتابعة مqراحلها والqتحقق مqن نجاحهqا             

وهذه  .مج أو العاملة مع المنظمات األهلية    ودّربت المنظمة على استخدام هذه الحقيبة عددًا من الكوادر التابعة للبرنا          . إرشادیة مكّونة من مجموعة أدلة    
وتواآب . وتتمّثل مهمتها في المتابعة ما بعد التدریب" عيادة المشروعاتب"لمنظمة ما ُیسّمى اآما أنشأت . سqتتوّلى الحقqًا تدریqب آqوادر أخqرى غيرها       

 .المشروعات ومنّفذیها عبر مناقشة سير مشاریعهم وتذليل العقبات التي تواجه نمّوها
 

 :ادرلمصا
 لمكتب اإلقليمي للدول العربيةا/وثيقة مشروع،   منظمة العل الدولية   -
  هبة الليثيةدراس  -

 نية بخعازيرامقابلة  -مشروعك حسن رنامج    ب-    

 
 

 
 توسيع نطاق االستخدام المأجور

 

  
 الوحدة السادسة
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 لمرأة والصناعةا

 
 qصارت الصناعة ُتعتبر ِمن مقّومات اقتصاد هذه البلدان إضافة   و.تعاشًا في الصناعة في النصف القرن األخيرهدت عدد من البلدان العربية ان     ش

 األخيریqن شqهدت المqنطقة قفqزة جدیqدة في القطاع الخاص بعد فترة رآود طویل یعود إلى سيطرة         نوفqي العقدیq   . إلqى مqوارد الqزراعة والبqترول       
هqار،  في وقت مبكر على عمل المرأة التي بدأت ترتاد القطاع الصناعي،  ال سّيما المتعّلق منه بالصناعات           انعكqس هqذا االزد    . القطqاع العqام فqيه     

وعمومًا فإّن غالبية النساء والفتيات اللواتي یقبلن على . عالميًا في الحقبات األخيرة" أّنثتت"الخفqيفة آالمqأآوالت وصqناعة الغqزل َوالنسqيج التqي          
منها أّن .  بأسباب عدةاإلقبالیمكن تفسير هذا .   هqّن مqن ساآنات القرى والضواحي المجاورة للعاصمة أو لمواقع العمل           العمqل فqي هqذا المqيدان،       

فqاءة المتدنqّية مqنها،  یؤِثqرَن ارتqياد المصqنع على العمل في المنازل،  حتى ولو بأجر أقّل،  إذ یرین فيه تقييمًا                      كإنqاث هqذه الفqئة،  خاصqة ذوات ال          
أما الفئة الثانية التي تميل إلى العمل . ناهيك عن الضمانات التي یأملن في الحصول عليها. ة ولصqورتهّن االجتماعqية على حدٍّ سواء       أفضqل للمهqن   

على أّنه من المالحظ أّن وضع المرأة في . فqي الصqناعة فهqّن الفتqيات ذوات الqتعّلم المتوسqط اللواتqي ال ُتفqتح لهqّن أبqواب قطاع الخدمات المتمّيز                 
فأولوّیات العامالت . بعqض هqذه العوامqل یصqب فqي مسqألة الqّنوع االجتماعي         .القطqاع الصqناعي یqتأثر بعوامqل جّمqة معقqدة تسqاهم فqي هشاشqته                 

   qّن تخqات العمال     تواحتياجاتهqن أولویqوأهمها متطلبات الزواج والحمل واألمومة والعنایة باألطفال وضرورة وجود دور عنایة إضافة إلى             . لف ع
وتتمqّثل العوامqل األخqرى التqي ال تقّل خطرًا عن األولى،  في أّن النساء أآثر عرضًة الستقبال اآلثار              . ت الqنقل وَعqثرات المqناوبة الليلqية        احتqياجا 

مqن هذه اآلثار،  صعوبة إیجاد فرص تشغيل متكافئة بين الجنسين والتعّرض             . السqلبية لألزمqات االقتصqادیة العالمqية خاصqة فqي عصqر العولمqة               
 .سریح وتدّني األجور وضعف الضمانات وغير ذلكللت
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 الوضع  في  اليمن/المرأة  واالستخدام

 
.  شqهد  اليمqن  فqي  الثلqث  األخqير  مqن  القqرن  الماضي  تغّيرات  هائلة  طالت  جميع  الميادین السياسية  واالقتصادیة  واالجتماعية  والصحّية                           

.  الجنسين  إليها تعليمqية  شqاملة  تمّثلqت  في  انتشار  المدارس  والجامعات  ودخول  مئات  اآلالف  من        ر،  نهضqة   ومqن  أهqّم  نqتائج  هqذا  التغqيّ             
وفqي  العقدیqن  األخيریqن  شqهدت  الجامعqة  ازدیادًا  ملحوظًا  في  أعداد اإلناث،  حتى  في  الفروع  العلمية،  آالطب  مثًال،  الذي  یلقى  إقباًال                        

وآqqان  مqqن  نqqتائج  التعلqqيم  واالنفqqتاح،  الqqتحاق المqqرأة  فqqي  العمqqل  فqqي      .  لفتqqيات  علqqيه، وذلqqك  مقارنqqة  بالماضqqي  وبqqأعداد  الذآqqور  واسqqعًا  ل
)  5/1995رقم  (  ُأبqِرم  في  اليمن  قانون  العمل   1995ففqي  عqام     .  آمqا  انعكqس  هqذا  الqتطّور  علqى  القوانيqن                .  القطاعيqن  العqام  والخqاص       

تسري  أحكامه  في  اليمن   و  یؤآد  هذا  القانون  الذي. لqذي  یقqّر  بqأّن  العمqل  بشqروط  وضqمانات،  حqق  طبيعqي  لكل  مواطن  قادر  عليه                              ا
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 علqى  أّن  العمqل  حqق  طبيعqي  لكqل  مواطqن  قqادر  علqيه  بشqروط  وضqمانات  متكافqئة  دون  تمييز  بسبب  الجنس  أو  السن  أو  العرق  أو                                
ورغqم  هqذا،  فهqناك  فجوة  آبيرة  بين     . آمqا  یمqنح  هqذا  القqانون  بعqض  المqزایا  للمqرأة  بالqنظر  إلqى  وضqعها  األسqري                          .  اللqون  أو  العقqيدة      

لى  سوق  ومqن  مظاهqر  هqذه  الفجوة  الضعف  العام  في  نسبة  دخول  المرأة  إ   .  القqانون  وبيqن  مqا  یجqري  فqي  الواقqع  آمqا  تشqير البqيانات               
فqبعد  أن  شqqهد  هqqدا  السqqوق ارتفاعqًا  ملحوظqqًا  فqqي  الوجqود  النسqqائي  فqqي  العقqqود     .  العمqل،  إن  فqqي  القطqqاع  الحكومqي  أو  القطqqاع  الخqqاص  

  حيqqث  97.-94بلqqغ  ذروتqqه  فqqي  الفqqترة  الممqqتدة  بيqqن  األعqqوام    .  األخqqيرة  عqqاد  وشqqهد  تqqراجعًا  فqqي القطاعيqqن  الخqqاص  والعqqام  والمخqqتلط  
هqناك  عوامqل  عدیqدة  تسqهم  فqي  انخفاض       .  بالمائqة  للذآqور  %    30فقqط  مqن  إجمالqي  السqكان  مقارنqة  بحوالqي                %  7.6أضqحت  نسqبته        

د  التي  تؤثر  فإلى  جانب  األزمة  االقتصادیة،  هناك التقالي.  مشqارآة  المqرأة  فqي  العمqل  وفqي تراجع  هذه  المشارآة  في  السنوات  األخيرة                  
.  وتقqف  حqائًال  بيqن  انqتقال  الخqریجات مqن  ُمدنهqم  للعمqل  فqي  المqناطق  األخرى  أو  في  مدارس  األریاف               .  تشqغيل  الذآqور  علqى  اإلنqاث          

ّن  العمل  في  القطاع  آما  أ.  والحضانات إضqافة  إلqى  عqدم توفqر  المرافق  الصحية  والتربویة  المالئمة  لعمل  المرأة  مثل  ریاض  األطفال            
 .ومنها  المهارات  الفنية  والتكنولوجية  وغيرها.  الخاص  یفترض  مهارات  ال  تتوفر  دائمًا  لدى  اإلناث

 
 :مصادر

 1998/اليمن    /وزارة  التخطيط/  تقریر  التنمية  البشریة-
93عدد  /عالم    العمل  /  المكتب  االقليمي  للدول  العربية/  العمل  الدوليةمنظمة/  االسqتراتيجية  الوطنqية  لqتعزیز  اسqتخدام  المqرأة  فqي  اليمن            -

 2001//سبتمبر/
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 15اإلطار 
 المرأة العاملة في صناعة النسيج واأللبسة في األردن

 
ادي وسياسات التكيف    أن دخول األردن في السوق العالمي والتحرر االقتص        إال.  تعqد مسqاهمة المqرأة األردنqية فqي سqوق العمqل متدنية نسبيا               

وقqqد أدى التوسqqع فqqي انشqqاء المqqناطق االقتصqqادیة الحqqرة والصqqناعات     .  االقتصqqادي أدى الqqى التأثqqير المباشqqر علqqى اتجاهqqات عمqqل المqqرأة    
ظمة لقد نفذت من  .  التصqدیریة، الqى زیqادة تواجqد النسqاء العqامالت فqي الصqناعات التحویلqية، وبالqتحدید فqي قطqاع النسqيج وصqناعة األلبسqة                             

وعليه فان .  العمqل الدولqية دراسqة مqن أجqل تقييم أثر هذه الظاهرة الجدیدة من حيث توفير فرص عمل للنساء وما تتضمنه أیضا من تحدیات                  
الهqدف الرئيسqي لهqذه الدراسqة هqو الqتعرف علqى اتجاهqات عمqل المqرأة، وظqروف العمqل وشqروطه فqي هqذا القطqاع الqذي نشأ حدیثا وینمو                                  

 . الهيكلة االقتصادیة والعولمة في األردنإعادةباطراد، في ظل 
 
تqم تنفqيذ هذا البحث من خالل تشكيل فریق عمل وطني یتألف من وزارة العمل واالتحاد العام للنقابات العمالية وغرفة صناعة عمان واللجنة        

مناقشة القضایا الجدیدة التي تواجهها النساء من الوطنqية األردنية شؤون المرأة بقصد توفير فرصة لكافة المهتمين والمعنيين للعمل معا على        
 رجال 50 امرأة عاملة و 176وقqد تضqمنت عيqنة البحqث     .  خqالل فqرص العمqل التqي نشqأت حدیqثا فqي صqناعة النسqيج واأللبسqة التصqدیریة                    

 فqي مختلف المناطق في   مصqنعا للنسqيج واأللبسqة تعمqل معظمهqا ضqمن المqناطق الصqناعية المؤهلqة للتصqدیر                    12عqامال، تqم اختqيارهم مqن         
والتي نفذت مع عدد من العامالت ) شبه المنظمة( الى المقابالت المعمقة    باإلضافةهذا  .  األردن لجمqع المعلومqات الكمية عن هؤالء العاملين        

 .وأصحاب العمل لجمع معلومات نوعية
 

 صناعة النسيج واأللبسة التصدیریة، ترتكز الى حد آبير بالqرغم مqن أن الqنظرة األولqية الqى نqتائج البحqث، تشqير أن هذه الفرص الجدیدة في           
وبما أن طبيعة العمل التي تقوم به النساء هو روتيني قائم    .  علqى أجqور متدنqية وتوصqيف العمqل والتقسqيم الوظيفqي حسqب الqنوع االجتماعي                  

مهارات فعلية یمكن نقلها واالستفادة منها في       علqى التجمqيع والتكرار لنفس الخطوات، فهو ال یوفر فرص تطور مهنية أو تدریب أو اآتساب                  
ومعظم هؤالء النساء، یبدأن العمل من موقع ضعف وعدم قدرة على المفاوضة للحصول على مكاسب أآبر في العمل بسبب                .  أعمqال أخرى  

وفر أنظمة تهویة، وتدني وآما بين معظم العاملين والعامالت، فان ظروف العمل وشروطه غير الئقة، بسبب عدم ت .  عqدم وعيهqن بحقوقهqن     
�أال أنه .شqروط الصqحة العامqة والqنظافة، وازدحqام أماآqن العمqل، وعqدم آفایqة الخدمqات مqن أماآqن مخصصqة لالسqتراحة ودورات المqياه                           

الریفية  یجب االعتراف بأن صناعة النسيج والمالبس، توفر لنساء شابات وعازبات، اللواتي ینتمين الى أسر تقطن األماآن        -بالqرغم من ذلك   
 .أو الحضریة الفقيرة فرص عمل لم یكن ممكنا توفرها من قبل

مما أدى الى .  والجدیqر بالذآqر أن معظqم النسqاء العqامالت ضqمن عيqنة البحث یساهمن من خالل أجورهن في توفير الدعم المادي لعائالتهن        
 السائدة في األسرة، بحيث أصبحت المرأة تشكل موردا      حqدوث نqوع مqن التغيqير االجتماعqي واألدوار القائمqة علqى أسqاس الqنوع االجتماعي                   

آمqا أصqبحت المسqاهمة المادیqة لهqؤالء النساء تجاه أسرهن أحد صمامات األمان       .  اقتصqادیا ولqم تعqد عبqئا تعqتمد فqي معيشqتها علqى أسqرتها                 
 .لتوفير نفقات العائلة، في ظل ارتفاع معدالت البطالة بين أعضاء األسر الذآور

 
 أن خروجهن إال أن النسqاء العqامالت ال زلqن یعانيqن مqن القqيود التqي تفرضqها العqادات والتقالqيد السqائدة فqي بيئتهqن المحافظة،                        وبالqرغم مqن   

للعمqل وفqر لهqن مqزیدا من الحریة والحرآة خارج حدود البيت، بحيث عزز من شعورهن بتحقيق الذات ووسع مدارآهن في الحياة وبالذات                     
 .ية مع نساء اخریات ومن مناطق جغرافية مختلفةفي انشاء عالقات اجتماع

 
لقqد خلصqت هqذه الدراسqة الqى أهمqية تبنqي مqزیج مqن السياسqات علqى أآqثر مqن صqعيد لتحسqين ظqروف عمqل المرأة في المناطق الصناعية                              

ال اقتراحات تهدف الى توفير ان النqتائج والتوصqيات الرئيسqية اآلتqية والتqي توصqلت الqيها الدراسqة، ليسqت ا                 .  المؤهلqة للتصqدیر فqي األردن      
 .الحافز لتعزیز وتوسيع فرص االستخدام وتحسين ظروف عمل المرأة في هذا القطاع الجدید نسبيا

 . الثالث للعمل على مساواة النوع االجتماعي في التشغيلاإلنتاجتشجيع وتعزیز الحوار االجتماعي بين أطراف  �
 تشریعات العمل وقوانينه، وذلك لحمایة النساء العامالت ضد أي تمييز ممكن أن یمارس        العمqل علqى مqزید مqن الترویج لمبدأ المساواة في            •

 .بحقهن في سياسة األجور والعالوات والترقيات والتدریب
 . التفتيش على العمل للتأآد من تطبيق معایير العمل المعمول بها وطنيا في األردنإجراءاتتعزیز  •
 للنسqاء العqامالت وذلqك لتوسqيع قدراتهqن في العمل، وتحقيق مزید من التطور المهني لدیهن، من             رفqع مسqتوى المهqارات الفنqية والحياتqية          •

 . وتوفير مزید من فرص التدریب الرسمي وغير الرسمياإلرشادیة النظر في المناهج التعليمية وتوفير الخدمات إعادةخالل 
 والqنقابات العمالqية فqي وضqع سياسqات العمqل الوطنqية وبرامج        العمqل علqى تحقqيق مqزید مqن المشqارآة الفعالqة لمqنظمات أصqحاب العمqل              •

 .التدخل التي تنفذها الحكومة
 فqي مكqان العمqل، وان یqنظر الqى ذلqك على أنه خطوة ال بد منها من أجل تحسين             إیجابqية  یعمqل أصqحاب العمqل علqى توفqير بيqئة عمqل                أن •

 . العمال والعامالتإنتاجية
مqزید مqن الجهqود للوصqول الqى األعqداد المqتزایدة للنسqاء العqامالت فqي مصqانع األلبسة لدى المناطق                         مطلqوب مqن الqنقابات العمالqية بqذل            •

 مqqزید مqqن االهqqتمام لالحتqqياجات الخاصqqة بالمqqرأة العاملqqة وهمومهqqا، خاصqqة عqqند الوصqqول الqqى اتفاقqqيات عمqqل     وإبqqالءالصqqناعية المؤهلqqة، 
 . المواقع القيادیة واتخاذ القرار في النقابات العماليةولضمان ذلك، ال بد من تشجيع المرأة على المشارآة في

 تعمqqل المqqنظمات النسqqائية وآافqqة أعضqqاء المجqqتمع المدنqqي فqqي األردن، علqqى توسqqيع نشqqاطاتها بحيqqث تسqqتهدف الفتqqيات العqqامالت فqqي     أن •
ت، وتوفqير الخدمqات المسqاندة لعملهن    المqناطق الصqناعية المؤهلqة وذلqك مqن خqالل تلبqية احتياجاتهqن فqي التوعqية، والتدریqب علqى المهqارا                        

وتوفqير بqرامج توعqية للنسqاء العqامالت للحصqول علqى حقوقهqن وآيفية الوصول الى المزایا التي یوفرها لهن قانون العمل سواء في مناطق               
 .سكنهن أو بالقرب من أماآن العمل
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 الوحدة السابعة  توسيع نطاق لحماية االجتماعية
 

 16إطار 
 المغرب/    االجتماعية  وعمالة  الفتيات الحماية 

 
وال  سّيما  .  توفqير  الحمایqة  االجتماعqية  للعامليqن  فqي  القطqاع  غqير  النظامqي،  مqن  المسqائل  التqي  تشqغل  مqنظمة  العمل  الّدولية  عامة              

.   ممارسqqات  جائqqرة  تقqqع  علqqى  هqqؤالء  الصqqغيرات  إذ  غالqqبًا  مqqا  یqqتالزم  الفقqqر  مqqع  .  توفqqير  الحمایqqة  االجتماعqqية  للفتqqيات  القاصqqرات 
فالعqائالت  الفقqيرة  مqثًال،  وفqي  أحqيانًا  آثqيرة،  تعqتمد  علqى  سqواعدهّن  الطqرّیة  آعqامالت  فqي  الحقول  أو  الورش  أو  البيوت،  آدعم                                

إذ  ُتنتزع  الفتاة  .   في  عمل  الخادمات  في  المنازلال  ریqب  فqي  أّن  خطqر    مqثل  هqذا  التشqغيل،  یqبلغ  ذروته             .  لألسqرة  فqي  معيشqتها       
وغالبًا  ما  تنقطع  العاملة  الصغيرة  .  الصqغيرة  مqن  أسqرتها  وبيئqتها  لترسل  بعيدًا  إلى  مدینة  أو  عائلة  غریبة  ستعمل  آخادمة  عندها         

هكqذا،  یكqون  مصير  هؤالء  الفتيات  القاصرات  بتصّرف    .  مرتqبها عqن  ذویهqا،  الذیqن  قqد  یqأتون  مqّرة  أو  مّرتيqن  فqي  الّسqنة  لقqبض                  
ناهيك  عن  .  أو  یتعّرضqن  لإلرهqاب  والتهدید  أو  حتى  للعقاب  البدني         .  فيتعّرضqن  أحqيانًا  آثqيرة  لضqغوط  تqنوء  بهqا  نفوسqهنّ                   .  الحqظ 

   .عدد  غير  قليل  من  حاالت  االغتصاب  التي  ُتسجل  في  المخافر  
 

وتأآqيدًا  مqنها  على  ضرورة  تأمين  الحمایة  االجتماعية  لهؤالء  العامالت  وأمثالهّن،    تقّدمت  الهيئات  النسائية  في  المغرب  بمشروع     
ة  اإلجراءات  قqانون  حqول  تشqغيل  األطفqال  یطالqب  بqرفع  سqّن  التشqغيل  ومراقبة  احترام  المقتضيات  المتعّلقة  بهذا  السن  واتخاذ  آاف                              

مqن  الخادمqات  في  المغرب    %  45إذ  أّن  بحqثًا  ميدانqيًا  أجqرته  العصqبة  المغربqية  لحمایqة  الطفولqة  بّيqن  أّن           .  التأدیبqّية  ضqد  مخالفqيه       
در  اإلشارة  إلى  أّن  وتج.  ممن  تقل  أعمارهّن  عن  ذلك%  26بينما  هناك  نسبة  .    سنة12  سنوات  و    10تqتراوح  أعمارهqّن  ما  بين            

لذا  بات  من  الضروري  .  تة،  في  عدد  غير  قليل  من  البلدان  العربيةومqا  یجqري  فqي  المغqرب  هqو  صورة  لما  یجري،  بنسب  متفا              
 .وضع  القوانين  لتأمين  الحمایة  االجتماعية  لهؤالء  الفقيرات

%    75وقد  بلغت  نسبة  المستفيدات  منه  .  رآة  النساء  فيه  خاصة  المجموعات  منهّنومqن  أبqرز  إنجqازات  هqذا  الqبرنامج  آqثافة  مشqا                 
 .من  إجمالي  المبالغ%  80آما  بلغت  القروض  الممنوحة  لهّن  .    قرضًا12  442من  العدد  اإلجمالي  البالغ  

 
 2001/  يسان  إبریلن/الّراصد/المصدر

 
 
 

 ل العربيةمؤشرات التنمية في الدو -3
 
Table 1.  HDI/GDI/GEM Ranking for Selected Arab Countries 
 
Country HDI (1998) GDI (1998) GEM 
Algeria 89 91 -- 
Bahrain 39 42 -- 
Egypt 99 99 68 
Iraq 104 107 -- 
Jordan -- -- 69 
Kuwait 35 34 -- 
Lebanon 70 74 -- 
Libya 62 65 -- 
Morocco 102 103 -- 
Oman 74 82 -- 
Qatar 40 41 -- 
Saudi Arabia 68 76 -- 
Sudan 118 118 -- 
Syrian Arab Republic 93 95 65 
Tunisia 83 86 60 
United Arab Emirates 43 44 -- 
Yemen 123 133 -- 
Source: Human Development Report (HDR) 2000, pp. 157-168. 
 
 
 
Table 2. Female Adult Literacy Rates in Selected Arab Countries 
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Country 1998 
Algeria 54.3 
Bahrain 81.2 
Egypt 41.8 
Iraq 43.2 
Jordan 82.6 
Kuwait 78.5 
Lebanon 79.1 
Libya 65.4 
Morocco 34.0 
Oman 57.5 
Qatar 81.7 
Saudi Arabia 64.4 
Sudan 43.4 
Syrian Arab Republic 58.1 
Tunisia 57.9 
United Arab Emirates 77.1 
Yemen 22.7 
Source: Human Development Report (HDR) 2000, pp. 255-258. 
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Table 3.  Female enrollment at Primary Level in Selected Arab Countries 
 
Country Gross primary enrollment ratios 
Algeria (1996) 102 
Bahrain (1996) 106 
Egypt (1997) 73 
Iraq (1995) 78 
Jordan (1992) 95 
Kuwait (1997) 77 
Lebanon (1996) 108 
Libya (1993) 92 
Morocco (1996) 74 
Oman (1997) 74 
Qatar (1996) -- 
Saudi Arabia (1996) 75 
Somalia (1985) 9 
Sudan (1996) 47 
Syrian Arab Republic (1996) 96 
Tunisia (1997) 114 
United Arab Emirates (1996) 87 
Yemen (1996) 40 
Source: UNESCO Statistical Yearbook, 1999, pp. II-262 � II-418. 
 
 
 
Table 4. Female enrollment at Secondary Level in Selected Arab Countries 
 
Country Gross secondary enrollment ratios 
Algeria (1996) 62 
Bahrain (1996) 98 
Egypt (1997) 73 
Iraq (1995) 32 
Jordan (1992) -- 
Kuwait (1997) 66 
Lebanon (1996) 84 
Libya (1993) -- 
Morocco (1996) 34 
Oman (1997) 66 
Qatar (1996) -- 
Saudi Arabia (1996) 57 
Somalia (1985) 6 
Sudan (1996) 20 
Syrian Arab Republic (1996) 40 
Tunisia (1997) 63 
United Arab Emirates (1996) 82 
Yemen (1996) 14 
Source: UNESCO Statistical Yearbook, 1999, pp. II-262 � II-418. 
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Table 5. Female enrollment at Tertiary Level in Selected Arab Countries 
 
Country Gross tertiary enrollment ratios 
Algeria (1996) -- 
Bahrain (1996) -- 
Egypt (1997) -- 
Iraq (1995) -- 
Jordan (1992) -- 
Kuwait (1997) -- 
Lebanon (1996) -- 
Libya (1993) -- 
Morocco (1996) 9 
Oman (1997) 7 
Qatar (1996) -- 
Saudi Arabia (1996) 15 
Somalia (1985) -- 
Sudan (1996) -- 
Syrian Arab Republic (1996) -- 
Tunisia (1997) -- 
United Arab Emirates (1996) 21 
Yemen (1996) 1 
Source: UNESCO Statistical Yearbook, 1999, pp. II-262 � II-418. 
 
 
 
Table 6. Female Adult Labour Force in Selected Arab Countries 
 
Country Female labor force (%) 
Algeria (1992) 1.62 
Bahrain (1991) 7.79 
Comoros (1992) 16.78 
Egypt (1986) 3.04 
Iraq (1987) 2.99 
Jordan (1996) 3.38 
Kuwait (1990) 9.44 
Lebanon -- 
Libya (1995) 4.28 
Palestine (1997) 5.60 
Morocco (1994) 5.21 
Oman (1993) 3.39 
Qatar (1997) -- 
Saudi Arabia (1992) 3.42  
Sudan (1993) 7.31 
Syrian Arab Republic (1995) 6.77 
Tunisia (1989) 6.25 
United Arab Emirates (1985) 6.97 
Yemen (1991) 23.08 
Source:  Statistical Abstract for Arab Countries, Eighth Edition, 1998. 
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Table 7. Female Labour Force Participation by Economic Sector in Selected Arab Countries 
Country Agriculture# Industry! Services∗ 
Algeria (1992) -- -- -- 
Bahrain (1991) 72 (0.4) 2515 (12.3) 17893 (87.3) 
Egypt (1994)  1455600 (50.0) 228300 (7.9) 1224200 (42.1) 
Iraq (1987) 70741 (17.4) 56408 (13.8) 280523 (68.8) 
Jordan (1994) 3152 (3.4) 8027 (8.7) 81250 (87.9) 
Kuwait (1990) 118 (0.09) 2863 (2.2) 126802 (97.7) 
Lebanon (1995) 8033 (4.2) 29027 (15.0) 156406 (80.8) 
Libya (1995) 4206 (2.4) 12788 (7.4) 156264 (90.2) 
Palestine (1997) 19000 (30.2) 9000 (14.3) 35000 (55.5) 
Morocco (1994) 461469 (34.3) 379356 (28.1) 505101 (70.4) 
Oman (1993) 923 (1.5) 6506 (10.4) 55118 (88.1) 
Qatar (1997) -- -- -- 
Sudan (1993) 1328870 (79.5) 39964 (2.4) 302493 (18.1) 
Syrian Arab Republic (1994) 132908 (31.8) 67760 (16.2)  217611 (52.0) 
Tunisia (1989) 87500 (22.6) 170200 (43.9) 130000 (33.5) 
United Arab Emirates (1985) 38 (0.06) 2153 (3.3) 62573 (96.6) 
Yemen (1991) 479714 (88.2) 11359 (2.1) 52513 (9.7) 
Source:  Statistical Abstract for Arab Countries, Eighth Edition, 1998. 
 
# Agricultural activity includes agriculture, hunting, forestry and fishing.  
! Industrial activity includes mining, quarrying, manufacturing, electricity, gas, water and construction. 
∗ Services activity includes wholesales, retail trade, restaurants and hotels, transport, storage, communication, 
financing, insurance, real estate, business services, community, social and personal services. 
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  والفرنسية والعربيةباإلنكليزيةمسرد بالمصطلحات  -4
 

Absolute poverty Pauvreté absolue الفقر المطلق 
Alternative economic activities Activités économiques 

alternatives 
األنشطة االقتصادیة البدیلة

Basic needs strategy Stratégie des besoins 
fondamentaux 

استراتيجية الحاجات األساسية

Beijing Platform of Action Programme d�action de Beijing )بيجنغ(منهاج عمل بكين 
Bilateral donor Bailleurs de fonds bilatéraux مانح ثنائي
Casual works Travail occasionnel األعمال العرضية
Collateral Collatéraux ضمانات القروض
Community based A base communautaire (à 

l�échelon de la collectivité) 
مجتمعية

Community mobilisation Mobilisation collective التعبئة لقاعدي-التعبئة الجماعية
Compensatory program Programme compensatoire برنامج تعویضي
Customary rights Lois coutumier � lois d�usage القوانين العرفية
Demand driven approach Méthode induite par la 

demande 
مقاربة مستجيبة للطلب

Derived rights Droits dérivés حقوق مستمدة
Economic Liberalisation Libéralisation économique, La 

libéralisation de l�économie 
التحرر االقتصادي

Economic restructuring Restructuration économique, 
La Restructuration de 
l�économie 

 هيكلية االقتصادإعادة

Employability Possibilité d�emploi ستخدامقابلية لال
Empowerment Habilitation - renforcement التمكين
Enabling environment Environnement Favorisant بيئة ممكنة
Entrepreneurial skills Compétences d'entreprenariat  دةالریامهارات في
Equality Egalité المساواة
Equity Equité � Justice العدالة
Exclusion Exclusion االستبعاد
Extension Vulgarisation التوعية واالرشاد
Extension staff Assistant Sociaux � Assistant 

spécialisé dans le domaine de 
la vulgarisation 

موظفو التوعية واالرشاد

Female headed households Famille dirigée par une femme أسر ترأسها نساء
Female heads of households Femmes en charge d�une 

famille 
النساء المعيالت

Feminisation of poverty Féminisation de la pauvreté تأنيث الفقر
Flexibility survey Questionnaire sur la flexibilité مسح عن المرونة
Flexible hours work Travail à temps flexible العمل بدوام مرن
Follow-up Suivie d�exécution  متابعة
Food processing Industrie alimentaire familiale  التموین الغذائي�التصنيع الغذائي 
Forma and non-formal 
education 

Education formelle et non 
formelle 

التعليم النظامي وغير النظامي

Free trade zones Les zones industrielles libres المناطق الصناعية الحرة للتصدیر
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Gender Le Genre  النوع االجتماعي �الجندر 
Gender analysis Analyse de genre � analyse des 

problèmes relatifs aux deux 
sexes 

 تحليل نوع �ندري تحليل ج
اجتماعي

Gender division of agricultural 
tasks 

Division du travail agricole sur 
la base du genre 
(sur la base de sexe) 

توزیع األعمال الزراعية على 
)الجندر (النوع االجتماعيأساس 

Gender equality Egalité dans le genre � égalité 
des deux sexes 

 المساواة بين �المساواة في الجندر 
الجنسين

Gender segregation Discrimination sur la base du 
genre � discrimination entre les 
deux sexes 

النوع الفصل على أساس 
)الجنس(االجتماعي 

Gender sensitive Sensible au genre � sensible à 
la discrimination entre les deux 
sexes 

للتفرقة (متحسس لموضوع الجندر 
)بين الجنسين

Globalisation Globalisation العولمة
Good practices Les bonnes pratiques الممارسات الجيدة
Grass root group Groupes locaux � Groupes 

communautaires 
مجموعات قاعدیة

Group-based strategy Stratégie collective استراتيجية جماعية
Home workers Travailleurs à domicile عمال من داخل المنازل
Human capital Capital humain رأس المال البشري
Impact evaluation L�évaluation de l�impact قياس التأثير
Impoverishment Appauvrissement إفقار
Incentive structure Structure stimulante هيكلية تحفيزیة
Income generation Production de revenu توليد الدخل
Indigenous people Les indigènes � Les 

autochtones 
الشعوب األصلية

Inequality inégalité  عدم المساواة�الالمساواة 
Integrated program Programme intégré برنامج متكامل
International instruments Instruments internationaux األدوات الدولية
Invisibility of women�s work L�invisibilité du travail des 

femmes 
عمل النساء غير المرئي 

)المحتجب(
Job segregation Discrimination dans le travail الفصل في العمل
Labour intensive � 
employment intensive 

Emploi intensif-emploi à forte 
composante de mains d'�uvres 

 األعمال المكثفة

Labour segmentation Division du travail تجزئة العمل
Land rights Les droits de propriété 

Les droits immobiliers 
الحقوق العقاریة

Macro-economic policy Politique macro-économique ماآرو(ياسة اقتصاد آلي س(
Mainstream Courant dominant  التيار المهيمن�التيار الرئيسي 
Micro Micro  مستوى مصغر(ميكرو(
Micro-entrepreneurs Micro-entrepreneurs أصحاب المشاریع الصغيرة
Microfinance Micro-finance تمویل مصغر
Multimedia Multimédia متعدد الوسائط� متعدد الوسائل 
Multi-pronged approach Méthode à plusieurs approches األبعاد/طریقة متعددة المناهج
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Open economy Economie ouverte اقتصاد مفتوح
Open unemployment Chômage ouvert بطالة مفتوحة
Opportunity cost Coût de substitution آلفة الخيار البدیل
Participatory approach Approche participative  منهاج المشارآة
Permanent poverty Pauvreté permanente الفقر الدائم
Policy reform Réforme des politiques السياساتإصالح 
Poverty line Seuil de pauvreté خط الفقر
Prejudice Préjudice اإلجحاف
Proactive Actif � actant فاعل
Pyramid poverty concept Le concept de la pyramide de 

pauvreté 
مفهوم هرم الفقر

Reactive Réactif متفاعل
Relative poverty Pauvreté relative الفقر النسبي
Reproductive role La procréation 

Le rôle de la procréation 
اإلنجابي الدور � اإلنجاب

Sectoral policies Politiques sectorielles السياسات القطاعية
Self-esteem Estime de soi - Respect de soi  تقدیر الذات
Self-assisted Autonome معتمد على نفسه
Self-employment Travail indépendant  العمل الحر
Social cohesion Cohésion sociale التماسك االجتماعي
Social exclusion Exclusion sociale استبعاد اجتماعي
Social  funds Les fonds sociaux ادیق االجتماعيةالصن
Social safety nets Réseaux de sécurité شبكات األمان االجتماعي
Social security La sécurité sociale الضمان االجتماعي
Social welfare Les services sociaux االجتماعيةالخدمات 
Special trades for women Emplois relatifs aux femmes المهن الخاصة بالنساء
Structural adjustment Ajustement structurelle التكييف الهيكلي
Structural poverty Pauvreté structurelle الفقر الهيكلي
Subcontracting Sous-traîtance التعاقد من الباطن
Temporary poverty Pauvreté temporaire الفقر المؤقت
Transitional economy Economie transitoire االقتصاد االنتقالي
Transitional period Période transitoire مرحلة انتقالية
Tribal groups Groupes tribaux 

(Communautés tribales) 
 جماعات قبلية�عشائر 

Trickle down theory Théorie de filtrage � théorie 
d'accumulation lente 

 نظریة النصح� االرتشاح نظریة

Underemployment Sous-emploi (chômage partiel) بطالة جزئية
Unemployment Chômage  بطالة
Vulnerability Vulnérabilité  الجرح(قابلية للتحسس السلبي أو(

لسلبيافراط في التحسس ا
 


