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منظمة العمل الدولية

تاأ�س�ست منظمة �لعمل �لدولية عام 1919 من �أجل ت�سجيع �لعد�لة �الجتماعية و�مل�ساهمة يف �إقامة �سالم عاملي 

ود�ئم. وتعترب هيكليتها �لثالثية فريدة من نوعها يف منظمومة �الأمم �ملتحدة، �إذ �أن جمل�س �إد�رتها يتاألف من 

خمتلف  يف  �لفعلية  بامل�ساركة  �لثالثة  �الأطر�ف  هذه  وتقوم  و�لعمال.  �لعمل  و�أ�سحاب  �حلكومات  عن  ممثلني 

�الجتماعات �لتي تنظمها منظمة �لعمل �لدولية ويف موؤمتر �لعمل �لدويل ـــ وهو موؤمتر �سنوي يجتمع �أثناءه �لفرقاء 

ملناق�سة م�سائل �جتماعية و�أخرى تتعلق بالعمل.   

وقد �أ�سدرت منظمة �لعمل �لدولية على مّر �ل�سنني جمموعة من �تفاقيات وتو�سيات �لعمل �لدولية حثت �لدول 

�الأع�ساء على تبنيها، وهي تتناول �حلرية �لنقابية، و�ال�ستخد�م، و�ل�سيا�سة �الجتماعية، وظروف �لعمل، و�ل�سمان 

�الجتماعي، و�لعالقات �ملهنية و�إد�رة �لعمل، �لخ…

وتقوم منظمة �لعمل �لدولية بتاأمني �خلرب�ت �ال�ست�سارية و�مل�ساعدة �لتقنية للدول �الأع�ساء عرب �ملكاتب �لتابعة 

لها وفرق �لعمل �ملتعددة �الخت�سا�سات يف �أكرث من 40 بلدً�. وتتخذ هذه �مل�ساعدة �سكل منح �ال�ست�سار�ت �ملتعلقة 

�مل�ساريع،  و�إد�رة  �ل�سغرية،  �ملن�ساآت  و�لتدريب على تطوير  �لعمل،  و�لرتقية يف  �ملهنية  و�لعالقات  �لعمل  بحقوق 

�ملتعلقة  �الإح�ساء�ت  وجتميع  �لعمل،  وظروف  �لعمل،  مكان  يف  و�ل�سالمة  �الجتماعي،  �ل�سمان  ب�ساأن  و�مل�سورة 

بالعمل ون�سرها، وتعليم �لعمال.

مطبوعات/من�شورات منظمة العمل الدولية

ي�سكل مكتب �لعمل �لدويل �أمانة �سر �ملنظمة وهيئة �الأبحاث �لتابعة لها ود�ر ن�سرها. وُي�سدر مكتب �ملطبوعات/

�ملن�سور�ت ويوزع وثائق حول �أهم �الجتاهات �الجتماعية و�القت�سادية. وين�سر �لبيانات �ملتعلقة ب�سيا�سة �ملنظمة 

حول م�سائل �لعمل يف جميع �أنحاء �لعامل، و�الأعمال �ملرجعية، و�لكتيبات �لفنية، و�لكتب و�مل�سنفات �ملتخ�س�سة 

باالأبحاث، ومدونات �ل�سلوك حول �ل�سالمة و�ل�سحة من �إعد�د خرب�ء و�لكتب �خلا�سة بتدريب �لعمال وتعليمهم. 

كما ُي�سدر مر�جعة �لعمل �لدولية يف �للغات �الإنكليزية و�لفرن�سية و�الأ�سبانية، �لتي تن�سر نتائج �أبحاث �أ�سلية، 

وت�سور�ت حول مو��سيع نا�سئة، وتقارير عن كتب �سدرت.

وباالمكان �سر�ء مطبوعات منظمة �لعمل �لدولية و�مل�سادر و�ملر�جع �الأخرى �لتي ت�سدر عن �ملنظمة من خالل 

�سبكة �النرتنت : www.ilo.org/publns �أو طلب قائمة �ملطبوعات جمانًا من خالل مر��سلة مكتب �ملطبوعات  يف 

مكتب �لعمل �لدويل على �لعنو�ن �لتايل:

International Labour Office, CH–1211 Geneva 22, Switzerland; fax: +41226983-799-; email: 
pubvente@ilo.org
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متهيد

ُي�شّكل هذا الإ�شدار قراءة مو�ّشعة للطبعات ال�شابقة من الكتاب املعنون األفباء حقوق املراأة العاملة وامل�شاواة 

بني اجلن�شني وي�شمل �شكوكًا مهّمًة اعتمدتها منظمة العمل الدولّية بعد �شدور الطبعة الأخرية، ومنها القرار 

املتعّلق بامل�شاواة بني اجلن�شني والإن�شاف يف الأجر وحماية الأمومة والذي اعتمده موؤمتر العمل الدويل يف 

دورته الثانية والت�شعني لعام 2004.

لقد �سّكلت مبادئ عدم التمييز وتعزيز امل�ساواة الركن االأ�سا�سي لن�ساط املنظمة منذ ن�ساأتها عام 1919 وهي 

متّثل جزءًا ل يتجزاأ من برنامج العمل الالئق الذي اعتمدته املنظمة والذي يق�شي بتعزيز العمل الالئق واملنتج 

ل يف الأهداف الإمنائّية لالألفّية. فلجميع  يف جّو من احلرّية وامل�شاواة والأمن والكرامة الب�شرّية وهو ما يتاأ�شّ

العّمال احلّق يف عمل لئق، ول ينح�شر هذا احلق بالعاملني يف القت�شاد النظامي وح�شب، بل يتو�ّشع لي�شمل 

العاملني يف ال�شتخدام الذاتي والعاملني املوؤقتني اأو العاملني يف القت�شاد غري النظامي، ناهيك عن الأكرثّية 

الن�شائّية التي تعمل يف اقت�شاد الرعاية ويف الأ�شر اخلا�شة. 

ومتّثل معايري العمل الدولية اأوىل و�شائل املنظمة الآيلة اإىل حت�شني ظروف عمل ومعي�شة الن�شاء والرجال واإىل 

تعزيز امل�شاواة بني جميع العّمال يف مكان العمل. وت�شري جميع معايري العمل الدولّية �شوا�شيًة على الرجاء 

والن�شاء، ما خال بع�ص ال�شتثناءات ول �شّيما ما يعالج منها موا�شيع الأمومة ودور املراأة الإجنابي. وعلى الرغم 

من ذلك، ل تزال الهّوة قائمة بني احلقوق التي تلحظها املعايري الوطنّية والدولّية وظروف العمل الفعلّية. فيجب 

اأن ُترتجم هذه احلقوق على اأر�ص الواقع، ومن العوائق التي حتول دون ممار�شة العّمال حقوقهم، غياب الوعي 

حيال وجود هذه احلقوق. وبالتايل ل بّد من ن�شر املعلومات ب�شاأنها لتح�شني امل�شاواة بني اجلن�شني، ولي�ص هذا 

الإ�شدار �شوى خطوة متوا�شعة يف هذا الجتاه.

تاأمل منظمة العمل الدولّية اأن ت�شاهم املعلوماُت التي توّفرها هذه الطبعة الثانية من األفباء حقوق املراأة العاملة 

وامل�شاواة بني اجلن�شني يف احلفاظ على اللتزام بتحقيق امل�شاواة بني اجلن�شني يف عامل العمل وتعزيز املعرفة 

باملوا�شيع ذات ال�شلة ومتكني كما ت�شجيع اجلهات التي ت�شعر باأّنها �شحّية التمييز على الدفاع عن حقوقها.

�شدر األفباء حقوق املراأة العاملة وامل�شاواة بني اجلن�شني بف�شل جهود عدٍد من الزمالء املتفانني يف عملهم 

والذين اأ�شهمت م�شاركتهم النفي�شة يف و�شع اللم�شات الأخرية على الطبعات ال�شابقة واحلالّية. ولقد راأت 

الطبعة ال�شابقة النور حتت اإ�شراف اأوجينيا دات باه وجاين زانغ وبدعم وم�شاهمة فنّية من جانب اإنغبورغ 

هايدي و�شيمونيتا كافازا ومارا �شتيكازيني وبرتا اأول�شوفر. اأّما هذه الطبعة الثانية واملو�ّشعة فمن اإعداد ماندي 

ماكدونلد التي مل تبخل بخربتها اأو �شربها. ويوّجه ال�شكر اإىل العديد من الأق�شام والدوائر الفنية ملكتب العمل 

الدويّل التي �شاهمت يف املداخل على اأنواعها واإىل جاين هودجز، و�شاونا اأولني، وكارين كلوتزبوت�شر، وناومي 

كا�شريير، واآن تريبلكوك على تعليقاتهم وم�شاهمتهم. اأّما املراجعة والتن�شيق فتمت مببادرة من  جيز تون�شتول.

هذا الإ�شدار مبثابة دليل �شهل ال�شتعمال يعالج معايري العمل الدولّية املت�شلة بحقوق املراأة العاملة وتعزيز 

امل�شاواة بني اجلن�شني يف العمل انطالقًا من قراءة مو�شعة لوثائق املنظمة وبالت�شاور مع عدٍد من اخلرباء حول 

املوا�شيع قيد املعاجلة. ولكّنه ل يعك�ص بال�شرورة التعاريف املتفق عليها يف املنظمة اأو اآراءها الر�شمّية. 

اأجريت هذه املراجعة بدعم من حكومتي ال�شويد والدمنرك.

اإيفي مي�شل        

مديرة مكتب امل�شاواة بني اجلن�شني       

مكتب العمل الدويل       



1

مقدمة:

معايري العمل الداعمة 

حلقوق املراأة العاملة 

وامل�ساواة بني اجلن�سي�سن

1. وجهة ا�ستخدام هذا الدليل

ترى منظمة العمل الدولّية اأّنه من الأهمّية مبكان ن�شر املعلومات حول النواحي القانونّية املت�شلة 

القانونّية املعنّية بتعزيز امل�شاواة  اأن ال�شكوك  العمل. ويف حني  بامل�شاواة بني اجلن�شني يف عامل 

بني اجلن�شني وحماية حقوق املراأة العاملة تزداد كمًا ونوعًا على امل�شتويني الوطني والدويل، ملّا 

تزل الهّوة قائمة بني تلك احلقوق التي تن�ّص عليها املعايري الوطنّية والدولّية وترجمتها على اأر�ص 

اإذا بقيت جمهولة ونظرية. فيحتاج  توؤتي منفعًة  اأن  القانونّية  الأحكام  الواقع. ول ميكن لأف�شل 

التمييز  مكافحة  لهم  ريد 
ُ
اأ اإذا  تنفيذها  اآلّية  وعلى  القانونّية  الإطالع على حقوقهم  اإىل  الأفراد 

والن�شال يف �شبيل اإحقاق توازٍن عادل بني الفر�ص واملعاملة والأجر والتمثيل بني الرجال والن�شاء 

يف جميع نواحي ال�شتخدام املاأجور وغري املاأجور ويف �شنع القرارات املّت�شلة بالعمل. ولكن بالكاد 

يعي العديد من العّمال حول العامل حقوقهم ل بل يجهلونها متامًا، مّما ي�شّكل على الأرجح اأبرز 

املعّوقات اأمام ممار�شتهم هذه احلقوق.

وبالتايل يرمي هذا الدليل العملي اإىل ردم هذه الهّوة املعرفية، وقد ُو�شع بح�شب ترتيب املوا�شيع 

الألفبائي وهو يرّكز اأّوًل على واجبات الدول واأ�شحاب العمل وحقوق العّمال لناحية امل�شاواة بني 

الرجال والن�شاء وهو ما تر�شّخه جمموعة معايري العمل الدولّية ال�شادرة عن منظمة العمل الدولّية 

الدويل  القانون  يف  والجتاهات  التطّورات  �شائر  اإىل  ي�شري  كما  والتو�شيات(.  التفاقّيات  )اأي 

توجيهات  املثال  �شبيل  )على  الوطني  فوق  والقانون  املتحدة(  الأمم  �شكوك  املثال  �شبيل  )على 

الحتاد الأوروبّي( والت�شريعات واملمار�شات الوطنّية. 

هذا ويت�شمن الدليل �شروحات متعّلقة بجملة م�شطلحات �شيا�شّية وقانونّية واجتماعّية واقت�شادّية 

متداولة ومت�شلة ب�شكٍل خا�ص بالن�شاء العامالت وامل�شاواة بني اجلن�شني. وهي تت�شمن على �شبيل 

غري  القت�شاد  ن�شاء،  تراأ�شها  التي  الأ�شر  ال�شادرات،  جتهيز  مناطق  الإيجابي،  العمل  املثال: 

النظامي، ال�شقف الزجاجي، والتوازن بني العمل والأ�شرة. كما يت�شمن مداخل حول اآلّيات اإنفاذ 

ويعالج  والعقوبات.  الت�شحيحّية  والتدابري  الإثبات،  الإجرائّية مثل  م�شوؤولّية  والقواعد  القوانني 
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م�شطلحات ومفاهيم مت�شلة بامل�شاواة بني اجلن�شني وكيفية تعزيزها مثل حتليل النوع الجتماعي 

العمل. كما تت�شمن  النوع الجتماعي، من منطلق ات�شالها بعامل  واإدماج منظور  له  والتخطيط 

هذه الطبعة عددًا من املداخل اجلديدة التي تعك�ص موا�شيع اأقلقت منظمة العمل الدولّية موؤخرًا 

وقد اأثري البع�ص منها يف معايري جديدة ومنّقحة منذ �شدور الطبعة ال�شابقة عن الألفباء، ومنها 

العمل اجلربي، وتنمية املوارد الب�شرّية، وعالقة ال�شتخدام، والجتار بالأ�شخا�ص.  

وحتت كّل عنوان، يجري و�شف الأحكام الواردة يف ال�شكوك الأ�شا�شّية التي تنطبق على املو�شوع 

املذكور. وترد هذه ال�شكوك يف نهاية كّل مدخل اإىل جانب �شرد للم�شطلحات ذات ال�شلة الواردة 

يف هذا الدليل. ولي�شت لئحة ال�شكوك الواردة يف نهاية كّل مدخل بال�شاملة؛ من خالل الإ�شارة 

اإىل بع�ص املعايري يف مدخٍل حمدٍد فاإننا ل�شنا ن�شتثني انطباق معايري اأخرى على هذا املو�شوع اأو 

نح�شر تطبيق املعايري الواردة بهذا املو�شوع دون �شواه.

فالتفاقّية ب�شاأن التمييز يف ال�شتخدام واملهنة رقم 111 لعام 1958 هي من الت�شاع يف تطبيقها 

اأّن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر  عليها.  تنطبق  التي  املوا�شيع  من  مو�شوع  كّل  �شمن  نوردها  مل  بحيث 

اأي   »1948 التوظيف،  اإدارات   :88 »اتفاقّية  مثاًل:  خمت�شرة  ب�شورة  اإليها  ُي�شار  التفاقّيات 

»التفاقّية ب�شاأن تنظيم اإدارات التوظيف رقم 88 لعام 1948«، يف حني اأّن »تو�شية 150: تنمية 

املوارد  تنمية  املهني يف  والتدريب  املهني  التوجيه  ب�شاأن  »التو�شية  تعني  الب�شرّية، 1975«  املوارد 

الب�شرّية، رقم 150 لعام 1975«. 

ويف بع�ص احلالت، يرد ذكر معايري قامت منظمة العمل الدولّية بو�شعها واعتمادها اإىل جانب 

وكالت متحدّية اأخرى مثل تو�شية منظمة العمل الدولّية واليون�شكو ب�شاأن اأو�شاع املدّر�شني لعام 

الإعالن  مثل  �شمولّيًة  اأكرث  ب�شورة  املتحدة  الأمم  منظمة  اعتمدتها  التي  التو�شيات  اأّما   .1966

العاملي حلقوق الإن�شان اأو اتفاقّية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز بحّق املراأة فلم يرد ذكرها 

نظرًا لكونها تعلو ول ُيعال عليها. 

الو�سع الراهن ملعايري العمل الدولّية

ارتاأى جمل�ص اإدارة منظمة العمل الدولّية اعتبار حواىل 70 اتفاقّية و76 تو�شّية �شكوكًا حديثة. 

وهي اأبرز ال�شكوك املرّوج لها. وطبعًا حتفظ ال�شجالت بع�شًا من املعايري الأخرى وهي التفاقّيات 

التي تبقى ملزمة للدول امل�شاِدقة عليها. ولكننا ن�شري يف الغالب يف هذا الدليل اإىل معايري العمل 

الدولّية التي ُت�شّنف على اأّنها حديثة. ومن ال�شتثناءات اتفاقّية حماية الأمومة )املراجعة( رقم 

103 لعام 1952 واتفاقّية ال�شكان الأ�شليني والقبليني رقم 107 لعام 1957 والتي تبقى على قدٍر 

من الأهمّية يف دول مل ت�شادق بعد على املعايري الأحدث عهدًا امل�شتجدة ب�شاأن هذه املوا�شيع.
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مقدمة

امل�سطلحات

ُت�شتخدم يف معايري العمل الدولّية كلمات وتعابري حمددة تعك�ص اإلزامية البنود والأحكام. فُيمكن 

ل�شياغة على غرار »يقوم كّل ع�شو بـ...« اأو »يتلّقى كّل عامل ...« اأن تخلق واجبًا قانونّيًا و/اأو حّقًا 

قانونّيًا. ول ين�شاأ مثل هذا املفعول القانوين اإّل من امل�شادقة على الرغم من وجود بع�ص املبادئ 

الأ�شا�شّية التي ميكن اأن ُينظر اإليها على اأّنها تدخل نطاق القانون بغ�ص النظر عن امل�شادقة.

اأّما بالن�شبة اإىل الدول غري امللَزمة نتيجة عدم م�شادقتها على �شّك معنّي، فيجب اأن ت�شرت�شد 

باأهداف وم�شمون هذه ال�شكوك لو�شع �شيا�شاتها. وترد يف هذا الدليل ب�شورة متكررة تعابري 

مثل »يتعنّي« اأو »يجب« لالإ�شارة اإىل اأّن الأحكام املو�شوفة ميكن اأن تكون ملزمًة للدول امل�شادقة 

وغري ملزمة لغريها. وثمة ا�شتثناءات للمبادئ واحلقوق الأ�شا�شّية يف العمل والتي يجب على جميع 

الدول الأع�شاء حمايتها وتعزيزها )مراجعة الق�شم 4، ال�شفحة ****(.

ويراعي العديد من معايري العمل ال�شارية الهتمام احلديث ن�شبّيًا باللغة املحايدة جن�شانيًا اأي 

النموذجي هو رجل. ويف بع�ص احلالت، جرى حتديث  العامل  اأّن  التي ل تفرت�ص  امل�شطلحات 

ال�شمري »هو«  العامل م�شتخدمًا  اإىل  ُي�شري  املعايري ل زال  املعايري قيد املراجعة ولكّن بع�ص  لغة 

وجب  الجتماعي،  النوع  يحدد  ل  مبا  املذكر  �شمري  ُي�شتخدم  وحني  ال�شامل.  ال�شمري  باعتباره 

�شياغة  ]دليل  وُي�شري  اجلن�شني.  كال  من  العّمال  ي�شمل  بحيث  عامة  ب�شورة  الأمر  هذا  تف�شري 

�شكوك العمل الدولّية[ الذي اأعّده مكتب امل�شت�شار القانوين )JUR(، اإىل وجهة ا�شتخدام اللغة 

ال�شاملة للجن�شني لدى �شياغة املعايري )منظمة العمل الدولّية، 2005a، الفقرات 254ff( ناهيك 

]توجيهات  اإر�شادات حول ا�شتخدام ال�شياغة ال�شاملة للجن�شني يف الت�شريعات الوطنّية يف  عن 

لو�شع ت�شريعات العمل[ )مراجعة اجلزء املعنون مراجع اإ�شافّية(.

2. امل�ساواة بني اجلن�سني يف اخت�سا�ص منظمة العمل الدولّية

يرد  ما  وهذا  الجتماعّية.  العدالة  اأ�شا�ص  على  اإّل  ي�شتتّب  اأن  والدائم  ال�شامل  لل�شالم  ميكن  ل 

يف ديباجة د�شتور منظمة العمل الدولّية لعام 1919. وحّتى يف تلك احلقبة اأي فورًا بعد احلرب 

العاملّية الأوىل، جرى ت�شليط ال�شوء على مبداأ حماية املراأة ومبداأ امل�شاواة يف الأجر عن عمل ذي 

اعتمد  الفوري. ويف فيالدلفيا عام 1944،  العمل  ي�شتوجبان  باعتبارهما جمالني  قيمة مت�شاوية 

موؤمتر العمل الدويل اإعالنًا، هو ملحق حالّيًا بالد�شتور، جاء فيه »اإن جلميع الب�شر اأيًا كان عرقهم 

اأو معتقدهم اأو جن�شهم، احلق يف العمل من اأجل رفاهيتهم املادية وتقدمهم الروحي كليهما، يف 

ظروف توفر لهم احلرية والكرامة والأمن القت�شادي وتكافوؤ الفر�ص«. كما ين�ّص الإعالن على 

»اأّن الفقر يف اأي مكان ي�شّكل خطرًا على الرفاه يف كّل مكان«.
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وحقوق املراأة العاملة جزء ل يتجزاأ من القيم واملبادئ والأهداف التي تقع يف �شلب اخت�شا�ص 

ذات  العمل  اأي  ــــ  الالئق  والعمل  الجتماعّية  العدالة  اإعالء  اإىل  الهادف  الدولّية  العمل  منظمة 

ما  حني  ويف  والكرامة.  والأمن  والعدالة  احلرّية  من  جّو  يف  يتم  والذي  واملنتج  املن�شف  الأجر 

اأدوار  تطّور  املو�شوع على �شوء  لهذا  بّدلت مقاربتها  اأّنها  اإّل  الهدف،  بهذا  املنظمة  تلتزم  زالت 

»التقليدّية« من  ة  اإىل احل�شّ النظرة  تغرّيات جذرّية على  دخلت 
ُ
فاأ املجتمع.  والن�شاء يف  الرجال 

العمل املاأجور والعمل العائلي اأو الرعائي غري املاأجور. ومل تكتِف املنظمة بالرد على هذه التغرّيات 

الجتماعّية واإمنا توّلت اأي�شًا دورًا قيادّيًا يف ر�شم م�شتقبل اأكرث اإن�شافًا يف عامل العمل عن طريق:

 تعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني من خالل معايري العمل الدولّية؛
  طلب التقّدم القابل للقيا�ص من اأركان املنظمة )اأي احلكومات ومنظمات اأ�شحاب العمل 

والعّمال( ومن هيكلّياتها وعملّياتها اخلا�شة حتقيقًا للم�شاواة بني اجلن�شني؛

 تعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني من خالل التعاون الفّني حول العامل؛ 
 تعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني من خالل اإدارة املعلومات ذات ال�شلة ون�شرها وت�شاركها.

اأ�شا�شيني اإحقاقًا للم�شاءلة ب�شاأن امل�شاواة بني اجلن�شني  واعتمدت منظمة العمل الدولّية �شّكني 

يف ال�شنوات الأخرية. وهذا ال�شكان هما القرار الأخري ب�شاأن امل�شاواة بني اجلن�شني والإن�شاف 

يف الأجر وحماية الأمومة الذي اعتمده موؤمتر العمل الدويل عام 2004 والذي يدعو اإىل م�شاهمٍة 

؛ والقرار الذي اتخذه 
1

اأكرث فعالّيًة يف اإزالة التمييز بني اجلن�شني وتعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني

جمل�ص اإدارة املنظمة يف اآذار/مار�ص 2005 والذي يجعل اإدماج منظور النوع الجتماعي )مراجعة 

ال�شفحة 26( اإلزامّيًا يف جميع ن�شاطات املنظمة املعنّية بالتعاون التقني. ولقد جرى الت�شديد على 

امل�شاواة بني اجلن�شني يف التعاون التقني يف قرار موؤمتر العمل الدويل لعام 2006 ويف اخلال�شات 

حول التعاون التقني والتي تقول اإّنه يتعنّي على منظمة العمل الدولّية اأن تعزز اإدماج منظور النوع 

الفقرة   ،d2006 ،الدولّية العمل  املانحة )منظمة  ال�شراكة مع اجلهات  اتفاقّيات  الجتماعي يف 

 .)22

كما اأن احلوار الجتماعي الذي يختزل ال�شمولية التي تتبعها املنظمة يف عملها ي�شّلط ال�شوء اأي�شًا 

على مبداأ امل�شاواة بني اجلن�شني حيث يعرتف بحاجة املراأة والرجل اإىل التمتع ب�شوٍت مت�شاٍو يف 

عامل العمل.

3. اتفاقّيات وتو�سيات العمل الدولّية 

اإىل �شياغة قانون  ت�شعى  التي  ت�شتعني بها احلكومات  اأ�شا�شية  اأداًة  الدويل  العمل  ت�شّكل معايري 

1(   كان موؤمتر العمل الدويل قد اعتمد قرارات �شابقة حول امل�شاواة بني اجلن�شني يف ال�شنوات 1975، 1985، و1991.
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العمل وال�شيا�شة الجتماعّية وتطبيقهما بالت�شاور مع منظمات اأ�شحاب العمل والعّمال مع مراعاة 

املعايري الدولّية املقبولة. وهي تن�ّص من بني ما تن�ّص عليه على ظروف العمل الدنيا ومبداأ عدم 

التمييز يف العديد من النواحي، وهي عادًة ما تكون م�شممًة جلميع العّمال ب�شرف النظر عن 

اجلن�ص والإثنّية والقدرة اجل�شدّية وغريها من ال�شفات.

الدولّية  العمل  منظمة  يف  الأع�شاء  الدول  على  ُتعر�ص  دولّية  معاهدات  عن  كناية  والتفاقّيات 

للم�شادقة عليها. وتعني امل�شادقة اأن تتعّهد الدولة بتطبيق اأحكام التفاقّية امل�شادق عليها من 

الناحية القانونّية والتطبيقّية واأن تذعن لالإ�شراف الدويل املنتظم. ويجب على الدول امل�شادقة 

اأن  عليها  ويجب  التفاقّية  لتطبيق  املتخذة  التدابري  ب�شاأن  املنظمة  اإىل  تقارير منتظمة  ترفع  اأن 

توافق على اإ�شراف املنظمة. واإذا مل تقم دولة ع�شو بعد بامل�شادقة على اتفاقّية ما، �شّكل هذا 

هدفًا يجب حتقيقه. ويف الواقع يفيد ماليني العّمال من القوانني الوطنّية املت�شعبة من اتفاقّيات 

العمل الدولّية حّتى اإذا مل تقم الدولة )بعد( بامل�شادقة عليها. 

اأما التو�شيات فرت�شم خطوطًا توجيهّيًة غري ملزمة لتوجيه ال�شيا�شة واملمار�شة الوطنّية وميكن 

اتفاقّية موازيٍة تعالج  الواردة يف  تتمًة لالأحكام  ت�شّكل  اأن  ا�شتخدامها لال�شرت�شاد بها. وميكنها 

املو�شوع نف�شه.

وفود  فتجتمع  الدولّية،  العمل  وتو�شيات  اتفاقّيات  باعتماد  ال�شنوي  الدويل  العمل  موؤمتر  ويقوم 

وطنّية عن احلكومات وممثلي اأ�شحاب العمل والعّمال ب�شورة �شنوّيٍة يف جنيف ملناق�شة املعايري 

التي ترعى عامل العمل واعتمادها والإ�شراف عليها.

اأي  اإبطال  اأن تعمد اإىل تطبيقها. فيجب عليها  ويتعنّي على الدول التي �شادقت على اتفاقّيٍة ما 

تتعار�ص مع التفاقّية. وتقوم حكومات  اإدارّية  اإجراءات  اأو  اأي تعليمات  اأحكام ت�شريعّية وتعديل 

الدول التي �شادقت على التفاقّية باإعداد تقرير منتظم ترفعه اإىل جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق 

التفاقيات والتو�شيات يتمحور حول وجهة تطبيقها القانونّية والعملّية. وتتمتع منظمات اأ�شحاب 

التي �شادقت على  الدول  ال�شاأن. ويف  بهذا  رفع معلومات  باحلق يف  الأخرى  والعّمال هي  العمل 

اتفاقية امل�شاورات الثالثّية رقم 144 لعام 1976، يجب ا�شت�شارة ال�شركاء الجتماعيني جميعهم 

قبل اأن ُتر�شل ردود احلكومة واقرتاحاتها اأو تقاريرها اإىل جلنة اخلرباء املعنّية بتطبيق التفاقّيات 

الثالثّية  اللجنة  م�شتقّلة، �شمن  هيئة  التي هي  اللجنة،  تقرير  التباحث يف  ويجري  والتو�شيات. 

على  وُتعر�ص  الق�شور  مواطن  اإىل  الإ�شارة  وتتّم  الدويل.  العمل  موؤمتر  يف  املعايري  تطبيق  حول 

احلكومات امل�شاعدة الفنّية لت�شحيحها.

النحو  على  وتطبيقها  والتو�شيات  التفاقّيات  على  امل�شادقة  تعزيز  املنظمة  ن�شاطات  اأبرز  ومن 

من  مركزّيًة  م�شوؤولّيًة  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  ل�شمان  الأ�شا�شّية  املعايري  تعزيز  وُيعّد  املنا�شب، 

م�شوؤولّيات املكتب املعني بامل�شاواة بني اجلن�شني.
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امل�ساواة بني اجلن�سني يف معايري العمل

ب�شاأن  العبارة  منها �شريح  فالبع�ص  امل�شاواة بني اجلن�شني بطرٍق خمتلفٍة.  العمل  معايري  تعالج 

بني  التمييز  عدم  اإىل  اأو  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  اإىل  خا�ص  ب�شكٍل  ي�شري  حيث  الجتماعي  النوع 

الن�شاء والرجال، مثل التفاقّيات املعنّية مب�شاواة العّمال والعامالت يف الأجر عن عمل ذي قيمٍة 

مت�شاوية )رقم 100( لعام 1951، وحماية الأمومة )رقم 183( لعام 2000، واإنهاء ال�شتخدام 

)رقم 158( لعام 1982، و�شيا�شة العمالة )رقم 122( لعام 1964. اأّما التفاقّيات الأخرى فكناية 

تاأتي  اأن  دون  من  والرجال  الن�شاء  حاجات  وتراعي  اجلن�شانية  العتبارات  تراعي  معايري  عن 

�شراحًة على ذكر اأّي منهما، مثل التفاقّيات املعنّية بالعمال ذوي امل�شوؤولّيات العائلّية )رقم 156( 

لعام 1981، واتفاقّية اإزالة اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال )رقم 182( لعام 1999، واتفاقّية العمل 

بع�ص الوقت )رقم 175( لعام 1994، واتفاقّية العمل يف املنزل )رقم 177( لعام 1996، ناهيك 

عن جمموعة من املعايري التي ُتعنى بظروف العمل مثل ال�شالمة والأمن والنقل. وجتمع التفاقّية 

اأّنها  بيد  اجلن�شني،  بني  امل�شاواة  وبالتايل  التمييز  تعالج  حيث  الفئتني  بني   111 رقم  الأ�شا�شية 

ل تنح�شر حكمًا بالتمييز املبني على النوع الجتماعي. وتت�شمن جمموعة ثالثة من التفاقّيات 

النوع الجتماعي  اأّنها تعالج خ�شو�شّيات  بيد  ن�شبّيًا  ُتعّد ن�شو�شها حمايدًة  التي  الفنّية  املعايري 

يف تطبيقها، على �شبيل املثال يف جمع الإح�شاءات وا�شتخدامها. وهي تتناول جمالت مثل دفع 

الأجور واحلوادث والإ�شابات املهنّية و�شاعات العمل وال�شمان الجتماعي.

وتعترب اأربع اتفاقّيات اأدوات اأ�شا�شّية لتحقيق امل�شاواة بني اجلن�شني يف عامل العمل:

 اتفاقّية امل�شاواة يف الأجور )رقم 100( لعام 1951؛
 اتفاقّية التمييز يف ال�شتخدام واملهنة )رقم 111( لعام 1958؛

 اتفاقّية العّمال ذوي امل�شوؤولّيات العائلّية )رقم 156( لعام 1981؛
 اتفاقّية حماية الأمومة )رقم 183( لعام 2000.

الالئق،  العمل  اأي  الأ�شمل  الهدف  لتحقيق  املنظمة  اتبعتها  التي  الأ�شا�شّية  الإ�شرتاتيجّيات  ومن 

تعزيز امل�شادقة على معايري العمل املت�شلة بامل�شاواة وتطبيقها. وترتدي التفاقّيات الأربع املعنّية 

اأخرى مت�شلة بامل�شاواة بني  اأ�شا�شّيًة يف حني يجري تعزيز اتفاقّيات وتو�شيات  اأهمّيًة  بامل�شاواة 

اجلن�شني مثل تلك املت�شلة بتعزيز ال�شتخدام وظروف العمل والعّمال املهاجرين. وجتدر الإ�شارة 

اإىل اأّن تعزيز املعايري التي تلحظ بديهيًا نواحي امل�شاواة بني اجلن�شني ل ينفي اأبدًا تعزيز امل�شاواة 

يف تطبيق املعايري غري املت�شلة حكمًا بق�شايا النوع الجتماعي. 

هذا وُيعّد اإعالن منظمة العمل الدولية ب�شاأن املبادئ واحلقوق الأ�شا�شية يف العمل اأداًة اأ�شا�شّيًة يف 

اإطار تعزيز حقوق الن�شاء العامالت وامل�شاواة بني اجلن�شني )مراجعة املبادئ واحلقوق الأ�شا�شية 

يف العمل ال�شفحة 169(. 
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4. امل�ساواة بني اجلن�سني، حّق اأ�سا�سي من حقوق الإن�سان

يقّدم  وبات  متزايدة  اأهمّية  الإن�شان  املبنّية على حقوق  التنمية  اكت�شب مفهوم  الت�شعينات،  منذ 

حقوق  على  املبنّية  املقاربة  وتت�شمن  املعايري.  وبو�شع  باملعايري  الت�شال  وثيق  معياريًا  اإطارًا 

الإن�شان بطبيعة احلال مبداأ اإزالة �شّتى اأنواع التمييز.

الذي  ومتابعته  العمل  يف  الأ�شا�شية  واحلقوق  املبادئ  ب�شاأن  الدولية  العمل  منظمة  اإعالن  يحّدد 

اعتمده موؤمتر العمل الدويل عام 1998 املجالت التالية التي يجب فيها اإعالء احلقوق واملبادئ 

الأ�شا�شّية وحتقيقها:

اأ ( احلرية النقابية والإقرار الفعلي بحق املفاو�شة اجلماعية 

ب( الق�شاء على جميع اأ�شكال العمل اجلربي اأو الإلزامي 

ج( الق�شاء الفعلي على عمل الأطفال 

د( الق�شاء على التمييز يف ال�شتخدام واملهنة 

حترتم  اأن  ع�شوّيتها  بحكم  الدولّية  العمل  منظمة  يف  الأع�شاء  الدول  جميع  على  يتعنّي  وعليه، 

املبادئ املت�شلة بهذه احلقوق الأ�شا�شّية وتعمل على تعزيزها وحتقيقها.

الأ�شا�شّية، وترمي  املبادئ واحلقوق  اأّنها جت�ّشد هذه  اتفاقّيات على  ولقد حددت املنظمة ثماين 

اثنتان منها اإىل تعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني وهما التفاقّيتان رقم 100 و111.

ُتعترب حماية وتعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني مفاهيم اأ�شا�شّية يف اأبرز �شكوك حقوق الإن�شان الدولّية 

املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  والعهد  )1948(؛  الإن�شان  حلقوق  العاملي  الإعالن  فيها  مبا 

وال�شيا�شية والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�شادّية والجتماعّية والثقافّية )لعام 1996(؛ 

ذات  الختياري  والربوتوكول   )1979( املراأة  بحّق  التمييز  اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  واتفاقّية 

ال�شلة لعام 1999؛ واتفاقّية حقوق الطفل )لعام 1989(، والتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع 

العمال املهاجرين واأفراد اأ�شرهم )1990(؛ واإعالن الأمم املتحدة حول الق�شاء على العنف بحق 

املراأة )1993(؛ واإعالن بيجينع ومنهاج العمل )1995( ومتابعته؛ والأهداف الإمنائّية لالألفّية؛ 

وموؤخرًا اتفاقّية الأمم املتحدة حول حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها اجلمعّية العامة 

يف جل�شتها بتاريخ 13 كانون الأّول/دي�شمرب 2006. وُتعّد هذه الأحكام ملزمًة اأي�شًا للدول التي مل 

ت�شادق على �شكوك حمددة من �شكوك منظمة العمل الدولّية واإمنا اكتفت بامل�شادقة على تلك 

املعايري الدولّية الأكرث �شمولّيًة. كما اأن العديد من هيئات ر�شد املعاهدات التي تاأ�ش�شت لالإ�شراف 

ل�شوؤون  اأهمّيًة خا�شًة  الدورّية  تقاريرها  اأولت يف  قد  املتحدة  الأمم  تطبيق �شكوك منظمة  على 

النوع الجتماعي واأدجمت منظور امل�شاواة بني اجلن�شني يف الأ�شئلة املوجهة اإىل الدول الأطراف. 

وبالإ�شافة اإىل ال�شكوك الدولّية، ُتعّد اآلّيات حقوق الإن�شان الوطنّية مبا يف ذلك اللجان املعنّية 

وهي  وحمايتها.  العمل  عامل  يف  مت�شاوية  حقوق  لك�شب  قّيمة  �شكوكًا  الفر�ص،  وتكافوؤ  بامل�شاواة 
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الإن�شان  حقوق  جلنة  اأّدت  املثال،  �شبيل  على  اإفريقيا  جنوب  ففي  الدول،  من  العديد  يف  قائمة 

جلنوب اإفريقيا التي تاأ�ش�شت مبوجب املادة 189 من الد�شتور دورًا اأ�شا�شّيًا ول �شّيما يف ق�شايا 

التمييز. واأن�شئت اللجنة اإىل جانب جلنة وطنّية معنّية بامل�شاواة بني اجلن�شني وقد تاأ�ش�شت هي 

يوؤدي تواجد هاتني الهيئتني  اأن  الأخرى مبوجب الد�شتور )املادة 187(. وبح�شب البع�ص ميكن 

جنبًا اإىل جنب اإىل تهمي�ص حقوق املراأة، لذا ُبذلت جهود عّدة لتن�شيق عملهما. ويف الجتاه نف�شه، 

تاأ�ش�شت جلنة �شيادّية حول امل�شاواة وحقوق الإن�شان يف بريطانيا العظمى، مبوجب قانون اململكة 

املتحدة حول امل�شاواة لعام 2006 الذي ميّهد الطريق للقانون املوحد حول امل�شاواة الذي �شيجمع 

بدوره بني خمتلف القوانني احلالّية حول امل�شاواة )حول العرق، والنوع الجتماعي، والإعاقة الخ(.

5. املعايري املو�سوعة لتعزيز

      حقوق املراأة العاملة وامل�ساواة بني اجلن�سني

ُيعّد التمييز على اأ�شا�ص اجلن�ص �شكاًل اأ�شا�شّيًا من اأ�شكال التمييز ولقد كان حمور اهتمام الأ�شرة 

الدولّية منذ احلرب العاملّية الثانية.

ولطاملا �شّكلت حماية حقوق املراأة العاملة وتعزيزها جزءًا ل يتجّزاأ من اخت�شا�ص منظمة العمل 

الدولّية. فمّثل ا�شتخدام املراأة قبل الو�شع وبعده حمور اإحدى اأوىل اتفاقّيات املنظمة منذ العام 

تعزيز  يف  الأ�شا�شي  املو�شوع  الأمومة  حماية  وتبقى  ن�شاأتها.  على  الأوىل  ال�شنة  منذ  اأي   1919

التفاقّية  اأي  املو�شوع  هذا  حول  الثالثة  التفاقّية  اإ�شدار  من  يت�شح  كما  اجلن�شني  بني  امل�شاواة 

رقم 183. وفتحت التفاقّية رقم 100 التي ت�شمن الأجر املت�شاوي عن عمل ذي قيمة مت�شاوية 

الباب اأمام النظر يف النحياز اجلن�شي الهيكلي يف �شوق العمل. ومذ ذاك، �ُشّجل انتقال تدريجي 

يف حمور الرتكيز من حماية املراأة اإىل تعزيز امل�شاواة وحت�شني ظروف معي�شة وعمل العّمال من 

اأي جن�ص كان على اأ�شا�ٍص مت�شاٍو، كما هي احلال مثاًل يف ا�شتبدال التو�شية رقم 123 لعام 1965 

حول ا�شتخدام الن�شاء ذوات امل�شوؤولّيات العائلية بالتفاقّية رقم 156. ويف الألفّية اجلديدة تعك�ص 

معايري العمل اجلديدة واملنّقحة الهدف الأ�شمى الكائن يف العمل الالئق والذي ي�شّكل اأ�شا�ص عمل 

املنظمة. وتقع امل�شاواة بني اجلن�شني يف �شلب هذا الهدف.

يف اأوىل عقود القرن الع�شرين، كان ُينظر اإىل املراأة على اأّنها اأكرث �شعفًا من الرجل من الناحيتني 

اجل�شدّية والجتماعّية فال ُتعترب بالتايل منا�شبًة لأداء بع�ص اأ�شكال العمل ول �شّيما اأي نوع من 

الن�شاطات التي ميكن اأن متّثل خطرًا على �شّحتها ول �شّيما على وظيفتها الإجنابّية. وعليه، �شّكل 

احلّد الأدنى من املعايري حول اإجازة الأمومة ومنافعها اأوىل ال�شكوك التي اعتمدتها املنظمة. ويف 

اأوائل اخلم�شينات، انتقل الرتكيز اإىل تعزيز امل�شاواة بني الرجل واملراأة يف ال�شتخدام والأجر. ويف 

اتفاقّية العام 1951 رقم 100 والتو�شية امللحقة بها )رقم 90( حول امل�شاواة يف الأجر، تاأ�ش�شت 

املبادئ التوجيهّية حول امل�شاواة يف الأجر عن عمل ذي قيمة مت�شاوية بغ�ّص النظر عن اجلن�ص. 

وعام 1958، جرى اعتماد التفاقّية رقم 111 والتو�شية رقم 111 حول التمييز )يف ال�شتخدام 
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اإىل  الو�شول  حيث  من  اجلن�ص،  ومنها  حمّددة،  اأ�ش�ص  على  التمييز  عدم  مبداأ  لإر�شاء  واملهنة( 

التدريب املهني وال�شتخدام وظروف العمل و�شروطه. وُتعّد التفاقّيتان رقم 100 و111 من بني 

 وقد اأّثرت يف �شياغة اتفاقّيات منظمة الأمم املتحدة 
2

اأكرث اتفاقّيات املنظمة ح�شدًا للم�شادقات

وال�شكوك الإقليمّية الالحقة وذات ال�شلة.

ب�شاأن حماية  التو�شية  مثل  املهنّيتني  وال�شّحة  بال�شالمة  واملت�شلة  الأخرى  ال�شابقة  املعايري  اأّما 

الن�شاء والأطفال من الت�شمم بالر�شا�ص )رقم 4( لعام 1919، والتو�شية املتعّلقة مبنع ا�شتخدام 

الطالء )رقم  الأبي�ص يف  الر�شا�ص  ا�شتعمال  واتفاقّية  لعام 1919،  الأبي�ص )رقم 6(  الف�شفور 

13( لعام 1921، فت�شمنت اأحكامًا حمددة حتّظر ا�شتخدام املراأة يف بع�ص املجالت والعملّيات، 

مما يعك�ص اهتمامًا بعدم تعري�ص ال�شّحة الإجنابية للمراأة العاملة للخطر. وينبغي مراجعة هذه 

ال�شكوك )والتفاقّية رقم 136 ب�شاأن البنزين والتو�شية رقم 144 لعام 1971( علمًا اأّن العديد 

من ال�شكوك احلديثة يت�شمن اأحكامًا مماثلة خا�شة باملراأة و�شوًل اإىل التفاقّية الأخرية ب�شاأن 

حتظر   .2001 لعام   192 رقم  ال�شلة  ذات  والتو�شية   184 رقم  الزراعة  يف  وال�شّحة  ال�شالمة 

التفاقّية رقم 89 عمل الن�شاء لياًل يف حقل ال�شناعة وقد جرى اعتمادها عام 1948 )اإثر اعتماد 

اتفاقّية عمل املراأة لياًل رقم 4 لعام 1919 واتفاقية العمل لياًل )املراأة( )مراجعة(، رقم 41 لعام 

1934(، ولكّنها اأ�شبحت اأكرث ليونًة بعد اعتماد بروتوكول العام 1990 والتفاقّية رقم 171 ب�شاأن 

العمل الليلي والتو�شية رقم 178 لعام 1990 فاأم�شت حتمي الرجال والن�شاء على حّد �شواء من 

واأّن العديد من  الليلي. ولكّن الأحكام اخلا�شة بالن�شاء ل تزال مثار جدل �شّيما  مفاعيل العمل 

الدول الأع�شاء يف منظمة العمل الدولّية ل زال يعتربها متييزّيًة.

منذ ال�شتينات، باتت املعايري التي تعزز امل�شاواة ت�شّلم اأكرث فاأكرث باأّن امل�شاواة تفرت�ص ت�شارك 

اأّنها مل  مع  ـــ  العمل  �شوق  اأكرب من  ة  املراأة ح�شّ واكت�شبت  العائلة.  م�شوؤولّيات  واملراأة يف  الرجل 

ترتكز دومًا يف الوظائف بدوام كامل ـــ اإّل اأّن مثال الرجل املعيل والعامل بدوام كامل بات يعك�ص 

بدرجٍة اأقل العامل »النموذجي«. وبداأت معايري العمل تعك�ص هذا التغيري يف العام 1965 عندما 

التدابري  تغطي  والتي  العائلّية،  امل�شوؤولّيات  ذات  املراأة  حول   123 رقم  التو�شية  اعتماد  جرى 

الواجب اتخاذها لتمكني املراأة العاملة من اأداء م�شوؤولّياتها املختلفة ب�شورٍة متناغمٍة ومن دون 

متييز. ومنذ اأوائل الثمانينات، بعدما انتقل حمور امل�شاواة ب�شكٍل عام من الرتكيز على املراأة اإىل 

ال�شفحة  له،  والتخطيط  الجتماعي  النوع  واملراأة )مراجعة حتليل  الرجل  بني  العالقات  حتليل 

49(، باتت القناعة را�شخًة باأّن اأي تغيري يف دور املراأة يجب اأن يرتافق مع تغيري يف دور الرجل، 

التفكري، جرى  واملنزلّية. ومتا�شيًا مع هذا  الأ�شرّية  الواجبات  اأكرب يف  ت�شاركًا  يتجّلى  اأن  ويجب 

اعتماد التفاقّية رقم 156 والتو�شية املرافقة لها رقم 165 حول العّمال ذوي امل�شوؤولّيات العائلّية 

عام 1981. وت�شري هذه ال�شكوك على الرجال والن�شاء الذين يتحّملون م�شوؤولّية اإعالة الأطفال 

2(   منذ 17 �سباط/فرباير 2007، ح�شدت التفاقّية رقم 100 ما ُيعادل 163 م�شادقًة والتفاقّية رقم 111 ما ُيعادل 165. ملزيٍد من 

http://www.ilo.org/ilolex/english/docs/declworld.htm :املعلومات مراجعة املوقع اللكرتوين
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وغريهم من اأفراد الأ�شرة املبا�شرة وترمي اإىل ت�شهيل ا�شتخدامهم من دون متييز ناجٍم عن مثل 

هذه امل�شوؤولّيات العائلّية.

وياأتي العديد من املعايري املعتمدة موؤخرًا لي�شتجيب للتغرّيات ال�شريعة الطارئة على �شوق العمل 

واآلّيات العمل يف وجه العوملة املتنامية منذ الثمانينات وحّتى يومنا هذا. فعلى �شبيل املثال، ُتعّد 

التفاقّية رقم 175 والتو�شية رقم 182 للعام 1994 والتي ترمي اإىل املعاملة املت�شاوية بني العّمال 

الوقت  بع�ص  العاملني  لأّن معظم  بني اجلن�شني  للم�شاواة  اأ�شا�شّيًة  الوقت،  بع�ص  اأو  الوقت  طيلة 

هم من الن�شاء. وت�شاهم التفاقّية رقم 177 والتو�شية رقم 184 املت�شلة بالعمل يف املنزل والتي 

الن�شاء.  املنزل وغالبّيتهم من  العّمال يف  جرى اعتمادها عام 1966 يف حت�شني ظروف ماليني 

هذا وتت�شمن التفاقّية رقم 182 والتو�شية رقم 190 الهادفة اإىل حظر واإلغاء اأ�شواأ اأ�شكال عمل 

الأطفال عن�شرًا جن�شانيًا وهي تدعو اإىل مراعاة الو�شع اخلا�ص بالفتيات. وت�شّكل التفاقّية رقم 

�شري اإليه اأعاله.
ُ
183 اإحدى اأبرز اتفاقّيات العمل الدولّية الأربعة املعنّية بامل�شاواة كما اأ

وتن�شجم اتفاقية العمل البحري لعام 2006 مع التفاقّيتني رقم 100 و111 يف ما يخ�ّص التمييز 

الدول  تلزم  اأنها  كما  ب�شكٍل خا�ص؛  مت�شاوية  قيمة  الأجر عن عمل ذي  وامل�شاواة يف  عام  ب�شكٍل 

من  غريها  اأو  اجلن�ص  عن  النظر  ب�شرف  للبحّارة  مت�شاوية  ترفيه  ت�شهيالت  بتوفري  الأع�شاء 

ال�شفات. ويت�شّمن العديد من التو�شيات احلديثة بنودًا ت�شري اإىل اأهمّية احرتام مبداأ امل�شاواة 

بني اجلن�شني وتعزيزه ومنها: التو�شية ب�شاأن تعزيز التعاونّيات )رقم 193( لعام 2002؛ والتو�شية 

ب�شاأن تنمية املوارد الب�شرّية )رقم 195( لعام 2004؛ والتو�شية ب�شاأن عالقة ال�شتخدام )رقم 

198( لعام 2006. وترمي اآخر هذه التو�شيات اإىل ت�شجيع الدول الأع�شاء على اعتماد �شيا�شات 

الن�شاء  و�شمنًا  امل�شت�شعفني”،  “العّمال  حال  يف  �شّيما  ول  ال�شتخدام  عالقة  تنّظم  وطنّية 

النموذجّية  العمل غري  اأنواع  يف  العامالت  للن�شاء  خا�شًة  اأهمّية  الأمر  ذلك  ويرتدي  العامالت. 

والن�شائّية بامتياز.

القانون  الدولّية،  العمل  امل�ساواة بني اجلن�سني: معايري  6.  م�سادر قانون 

فوق القومي والقانون الوطني

الدويل  القانون  امل�شتقة من  العاملة وامل�شاواة بني اجلن�شني  املراأة  الدليل على حقوق  يرّكز هذا 

اأي جمموعة ال�شكوك املتفق عليها دولّيًا واملتمثلة باتفاقّيات وتو�شيات العمل الدولّية ناهيك عن 

غريها من ال�شكوك ذات ال�شلة مثل تلك الواردة اأعاله. وميكن ملعايري العمل الدولية اأن ت�شف 

املبادئ العامة مثل امل�شاواة يف الأجر، وامل�شاواة يف الفر�ص واملعاملة بني الرجال والن�شاء، وهي 

اأّنها معايري احلّد الأدنى. وقد تذهب دول منفردة اإىل اأبعد فتوّفر م�شتوى حماية  م�شممة على 

ميكن  وعليه  للمراأة.  موؤاتاة  الأكرث  الأحكام  من  غريها  اأو  اأطول  ملّدة  الأمومة  اإجازة  مثل  اأعلى 

للقانون الذي ي�شري يف حالٍة منفردٍة اأن ُي�شتق من القانون الدويل والوطني.
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كما ميكن الرجوع اإىل القانون فوق القومي يف بع�ص الأحيان. فقد اعتمدت املجموعة الأوروبّية 

عددًا من التوجيهات املت�شلة بامل�شاواة يف الأجر ويف املعاملة بني الرجال والن�شاء يف مكان العمل 

الوالدّية  والإجازة  الأمومة  وحماية  الوظيفي  التقاعد  وخطط  التنظيمي  الجتماعي  وال�شمان 

الأوروبّية  القوانني  تعلو  التمييز اجلن�شي. كما  الإثبات يف ق�شايا  الوقت وم�شوؤولّية  والعمل بع�ص 

الإحتاد  يف  الأع�شاء  الدول  خمتلف  على  ت�شري  وهي  الوطني  القانون  على  بامل�شاواة  املعنّية 

الأوروبي. والأمر �شّيان بالن�شبة اإىل عدٍد من قرارات حمكمة العدل الأوروبّية يف حقل امل�شاواة بني 

الرجل واملراأة. وعليه ُي�شّجل تفاعل بني قانون امل�شاواة على ثالثة م�شتويات خمتلفة.

ومبعزل عن ال�شكوك القانونّية امللِزمة، ميكن ملبادرات اإقليمّية اأو �شبه اإقليمّية اأخرى اأن توؤّثر يف 

و�شع القوانني على امل�شتوى الوطني. ففي جزر الكاريبي مثاًل، اعتمدت اجلماعة الكاريبّية كجزٍء 

من م�شروعها حول تنميط ت�شريعات العمل، ت�شريعًا منوذجّيًا حول امل�شاواة يف الفر�ص واملعاملة 

بني الرجال والن�شاء يف ال�شتخدام واأقامته دلياًل للت�شريع يف الدول الأع�شاء. ويف اآ�شيا اجلنوبّية، 

للتعاون الإقليمي واملتعلقة مبنع ومكافحة الجتار  اآ�شيا  اتفاقية رابطة جنوب  التوقيع على  جرى 

بالن�شاء والأطفال لأغرا�ص البغاء عام SAARC( 2002، 2002(. وقامت دول الكومنولث بو�شع 

اإعالن �شاللت فيكتوريا حول مبادئ تعزيز احلقوق الإن�شانّية للمراأة عام 1994 وتلتها �شكوك 

اأخرى. اأّما اتفاقّية بيليم دو بارا التي اعتمدتها منظمة الدول الأمريكّية عام 1994 فُتعنى بالوقاية 

من العنف بحّق املراأة واملعاقبة عليه وا�شتئ�شاله كما يرد يف امللحق لعام 1998 لإعالن اجلماعة 

الإمنائية للجنوب الأفريقي حول النوع الجتماعي والتنمية لعام 1997.

7. التطبيق والتنفيذ على امل�ستوى الوطني

ل بّد من مراعاة العتبارات اجلن�شانية لدى تطبيق معايري العمل الدولّية، للحر�ص على و�شول 

بالت�شاوي  تعرتف  عملية  وهي  املعايري.  هذه  من  امل�شتمّدة  املنافع  اإىل  املت�شاوي  واملراأة  الرجل 

بحاجات الرجل واملراأة وجتاربهما واهتماماتهما حني تكون خمتلفة كما حني تكون مماثلة. اأّما 

التقارير التي ترفعها احلكومات اإىل منظمة العمل الدولّية مبوجب املادتني 19 و22 من د�شتور 

املنظمة والتي حتّدد اإجراءات رفع التقارير الدورية من قبل الدول الأع�شاء، فت�شري اإىل حالت 

التمييز يف ال�شتخدام امل�شتندة اإىل عدد من الأ�شباب غري الواردة يف التفاقّية رقم 111 مبا يف 

وتتمتع  الب�شرّية. هذا  املناعة  نق�ص  والإ�شابة بفريو�ص  وامليل اجلن�شي  الجتماعّية  ذلك احلالة 

التي  للمعايري  الأع�شاء  الدول  بامتثال  املت�شلة  النزاعات  ملعاجلة  د�شتورّية  باإجراءات  املنظمة 

تن�ّص عليها التفاقّيات امل�شادق عليها. 

ولقد اعتمدت دول عدة ت�شريعات حمددة حتظر التمييز وتعّزز امل�شاواة يف ال�شتخدام. وتت�شّمن 

اأّما الرتكيز فيتمحور موؤخرًا على  العديد من الد�شاتري الوطنّية بنودًا حتّدد مثل هذه امل�شاواة. 

واجب احلكومات الإيجابي يف الوقاية من التمييز وتعزيز امل�شاواة. ولكّن القانون ل ُيطّبق ب�شورة 
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من  الت�شريعات  هذه  تنفيذ  على  الرتكيز  اليوم  وي�شّب  امل�شاواة.  انعدام  حالت  وت�شتمر  دائمة 

القانون ووجهة تطبيقه،  الدائمة بني  الهوة  ل�شد  والت�شجيعّية  والإدارّية  القانونّية  التدابري  خالل 

عن طريق موؤ�ش�شات حمددة. 

وغالبًا ما تواجه املراأة العاملة عقبات عملية ناجمة عن اأحكام »حمايدة« ظاهرّيًا يف القوانني اأو 

»مبا�شرًا«  التمييز  يكون  اأن  فيمكن  مبا�شر.  اإىل متييز غري  يوؤدي  قد  التفاقات اجلماعّية، مما 

اأي اأنه ميايز بني اجلن�شني اأو حمايدًا ظاهريًا بيد اأّنه ُيحدث يف الواقع ل م�شاواة وي�شّكل بالتايل 

متييزًا »غري مبا�شر«. وتندرج حالتا التمييز �شمن نطاق التفاقّيات ذات ال�شلة. والتمييز مهّم 

بدوره لأّنه يف حني تبدو اأ�شكال التمييز املبا�شر اإىل انح�شار، اإّل اأّن حالت التمييز غري املبا�شر 

والتي ي�شعب ر�شدها اأو اإثباتها تبدو اإىل ارتفاع. هذا وُي�شجل متييز موؤ�ش�شي ينبثق من قوى �شوق 

العمل اأو الالم�شاواة الهيكلية يف ال�شتخدام واملهنة.

اأو  الفر�ص  تكافوؤ  وقوانني  العمل  قوانني  �شكل  تتخذ  التي  امل�شاواة  قوانني  اإن  الدول،  غالبّية  ويف 

ت�شريعات عامة حول ال�شتخدام، تخ�شع لإ�شراف مفت�شية العمل. ويتحقق ذلك من خالل تفتي�ص 

القانون. ومل  الك�شف متتثل ملوجبات  املوؤ�ش�شات قيد  اأّن  توؤكد على  التي  العمل  مقّرات و�شجالت 

يعد ُينظر اإىل خدمات تفتي�ص العمل احلديثة على اأّنها »�شرطة مكان العمل«، اإذ باتت توؤدي يف 

الوقت الراهن دور موّرد املعلومات والن�شائح لأ�شحاب العمل والعّمال ب�شاأن اأف�شل �شبل المتثال 

لالأحكام القانونّية. وقد يتمتع مفت�شو العمل ب�شلطة اإحالة ال�شكاوى اإىل ال�شلطات املنا�شبة اأو رفع 

الدعاوى اأمام املحاكم.

وكجزٍء من الآلّية الوطنّية الرامية اإىل حت�شني و�شع املراأة وتعزيز امل�شاواة، قام عدد من الدول 

والهيئات فوق القومية بو�شع جلان ُتعنى بحقوق الإن�شان و/اأو امل�شاواة للنظر يف �شكاوى التمييز 

وف�ص  اإقامة  ت�شّهل  اأن  الهيئات  لهذه  وميكن  للتمييز.  املناه�شة  التدابري  تطبيق  مدى  ور�شد 

الدعاوى الفردّية اأو اجلماعّية. ويف بع�ص الدول، ي�شّكل تقدمي �شكوى للجنة تكافوؤ الفر�ص �شرطًا 

اإجرائيًا م�شبقًا لرفع اأي �شكوى حول وقوع متييز يف ال�شتخدام.

وقد يتعنّي على حماكم العمل اأو غريها من الهيئات املخت�شة احرتام املعايري الدولّية كما الوطنّية 

اأو يدخل حّيز  اإىل قانون وطني  الدويل  القانون  الوطنية. فعندما يتحّول  الأنظمة  وذلك بح�شب 

التنفيذ من خالل املفاو�شة اجلماعّية، يتم العمل باحلكم الوطني ذات ال�شلة.

اأ�شبح ق�شاة حماكم العمل كما املحامون وغريهم من  ب�شورٍة عامٍة، يف خالل العقد املن�شرم 

الق�شايا  بع�ص  اأظهرت  ولقد  اجلن�شي.  التمييز  لتبعات  وعيًا  اأكرث  املقا�شاة  باإجراءات  املعنيني 

اأهمّية التقّدم الق�شائي املحرز لناحية امل�شاواة يف مكان العمل. ولكن ُيوّجه نقد ل بل تظهر بع�ص 

الإثباتات باأّن الأنظمة القانونّية التي ي�شيطر عليها الرجال الذين ل يفقهون م�شاألة امل�شاواة ميكن 
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مقدمة

ال�شتعانة  التمييز اجلن�شي، ميكن  للمقا�شاة يف دعاوى  وت�شهياًل  التنفيذ.  اأمام  ت�شكل عقبًة  اأن 

الإثبات،  م�شوؤولّية  )مراجعة  الإثبات  م�شوؤولّية  وتعديل  الق�شائية،  املعونة  منها  مفيدة  باأدوات 

ال�شفحة 176( واحلماية من الثاأر.

8. و�سع معايري العمل الدولّية وغريها من و�سائل العمل

دولّيًا  توافقًا  كونها متّثل  امل�شاواة  تعزيز  مهّمًا يف  دورًا  الدولّية  العمل  وتو�شيات  اتفاقّيات  توؤدي 

وثالثّيًا حول احلّد الأدنى من املعايري. ويف حني ت�شري هذه املعايري ب�شكٍل عام على العّمال من 

اأّن البع�ص منها يعالج ب�شكٍل خا�ص احلقوق التي ت�شري اإىل  اإّل  الرجال والن�شاء على حدٍّ �شواء، 

جميع  يف  وت�شمينها  بها  التقّيد  يجب  معايري  وهي  اجلن�شني،  بني  وامل�شاواة  العامالت  الن�شاء 

برامج منظمة العمل الدولّية. وكما جاء �شابقًا، ُتعنى هذه املعايري بامل�شاواة يف الأجر وامل�شاواة 

يف الفر�ص واملعاملة بني الرجال والن�شاء يف ال�شتخدام وحماية الأمومة والعّمال ذوي امل�شوؤولّيات 

العائلّية والعمل بع�ص الوقت ويف املنزل.

)مراجعة  لالآخر  اأحدهما  والن�شاء  الرجال  يطابق  اأن  ال�شتخدام  يف  امل�شاواة  مفهوم  يعني  ول 

فبالفعل،  متطابقة.  حاجاتهم  اأو  اأدوارهم  تكون  اأن  اأو   )177 ال�شفحة  اجلن�شني،  بني  امل�شاواة 

واعرتاف  مت�شاويٍة  قيمٍة  منح  اإىل  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  مفهوم  والأهّم  امل�شاواة  مفهوم  ي�شعى 

اأدوار املراأة ومنا�شبها  باختالف الرجل واملراأة من حيث الطبيعة والأدوار واحلاجات. فتختلف 

باختالف املجتمع وتبقى مقّيدة باعتبارات ما�شية ومعا�شرة، وقد تختلف حاجات كل منهما بناء 

على ذلك. ويف غالبّية املجتمعات اإن مل يكن يف جميعها، يتعنّي على املراأة اأن توؤدي دورًا حمددًا 

كاأم ورّبة منزل وراعية للحاجات الأ�شا�شّية، مّما يعني عادًة اأّن موقعها اأ�شعف جلهة احل�شول 

على الوظائف والتدريب والأجر املت�شاوي واحلّق يف الأر�ص وغريها من الأ�شول الراأ�شمالّية وحرّية 

التنقل. ولتحقيق التقدم يف �شبيل امل�شاواة بني اجلن�شني، ل بّد من معاجلة هذه الختاللت لدى 

ت�شميم ال�شيا�شات والربامج وامل�شاريع.

اإن و�شع املعايري والتعاون الفّني �شبل مهمة ومتكاملة ت�شاهم من خاللها املنظمة يف حتقيق العدالة 

الجتماعّية والعمل الالئق.

فتحدد معايري العمل الدولّية الأهداف وال�شبل واملقاربات يف ال�شيا�شة الجتماعّية يف حني ي�شاعد 

التعاون الفني على حتقيق التقدم الجتماعي عمليًا. وعليه يرتبط التعاون الفني بناًء على طلب 

الدول الأع�شاء بتعزيز معايري العمل الدولّية وحقوق الإن�شان ب�شورة �شاملة ومتكاملة.

ت�شارك منظمة  الفّني على بحٍث وتوثيق منتظم.  والتعاون  املعايري  ُيبنى كّل من و�شع  اأن  ويجب 

العمل الدولّية يف العديد من برامج و�شبكات البحث واملنا�شرة ويف جمع البيانات املت�شلة بنواحي 
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النوع الجتماعي وحتليلها. وتو�شع هذه املعلومات بت�شّرف اأركان املنظمة والراأي العام من خالل 

العديد من الإ�شدارات وقواعد البيانات الإلكرتونّية والجتماعات واملنتديات وور�ص العمل.

ويف اخلدمات ال�شت�شارّية ون�شاطات بناء القدرات التي تقدمها املنظمة للهيئات املكونة لها، �شبيل 

اآخر تنجح من خالله يف تعزيز امل�شاواة بني الرجال والن�شاء يف عامل العمل.
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اأ

الإجتار بالأ�سخا�ص

اإّن بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الجتار بالأ�شخا�ص وبخا�شة الن�شاء والأطفال )بروتوكول الإجتار 

الوطنّية  عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم  لتفاقية  املكّمل  بالريمو(  بروتوكول  اأو 

واملعتمد عام 2000 ُيعّرف بالجتار بالأ�شخا�ص على ال�شكل التايل:

جتنيد اأ�شخا�ص اأو نقلهم اأو تنقيلهم اأو اإيواوؤهم اأو ا�شتقبالهم بوا�شطة التهديد بالقوة اأو 

ا�شتعمالها اأو غري ذلك من اأ�شكال الق�شر اأو الختطاف اأو الحتيال اأو اخلداع اأو ا�شتغالل 

ال�شلطة اأو ا�شتغالل حالة ا�شت�شعاف، اأو باإعطاء اأو تلقي مبالغ مالية اأو مزايا لنيل موافقة 

اأدنى،  ال�شتغالل، كحد  وي�شمل  ال�شتغالل.  لغر�ص  اآخر  �شيطرة على �شخ�ص  له  �شخ�ص 

ا�شتغالل دعارة الغري اأو �شائر اأ�شكال ال�شتغالل اجلن�شي، اأو ال�شخرة اأو اخلدمة ق�شرًا، اأو 

ال�شرتقاق اأو املمار�شات ال�شبيهة بالرق، اأو ال�شتعباد اأو نزع الأع�شاء؛ )املادة 3. )اأ((.

اأو فتاة  ولكّن الربوتوكول يعّرف بالجتار بالأطفال على نحٍو خمتلف: حني تكون ال�شحّية �شبّيًا 

ا�شتقبالها  اأو  اإيواوؤها  اأو  تنقيلها  اأو  نقلها  اأو  ُيعترب جتنيدها  العمر،  الثامنة ع�شرة من  �شّن  دون 

لغر�ص ال�شتغالل »اجتارا بالأ�شخا�ص«، حتى اإذا مل ينطِو على ا�شتعمال اأي من الو�شائل املبينة 

اأعاله )اخلدمة ق�شرًا، اخلطف، اخلداع، الخ( )املادة 3 )ج( و)د((.

يرتبط الجتار ارتباطًا وثيقًا بالعمل اجلربي، وميكن اأن يقع �شمن اأرا�شي الدولة الواحدة كما 

اجلربي  العمل  يف  العاملني  الأ�شخا�ص  لعدد  الأدنى  احلّد  ويبلغ  متباعدة.  اأو  متجاورة  دول  بني 

نتيجة الإجتار 2.45 مليون )منظمة العمل الدولّية، 2005 ب، �ص. 14، الفقرة 56(. كما ُيقّدر 

 ،2005b ،باأّن الأطفال ميثلون 40% اإىل 50% من جمموع �شحايا الإجتار )منظمة العمل الدولّية

الحتاد  عقدها  خرباء  جمموعة  عن   2003 عام  �شادر  تقرير  وبح�شب   .)61 الفقرة   ،15 �ص. 

اأ�شا�شّيًا« من بروتوكول الجتار،  الأوروبي ب�شاأن الجتار بالب�شر، ي�شّكل العمل اجلربي »عن�شرًا 

ويجب يف جهود مكافحة الجتار اأن ترّكز على ا�شتغالل الأ�شخا�ص املتاجر بهم لأغرا�ص العمل 

اجلربي بدًل من الرتكيز على اآلّيات الجتار نف�شه.

كما اأن الجتار بالأ�شخا�ص لأغرا�ص ال�شتغالل يف العمل، ول �شّيما لأغرا�ص ال�شتغالل اجلن�شي 
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الق�شري، يوؤثر يف الن�شاء والفتيات ب�شورة متفاوتة. ففي حني ي�شعب التو�شل اإىل تقديرات دقيقة، 

بالرجال  ُيتاجر  العامل. كما  ي�شكلن غالبّية �شحايا الجتار يف  والفتيات  الن�شاء  اأن  الوا�شح  من 

وال�شبيان لأغرا�ص حمددة، على �شبيل املثال يف الربازيل حيث يتّم الجتار بالعّمال الذكور يف 

داخل الدولة للعمل يف مزارع املا�شية اأو قطع الأ�شجار. ويت�شل الجتار بجزء منه بو�شول املراأة 

غري املت�شاوي اإىل العمل الالئق نتيجة التمييز بني اجلن�شني يف �شوق العمل كما نتيجة املعتقدات 

التقليدّية التي حتّط من قيمة الن�شاء والفتيات. ويقع غالبًا �شحية الجتار الأ�شخا�ص املعّر�شون 

للتمييز العرقي واجلن�شي.

لقد اعتمد العديد من الدول الأطراف يف بروتوكول الجتار قوانني جديدة ملكافحة الجتار مع 

اأّن البع�ص منها ل يغّطي �شوى ال�شتغالل اجلن�شي للن�شاء والأطفال. ولكن الدول ت�شعى ب�شورة 

متنامية اإىل تو�شيع تعريفها بالجتار بحيث ي�شمل اأي�شًا ال�شتغالل يف العمل اجلربي.

ترّكز  بالأ�شخا�ص،  الجتار  حول  الدولّية  العمل  مبنظمة  خا�شة  اتفاقّية  غياب  من  الرغم  وعلى 

املنظمة على العمل يف ظروف الجتار وعلى الرابط بني الجتار والعمل اجلربي وعمل الأطفال 

والهجرة والتمييز. وت�شتند تدابري منظمة العمل الدولّية ملكافحة الجتار بالب�شر على عدٍد من 

املعايري ذات ال�شلة املت�شلة بالعمل اجلربي وعمل الأطفال وحماية العّمال املهاجرين وامل�شاواة 

يف احلقوق وخدمات ال�شتخ دام و�شيا�شة ال�شتخدام )منظمة العمل الدولّية، 2005b، �ص. 69، 

الهيئات امل�شرفة على املنظمة م�شاكل الدعارة  اخلانة 3. 1(. على �شبيل املثال، لطاملا عاجلت 

اجلربّية وال�شتغالل اجلن�شي مبوجب التفاقّيتني 29 و 182.

وموؤخرًا، اأ�شارت التو�شية رقم 198 اإىل �شرورة اأن حتول الدول الأع�شاء دون ا�شتغالل العّمال 

املهاجرين »الذي قد يتاأثرون بعدم اليقني فيما يتعّلق بوجود عالقة ا�شتخدام«)الفقرة 7 )اأ((.

حيثما يكون العّمال معّينني يف بلٍد للعمل يف بلٍد اآخر، ميكن البحث يف اإبرام ترتيبات ثنائّية ملنع 

�شياق  يف  العّمال  حلماية  القائمة  الرتتيبات  من  التهرب  بغر�ص  والتدلي�ص  الإ�شاءة  »ممار�شات 

عالقة ا�شتخدام«. )املادة 7)ب((. وميكن اإ�شافة هذه التدابري املتمحورة حول عالقة ال�شتخدام 

اإىل التدابري ال�شاملة ملكافحة الجتار بالب�شر.

الطلب على  »اإزالة  املراأة قرارًا حول  املتحدة حول و�شع  الأمم  العام 2005، اعتمدت جلنة  ويف 

 Eliminating Demand for Trafficked ال�شتغالل،  اأنواع  ل�شّتى  بهّن  املتاجر  والفتيات  الن�شاء 

.Women and Girls for All Forms of Exploitation

اتفاقّية 29: العمل اجلربي، 1930

اتفاقّية 143: العّمال املهاجرون )اأحكام تكميلّية(، 1975

اتفاقّية 182 وتو�شية 190: اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال، 1999

تو�شية 198: عالقة ال�شتخدام، 2006
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الإطالع اأي�شًا على: عمل الأطفال؛ العمل اجلربي؛ العّمال املهاجرون.  

اإجازة الأبّوة

اإجازة الأبّوة هي اإجازة ق�شرية املّدة ياأخذها اأب يف فرتة ولدة طفله. وتلحظ بع�ص الدول اأحكامًا 

خا�شة لهذه الإجازة. ولكّن اإجازة الأبّوة ل ترد بعد يف اأّي من املعايري الدولّية ولكّنها تنت�شر اأكرث 

فاأكرث يف القانون الوطني وممار�شة املن�شاآت ول �شّيما يف اتفاقات املفاو�شة اجلماعّية. وترتاوح 

فرتة الإجازة الأبوّية بني يومني و15 يومًا وعادًة ما تكون مدفوعة.

باإجازة  ال�شتعانة  اجلدد  لالآباء  ميكن  عليها،  من�شو�ص  اأبّوة  اإجازة  ل  حيث  الدول،  بع�ص  ويف 

طارئة اأو باإجازة عائلّية.

تو�شية 165: العّمال ذوو امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

اتفاقّية 183 وتو�شية 191: حماية الأمومة، 2000

الإطالع اأي�شًا على: العّمال ذوو امل�سوؤولّيات العائلّية؛ الإجازة الوالدّية.  

اإجازة الأمومة

اإجازة الأمومة هي اإجازة من العمل يحّق بها للمراأة لفرتة متوا�شلة قبل الولدة وبعدها. وتو�ّشع 

وتن�ّص   )1952(  103 رقم  التفاقّية  اأحكام  الأمومة  حماية  حول   )2000(  183 رقم  التفاقّية 

على اأّنه جلميع الن�شاء امل�شتخدمات، مبا يف ذلك الالتي ميار�شن اأ�شكال غري منطّية من العمل 

لدى الغري، احلّق يف احل�شول على اإجازة اأمومة ل تقّل مدتها عن اأربعة ع�شر اأ�شبوعًا )املادة 4. 

1(، تكون �شّتة منها على الأقل بعد ولدة الطفل ما مل تتفق احلكومة واملنظمات املمثلة لأ�شحاب 

العمل والعّمال على خالف ذلك على امل�شتوى الوطني. ومتتد فرتة اإجازة ما قبل الولدة بفرتة 

اأي  الفعلي، دون تخفي�ص فرتة  للولدة وتاريخها  التاريخ املفرت�ص  الفا�شلة بني  للفرتة  مت�شاوية 

اإجازة اإلزامّية بعد الولدة )املادة 4. 5(.

مُتنح اإجازة قبل فرتة اإجازة الأمومة اأو بعدها بناًء على �شهادة طبّية يف حالة الإ�شابة مبر�ص اأو 

حدوث م�شاعفات اأو احتمال حدوث م�شاعفات ناجمة عن احلمل اأو الو�شع. ويجوز حتديد طبيعة 

هذه الإجازة واحلّد الأق�شى لطولها وفقًا للقوانني واملمار�شات الوطنّية )املادة 5(.

اإىل  اإجازة الأمومة  اإىل مّد فرتة  اأن ت�شعى الدول الأع�شاء  اأّنه ينبغي  التو�شية رقم 191  تو�شي 

ثمانية ع�شر اأ�شبوعًا على الأقّل )الفقرة 1. 1(. كما ينبغي متديد اإجازة الأمومة يف حالة تعدد 
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الولدات. وعملّيًا با�شتطاعة اتفاقّيات املفاو�شة اجلماعّية بني النقابات واأ�شحاب العمل متديد 

فرتة الإجازة. ولقد و�ّشع العديد من الدول احلماية من ال�شرف لت�شمل فرتًة من الزمن تلي عودة 

امل�شتخدمة اإىل العمل بعد اإجازة الأمومة.

اإجازة  انتهاء  الأجر عند  بنف�ص معدل  اإىل وظيفة  اأو  الوظيفة  نف�ص  اإىل  العودة  وي�شّكل احلّق يف 

الأمومة حقاًّ اأ�شا�شّيًا من حقوق الأمومة. وتن�ّص التفاقّية رقم 183 )املادة 8( على اأّنه ل ينبغي 

اإىل العمل  اأو خالل فرتة تعقب عودتها  اإجازة احلمل  اأثناء تغّيبها يف  اأي امراأة  اإنهاء ا�شتخدام 

تقررها القوانني واللوائح الوطنّية. وت�شتثنى من ذلك احلالت القائمة على اأ�شباب ل متت ب�شلة 

اإىل احلمل اأو الولدة وم�شاعفاتها اأو الإر�شاع. ويقع على عاتق �شاحب العمل عبء الإثبات.

ومتنح غالبّية الدول اإعانات نقدّية كبديل جزئي عن الدخل الفائت يف اأثناء اإجازة الأمومة. وهي 

ت�شّكل جزءًا من »رزمة« حماية الأمومة الأو�شع )مراجعة حماية الأمومة، ال�شفحة 80 (. فمن 

اإىل  اأو قد ت�شطر  الأمومة  اإجازة  اأخذ  العديد من احلالت  املراأة يف  ي�شع  الإعانات ل  دون هذه 

معاودة العمل قبل اأن ت�شمح �شحتها بذلك.

وبهدف تعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني والتكّيف مع حاجات الأ�شر العاملة، اعتمد الحتاد الأوروبي 

والعديد من الدول املنفردة ت�شريعات مُتنح مبوجبها اإجازة ما بعد الو�شع لكال الوالدين.

اتفاقّية 103: حماية الأمومة )مراجعة( وتو�شية 95: حماية الأمومة، 1952

اتفاقّية 183 وتو�شية 191: حماية الأمومة، 2000

اتفاقّية 110: املزارع، 1958، )وبروتوكول، 1982(

اتفاقّية 171: العمل الليلي، 1990

بروتوكول 89: بروتوكول عام 1990 لتفاقية العمل لياًل )املراأة( )مراجعة(، 1948

اتفاقّية 149 وتو�شية 157: العاملون بالتمري�ص، 1977

اتفاقّية 158: اإنهاء ال�شتخدام، 1982

تو�شية 165: العّمال ذوو امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

  الإطالع اأي�شًا على: اإعانات الأمومة النقدّية والطبّية؛ الت�سريح؛ العّمال ذوو 

امل�سوؤولّيات العائلّية؛ مرونة العمل؛ حماية الأمومة؛ العاملون بالتمري�ص؛ 

الإجازة الوالدّية؛ املدّر�سون.

الإجازة الدرا�سّية مدفوعة الأجر

�شاعات  خالل  حمّددة  ملّدة  الدرا�شة،  لأغرا�ص  للعمال  الأجر  مدفوعة  الدرا�شّية  الإجازة  مُتنح 

العمل، مع م�شتحقات مالّية كافية. مُتنح هذه الإجازة جلميع العّمال بالت�شاوي ومن دون متييز 
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على اأ�شا�ص العرق، اللون، اجلن�ص، الدين، الراأي ال�شيا�شي، الن�شب اأو الأ�شل الجتماعي:

مُتنح الإجازة الدرا�شية مدفوعة الأجر لالأغرا�ص التالية:

• التدريب على اأي م�شتوى؛	

• التثقيف العام والجتماعي واملدين؛	

• التثقيف النقابي.	

ويجب اأن ت�شمح هذه الإجازة من دون متييز مبا يلي:

• اكت�شاب مهارات مهنّية ووظيفّية وحت�شينها وتكييفها؛	

• امل�شاركة الكفوءة والفّعالة للعّمال وممثليهم يف حياة املجتمع املحّلي؛	

• ترقي العّمال على ال�شعيد الإن�شاين والجتماعي والتقني؛	

• تعزيز التعليم والتدريب املتوا�شلني )التعّلم املتوا�شل(. 	

ُتعترب فرتة الإجازة الدرا�شّية مدفوعة الأجر فرتة خدمة فعلّية ُت�شّدد عنها جميع امل�شتحقات.

اتفاقّية 140: الإجازة الدرا�شّية مدفوعة الأجر، 1974

الإطالع اأي�شًا على: التعليم؛ التدريب املهني.   

 

الإجازة الوالدّية

الإجازة الوالدّية هي اإجازة مُتنح لأي من الوالدين لرعاية اأحد الأطفال. وعادًة ما تلي فرتة اإجازة 

الأمومة التي ل يحّق بها لغري الأّم. ويف بع�ص الدول، مُتنح الإجازة الوالدّية يف حال التبني اأي�شًا. 

وميكن اأن ترتافق مع ترتيبات العمل بع�ص الوقت.

تختلف الإجازة الوالدّية عن اإجازة الأبّوة وهي اإجازة مُتنح لالأب يف فرتة الو�شع.

ويجب اأن يحظى اأي من الوالدين باإمكانّية احل�شول على اإجازة تغّيب لغر�ص رعاية الأطفال:

• �شمن مهلة تلي اإجازة الأمومة على الفور؛	

• يف حال مر�ص طفل معال؛	

• لأ�شباب اأخرى مت�شلة برتبية طفل.	
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الوالدّية  اإحقاقًا للم�شاواة بني اجلن�شني، اعتمد عدد متزايٍد من الدول ت�شريعات حول الإجازة 

باأ�سكال عّدة و�سمن �سروط خمتلفة ين�ّض البع�ض منها على ت�سديد اإعانات نقدّية يف خالل فرتة 

الإجازة. ويف الحتاد الأوروبي على �شبيل املثال، جرى اعتماد �شّك جديد يتعّدى حدود الولية 

الوطنّية حول الإجازة الوالدّية عام 1996.

هذه  التغّيب  اإجازة  مّدة  اأّن  مع  انت�شارًا،  اأكرث  عادًة،  عليها  ُيكافاأ  ل  التي  الأبّوة،  اإجازة  وباتت 

هّن  الآباء  من  اأكرث  الأمهات  ولكن  واملن�شاآت.  الدول  بح�شب  �شديدًا  اختالفًا  تختلف  و�شروطها 

على  الآباء  لت�شجيع  خا�شة  لوائح  الدول  بع�ص  ا�شتحدث  ولقد  والدية.  اإجازة  ياأخذ  من  غالبّية 

ياأخذها  اأن  ميكن  الإجازة  من  ح�شة  تخ�شي�ص  عرب  املثال  �شبيل  على  الوالدية،  الإجازة  اأخذ 

الآباء وحدهم )اأحكام »خذها اأو افقدها«(، اأو متديد الإجازة املدفوعة عندما ياأخذها الأب ومنع 

حتويل الإجازة )EC، EUEGGSIE، 2005، �ص. 60(.

اتفاقّية 156 وتو�شية 165: العّمال ذوو امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

اتفاقّية 183 وتو�شية 191: حماية الأمومة، 2000

اإجازة  العمل؛  مرونة  العائلّية؛  امل�سوؤولّيات  ذوو  الإطالع اأي�شًا على:  العّمال   

الأمومة؛  اإجازة  العائلة؛  يف  مر�ص  بداعي  تغّيب 

املدّر�سون. 

اإجازة تغّيب بداعي مر�ص يف العائلة

ُمعال  تغّيب بداعي مر�ص فرد  اإجازة  للعّمال من كال اجلن�شني احل�شول على  يت�شّنى  اأن  ينبغي 

من الأ�شرة املبا�شرة يكون يف حاجٍة اإىل رعاية العامل اأو دعمه، اأو يف حال وفاة فرد مبا�شر من 

اأّن  فحيث  عملّيًا.  احلّق  هذا  ا�شتخدام  نتيجة  يقع  اأن  ميكن  املبا�شر  غري  التمييز  ولكّن  العائلة. 

معدلت اإجازات التغّيب اأعلى للن�شاء منه للرجال، ميكن اأن ُينظر اإىل اأحكام الإجازة على اأّنها 

تزيد الكلفة غري املبا�شرة املرتتبة عن ا�شتخدام املراأة حيث ميكن اأن ُي�شتغّل ذلك لتربير الأجور 

املتدنّية يف ال�شناعات التي تهيمن عليها املراأة. وحيث ل تكون مثل هذه الإجازات ممكنة، ُيرجح 

ُينظر  اإذ  تبعات متييزّية  عنها  ترتتب  والتي  املنا�شبة،  الرتتيبات  باتخاذ  الإبنة  اأو  الأم  تقوم  اأن 

بالتايل للمراأة على اأّنها عامل غري موثوق به. 

اتفاقّية 156 وتو�شية 165: العّمال ذوو امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

العائلّية؛  امل�سوؤولّيات  ذوو  العّمال  ال�سّن؛  كبار  الإطالع اأي�شًا على:  رعاية   

املناعة  نق�ص  الب�سرية/متالزمة  املناعة  نق�ص  فريو�ص 

املكت�سب )الإيدز(؛ اإجازة مر�سّية. 



21

�أ

اإجازة مر�سّية

تفيد البحوث باأّن الفوارق يف التعليم واالختالط االجتماعي والرتبية توّلد اختالفًا يف طريقة اإدارة 

الرجال والن�شاء للمر�ص، وبالتايل يف كيفية ا�شتفادتهم من اأحكام الإجازة املر�شّية )Messing و 

Östlin، 2006، �ص. 20(. 

اأنواع اال�ستخدام التي تهيمن فيها الن�ساء والرجال تباعًا يف اأمناط احل�سول على اإجازة  وتوؤّثر 

مر�شّية. ومبا اأّن املراأة ممثلة بقّوة يف العمل غري النمطي، من املهم بالتايل اأن ين�ّص العديد من 

معايري العمل الدولّية )مثاًل التفاقّية رقم 175 حول العمل بع�ص الوقت والتو�شية رقم 184 حول 

العمل يف املنزل( على �شرورة اأّل تكون الإجازة املر�شّية لفئات خمتلفة من العمال غري النمطيني 

دون امل�شتوى الن�شبي للعاملني طيلة الوقت، مع حتديد امل�شتحقات املالّية ن�شبًة اإىل �شاعات العمل 

عامل.  لأي  الوظيفي  الأمن  يف  خف�ص  املر�شّية  الإجازة  عن  يرتتب  اأن  يجب  ل  كما  واملداخيل. 

العّمال  لت�شوية و�شع  تدابري  اتخاذ  العّمال وممثليهم،  بالت�شاور مع  العمل،  اأ�شحاب  ويجب على 

اإجازة مر�شّية مرنة )منظمة  املكت�شبة، مبا يف ذلك  الب�شرّية  املناعة  باأمرا�ص نق�ص  امل�شابني 

العمل الدولّية، 2001a، �ص. 8(.

ومن الأحكام ذات ال�شلة ما يت�شل باإعانات املر�ص. مبوجب اتفاقّية الرعاية الطبّية والإعانات 

عن  العجز  حال  يف  للم�شتخدمني  املر�شّية  الإعانات  منح  يجب   ،1969 لعام   130 رقم  املر�شّية 

مّدة  اأّما  الوطني.  الت�شريع  ملا يحدده  وفقًا  الك�شب  ينطوي على وقف  الذي  املر�ص  نتيجة  العمل 

الإجازة املر�شّية املدفوعة فتبلغ عادًة 26 اأ�شبوعًا منذ اليوم الأّول لوقف الك�شب. 

وبالإ�شارة اإىل املراأة، غالبًا ما يقع لغط بني الإجازة املر�شّية واإعانات املر�ص من جهة واإجازة 

واإعانات الأمومة من جهٍة اأخرى. ولكن من غري املنا�شب م�شاواة اإجازة احلمل والأمومة مع اإجازة 

املر�ص ما مل يكن احلمل اأو الأمومة يوؤديان اإىل تعقيدات توؤدي اإىل املر�ص. وتن�ّص قوانني ال�شمان 

الجتماعي يف بع�ص الدول على منح العاملة اإعانات مر�شّية اأو بطالة بدًل من اإعانات الأمومة يف 

خالل اإجازة الأمومة. ولكّن معاملة الأمومة وكاأنها اإعاقة اأو الإجازة على اأنها فرتة بطالة ميكن 

يعترب معاملة غري متكافئة مبا اأّن مثل هذه املنافع ل تتوّفر اإّل لفرتة من الوقت، وبالتايل قد جتد 

املراأة التي ت�شتخدم تلك الإجازة يف حال الو�شع باأّنها ل تتمتع باإجازة اأو باإعانات كافية لتغطية 

فرتات املر�ص اأو البطالة الالحقة. وعندما �شيغت التوجيهات الأوروبّية للعامالت احلوامل عام 

�شري اإىل اأّنه يف ما يخ�ّص املعاملة املت�شاوية بني الرجال والن�شاء، يجب العرتاف بالأمومة 
ُ
1992، اأ

.)1997 ،Séguret( على اأّنها �شبب م�شتقّل للح�شول على اإعانات

ومن ناحيٍة اأخرى، من الأهمّية مبكان اأن حت�شل املراأة على اإجازة مر�شّية بالإ�شافة اإىل اإجازة 

الأمومة يف حال واجهتها تعقيدات طبّية وم�شاكل �شحّية نتيجة احلمل اأو الو�شع. ولقد اأّكد العديد 

مر�شها  لكون  مر�شّية  اإجازة  اأخذ  من  املراأة  منع  اأّن  على  الأوروبّية  العدل  حمكمة  قرارات  من 

للعامالت  الأوروبّية  التوجيهات  ومبوجب  م�شروع.  غري  جن�شّيًا  متييزًا  ُي�شّكل  باحلمل  مت�شل 
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احلوامل، يجوز للمراأة تاأجيل عودتها اإىل العمل حلواىل اأربعة اأ�شابيع بعد نهاية اإجازة الأمومة 

يف حال املر�ص.

كما اأن الدورة ال�شهرية و�شن الأيا�ص من املوا�شيع الن�شائية الأخرى التي قد تثري اإ�شكالت حول 

الإجازة املر�شّية. فهي لي�شت اأمرا�شًا ولكّن با�شتطاعتها اإ�شعاف املراأة واحلد ب�شكٍل كبري )ولو 

موؤقت( من قدرة املراأة على العمل. وميكن اأن تتخلل الدورة ال�شهرّية جملة ظروف )مثل انحبا�ص 

يثري  اأن  ميكن  ما  وهو  وانقطاعه(  الطمث  قبل  ما  وعوار�ص  الطمث،  وع�شر  والنزف  الطمث، 

انزعاج امل�شتخدم اأو قلقه. وميكن اأن ت�شطر املراأة نتيجة هذه العوار�ص اإىل اأخذ اإجازة مر�شّية 

فتبّلغ عن حالت انزعاج طفيفة بدل احلديث عن م�شكلة الدورة ال�شهرّية، �شّيما اإذا وجب رفع 

�شهادة التغّيب الطبّية اإىل مدير ذكر. وميكن معاجلة امل�شكلة �شريعًا عن طريق الإحالة اإىل طبيب 

.)1997 ،Last(

وحيث ل توجد اأحكام تن�ّص على كيفّية تعاطي العّمال مع حالت الطوارئ، مثاًل اإجازة لرعاية 

اإجازة مر�شّية؛ وحيث  اأكرث منطقّيًة مثل  باأ�شباب  التغّيب  تعليل  اإىل  العّمال  طفل مري�ص، مييل 

تتوىّل املراأة معظم هذه الرعاية، مُيكن اأن ُيوؤدي جلووؤها الكثيف اإىل الإجازة املر�شّية اإىل تر�شيخ 

الإجازة  ولكّن  عليها.  التعويل  واإمكانّية  العاملة  املراأة  فاعلّية  اإىل  ت�شيء  �شلبّية  منطّية  قوالب 

املر�شّية املبّطنة هذه �شائعة للغاية. يف اأ�شرتاليا، جرت معاجلة هذا املو�شوع عن طريق اعتماد 

مبداأ الإجازة العائلّية اأو اإجازة الراعي مما ميّكن امل�شتخدمني من ا�شتخدام اإجازتهم املر�شّية 

لرعاية اأفراد الأ�شرة املر�شى من الزوج اإىل الأطفال والأهل والأجداد اأو الأحفاد )منظمة العمل 

الب�شرّية/ املناعة  يتوىّل رعاية مر�شى فريو�ص نق�ص  التدبري مهم ملن  2004b(. وهذا  الدولّية 

الإيدز. 

تو�شية 84: �سروط العمل يف العقود العامة، 1949

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز )يف ال�شتخدام واملهنة(، 1958

تو�شية 112: خدمات ال�شّحة املهنّية، 1959

اتفاقّية 149 وتو�شية 157: العاملون بالتمري�ص، 1977

اتفاقّية 156 وتو�شية 165: العّمال ذوو امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

اتفاقّية 175: العمل بع�ص الوقت، 1994

تو�شية 184: العمل يف املنزل، 1996

الب�سرية/ املناعة  نق�ص  فريو�ص  املنزلّيون؛  الإطالع اأي�شًا على: ا لعّمال   

تغّيب  اإجازة  )الإيدز(؛  املكت�سب  املناعة  نق�ص  متالزمة 

العاملون  الأمومة؛  اإجازة  العائلة؛  يف  مر�ص  بداعي 

بالتمري�ص؛ العمل بع�ص الوقت.
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اإجراءات الختيار

ل بّد من تنظيم اإجراءات اختيار طالبي العمل مثل الختبارات واملقابالت للحر�ص على �شلتها 

بالوظيفة. اأّما املكان الذي ُتعقد فيه الختبارات واملقابالت فيجب اأن يكون على مقربة من مرافق 

نقل م�شرتك واأن يكون الو�شول اإليه �شهاًل.

على  مبني  متييز  دون  من  نف�شها  والأ�شئلة  الختبارات  اإىل  العمل  طالبي  جميع  اإخ�شاع  ويجب 

اأكرث من  اأ�شا�ص مو�شوعي من قبل  اأخرى ويجب تقييم الإجابات على  اأي �شفة  اأو على  اجلن�ص 

�شخ�ص )من الأف�شل اأن يكونوا اأ�شخا�شًا من جن�ص خمتلف(.

كما ل يجب اإخ�شاع املراأة لفح�ص احلمل كجزء من اإجراءات التوظيف، ول يجب اأن ُيطلب من 

طالب العمل الك�شف عن حالته الجتماعّية يف اإطار عملّية التوظيف. 

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز )يف ال�شتخدام واملهنة(، 1958

اتفاقّية 183 وتو�شية 191: حماية الأمومة، 2000

الجتماعّية؛  احلالة  التمييز؛  عمل؛  على  الإطالع اأي�شًا على:  احل�سول   

حماية الأمومة.

اإجراءات تقدمي ال�سكاوى

من حّق اأي عامل، ب�شكٍل فردي اأو بال�شرتاك مع عّمال اآخرين، يرى اأّن لديه ما يدفع اإىل ال�شكوى 

ب�شاأن املعاملة يف ال�شتخدام اأن يتقّدم بهذه ال�شكوى دون اأن يتعّر�ص لأي �شرر واأن ُينظر يف هذه 

ال�شكوى وفقًا لالإجراءات املنا�شبة من دون اأن يتعّر�ص لأي �شرر نتيجًة لذلك.

العمل  املبنّية على ممار�شات  ال�شكاوى  للنظر يف  اإجراءات  العمل  مكان  ُت�شتحدث يف  اأن  ويجب 

واملعاملة التمييزية ويجب اأن تكون مبتناول جميع العّمال ومنطبقة عليهم جميعهم. وتبداأ اإجراءات 

ال�شكاوى مب�شاحلة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة مل�شاعدة الطرفني على اإيجاد حّل. ويجب اأن تو�شع 

اإجراءات �شكاوى �شاملة واأن يطبّقها يف مكان العمل �شاحب العمل اأو العّمال اأو ممثلون عنهم. 

وتت�شمن الإجراءات ما يلي:

• جلنة )ت�شّم رجاًل ون�شاًء( وتتاأّلف من ممثلي امل�شتخدمني والإدارة لالإ�شراف على 	

بتحقيقات  والقيام  ال�شلة  ذات  املعلومات  وجمع  ال�شكاوى  ومراجعة  التظلم  نظام 

منا�شبة واتخاذ قرارات وتطبيقها؛
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• اإجراء و�شرح كيفّية رفع ال�شكاوى الناجمة عن ممار�شات متييزّية جلميع املوظفني 	

وطالبي العمل؛

• اأو جن�ص 	 تكون حم�شورة مبجموعة  اأن  يجب  ل  والتي  التمييز،  �شكوى  لرفع  قاعدة 

معّينني؛

• ال�شكاوى 	 لتقييم  مو�شوعّية  معايري  على  مبني  وعادل  وحّر  و�شريع  معياري  اإجراء 

ومعاجلتها؛

• عن 	 امل�شوؤولة  اجلهات  على  لها  مرافقة  واإجراءات  فاعلة  عقوبات  جمموعة  تطبيق 

املمار�شات واملعاملة التمييزّية.

ويجب يف اإجراءات ال�شكاوى اأن تكون حمايدة واأن تتيح معاجلة ال�شكوى على وجه ال�شرعة. كما 

ينبغي اإحاطة امل�شتخدمني علمًا باإجراءات ال�شكاوى وت�شجيعهم على رفع ال�شكوى حيال املمار�شات 

التمييزّية. كما ل بد من اعتماد اإجراءات ا�شتئناف اأمام النظام الر�شمي لت�شوية نزاعات العمل. 

ويجب تعليق اأهمّية ق�شوى على احلاجة اإىل ال�شرّية.

الإجهاد

الإطالع على: الكمبيوتر؛ ال�سالمة وال�سّحة املهنّيتان.  

احرتام الهوّية الثقافّية

الإطالع اأي�شًا على: التنّوع يف مكان العمل.   

اإح�ساءات العمل

ت�شّكل اإح�شاءات العمل قاعدًة اأ�شا�شّية لقيا�ص درجة التمييز وتقييم امل�شاواة يف الفر�ص واملعاملة 

لعام   160 رقم  التفاقّية  وتق�شي  �شواء.  حدٍّ  على  واملتطّورة  النامية  الدول  يف  ال�شتخدام،  يف 

1985 ال�شادرة عن منظمة العمل الدولّية حول اإح�شاءات العمل باأن تقوم الدول الأع�شاء بجمع 

اإح�شاءات العمل واأن تتوىّل الهيئة الوطنّية املخت�شة ن�شرها ورفعها اإىل منظمة العمل الدولّية. 

ويجب اإجراء اإح�شاءات العمل بهدف قيا�ص، على الأقّل:

• حجم ال�شكان النا�شطني اقت�شادّيًا والعمالة والبطالة والبطالة اجلزئّية، اأقّله مّرة 	

يف ال�شنة؛
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• متو�شط الك�شب و�شاعات العمل، اأقّله مّرة يف ال�شنة؛	

• هيكلّية وتوزيع ال�شكان النا�شطني اقت�شادّيًا من اأجل التو�شل اإىل توزيعهم بح�شب 	

الأ�شرة  الذاتي، م�شتخَدم، فرد  العمل )�شاحب عمل، عامل يف ال�شتخدام  طبيعة 

العامل بدون اأجر، ع�شو تعاونّية املنتجني( كّل ع�شر �شنوات.

ويجب دومًا ت�شنيف هذه الإح�شاءات بح�شب جن�ص العّمال وكّلما اأمكن وفق جمموعات عمرّية 

لة بح�سب اجلن�سني  اأّما وفرة املعلومات االإح�سائية والبيانات املف�سّ وفرع الن�ساط االقت�سادي. 

بدوره  ي�شاعد  الذي  الأمر  واملجتمع،  العمل  واملراأة يف  الرجل  و�شع  لتحليل  مقارنة  اإجراء  فتتيح 

على  و�شوحًا.  الأقّل  املبا�شر  غري  التمييز  عن  �شّيما  ول  القائمة  التمييز  اأوجه  عن  الك�شف  على 

�شبيل املثال، ي�شّهل توثيق التباينات يف الأجر تقييم احلجم الفعلي للهوة يف الأجر بني اجلن�شني 

وتداخالتها مع اأ�شكال اأخرى من عدم امل�شاواة يف الأجر.

لة بح�شب فئات  لة بح�شب اجلن�ص بدرجٍة اأكرب من تلك املف�شّ وب�شكٍل عام، تتوّفر البيانات املف�شّ

ب�شكٍل  التمييز  وطبيعة  نطاق  عن  تك�شف  ل  املتوّفرة  البيانات  اأن  به  املعرتف  من  ولكن  اأخرى. 

عام والتمييز اجلن�شي ب�شكٍل خا�ص. ففي بع�ص الأحيان، ُيعزى ذلك بكل ب�شاطة اإىل نق�صٍ يف 

البيانات، واأحيانًا لكون بنية اأو هيكلّية البيانات املتوّفرة مثل الإح�شاءات وال�شتطالعات الأ�شرّية 

ل توّلد املعلومات التي ت�شمح باإقامة رابط مبا�شر مع التمييز.

اإن نوعية اإح�شاءات العمل وقٌف على درجة تعبريها عن الفوارق والتباينات بني الرجل واملراأة 

يف �شوق العمل. ت�شّكل املراأة عن�شرًا مهمًا يف ظروف العمل »غري النمطّية« وبالتايل يرتبط اإنتاج 

وب�شلوكها  املراأة  توؤديها  التي  الأعمال  ملختلف  وا�شٍح  بفهٍم  بها  وموثوق  �شادقة  عمل  اإح�شاءات 

النظامي  غري  القت�شاد  حول  الإح�شائّية  املعلومات  ُتعترب  املثال،  �شبيل  على  العمل.  �شوق  يف 

املراأة  تاأخذ م�شاهمة  تقييمًا عادًل. ولكن غالبًا ما ل  العاملة  تقييم م�شاهمة  اأريَد  اإذا  �شرورّيًة 

ب�شبب  ومنحرفة  املتوّفرة منحازة  الإح�شاءات  تكون  ما  وغالبًا  الوطنّية حقها  القت�شادّيات  يف 

ا�شتمرار النظرة ال�شائدة اإىل اأدوار الرجال والن�شاء يف القت�شاد.

اتفاقّية 160 وتو�شية 170: اإح�شاءات العمل، 1985

الإطالع اأي�شًا على: اإدارة العمل؛ �سوق العمل.  

اإدارة العمل

اإدارة العمل هي الإطار املوؤ�ش�شي الذي يتم مبوجبه و�شع �شيا�شة العمل الوطنّية وتطبيقها وتن�شيقها 

وتدقيقها ومراجعتها. وتغطي �شيا�شة العمل الوطنّية ميادين ال�شتخدام والتدريب املهني، وحماية 
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العمال، وعالقات العمل، واأبحاث ومعلومات �شوق العمل والتفتي�ص. 

وتق�شي الأغرا�ص الأ�شا�شّية لإدارة العمل بتوفري احلماية للعّمال عن طريق و�شع واعتماد وتطبيق 

والعدالة  امل�شاواة  لتعزيز  بها  املت�شلة  واللوائح  القوانني  ذلك  يف  مبا  العمل  معايري  ومراجعة 

املهنّيتني  وال�شّحة  ال�شالمة  حت�شني  لناحية  العّمال  حماية  اأن  كما  العمل.  عامل  يف  الجتماعّية 

للعّمال من اجلن�شني وظيفة اأ�شا�شّية من وظائف اإدارة العمل. 

ويجب على اإدارة العمل اأن توؤدي دورًا حيوّيًا يف الوقاية من التمييز فتجعل جميع الفعالّيات مطلعة 

على مفهوم امل�شاواة بني اجلن�شني وتوِجد بيئة موؤاتية لتعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني. وميكن اأن يتم 

ذلك عرب احلر�ص على مراعاة حقوق العامالت وامل�شاواة بني اجلن�شني يف:

• و�شع معايري العمل الوطنّية ومراجعتها؛	

• اعتماد 	 اإىل  توؤدي  التي  املفاو�شات  يف  ومنظماتهم  وامل�شتخدمني  العّمال  م�شاعدة 

معايري عمل جديدة من خالل املفاو�شة اجلماعّية؛

• اإ�سراك ال�سركاء االجتماعيني يف اإعداد وتطبيق معايري حول ظروف العمل و�سروط 	

ال�شتخدام وال�شالمة وال�شّحة املهنّيتني؛

• تطبيق معايري العمل ب�شكٍل فاعل من خالل تفتي�ص العمل.	

اتفاقّية 150 وتو�شية 158 اإدارة العمل، 1978.

ووكالت  العامة  ال�ستخدام  مرافق  العمل؛  الإطالع اأي�شًا على:  تفتي�ص   

ال�ستخدام اخلا�سة.

اإدماج منظور النوع الجتماعي

اأّن اعتماده  اإّل  ُولد منذ �شنوات عدة  النوع الجتماعي مفهوم  اإدماج منظور  اأّن  على الرغم من 

على اأّنه الإ�شرتاتيجية العاملية الأ�شا�شّية لتعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني قد مّت بو�شوح عام 1995 

يف املوؤمتر العاملي الرابع للمراأة يف بيجينغ. ولقد جرى التعريف باإدماج منظور النوع الجتماعي 

على ال�شكل التايل:

هو كناية عن عملّية تق�شي بتقييم التبعات املرتبة على الرجال والن�شاء نتيجة اأية اإجراءات، مبا يف 

ذلك الت�شريعات وال�شيا�شات والربامج يف اأي جمال وعلى �شّتى امل�شتويات. وهي اإ�شرتاتيجية تق�شي 

باإدماج م�شاغل وجتارب الرجل واملراأة يف ت�شميم وتطبيق ور�شد وتقييم ال�شيا�شات والربامج، يف 

جميع االأو�ساط ال�سيا�سّية واالقت�سادّية واالجتماعّية بحيث ي�ستفيد الرجال والن�ساء بالت�ساوي ويتم 

الق�شاء على الالامل�شاواة. وغاية هذه العملية حتقيق امل�شاواة بني اجلن�شني )املجل�ص القت�شادي 

والجتماعي، 1997(.
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اجلن�شني.  بني  امل�شاواة  لتحقيق  و�شيلًة  بل  بذاته  هدفًا  الجتماعي  النوع  منظور  اإدماج  ولي�ص 

اإىل تعزيز امل�شاواة بني الن�شاء والرجال ا�شرتاتيجّيات  في�شّكل هذا املفهوم والتدخالت الرامية 

ت�شتهدف  اأن  امل�شاواة بني اجلن�شني  تعزيز  اإىل  الرامية  التدخالت اخلا�شة  متكاملة. وميكن يف 

الن�شاء وحدهّن، الرجال والن�شاء معًا، اأو الرجال وحدهم. ول ت�شارب بني الإ�شرتاتيجيتني؛ بل 

على العك�ص، ُينظر اإىل التدخالت الهادفة على اأّنها اأ�شا�شّية لإدماج منظور النوع الجتماعي.

ويعني ا�شتخدام اإ�شرتاتيجّية مبنّية على حتليل النوع الجتماعي:

• ن�شاطات توعية وبناء القدرات؛	

• يف مرحلة التخطيط، الأخذ باحل�شبان حمطات التطبيق والر�شد والتقييم، وتاأثري 	

ال�شيا�شات والربامج يف الن�شاء والرجال؛

• تخ�شي�ص املوارد الب�شرّية واملالّية على النحو املنا�شب؛	

• م�شاركة الرجال والن�شاء الفاعلة يف عملّية �شنع القرار يف جميع املجالت وعلى �شّتى 	

امل�شتويات؛

• و�شع اأدوات واآلّيات ر�شد منا�شبة حتقيقًا لتقييم م�شتمر حول كيفّية ودرجة اإدماج 	

منظور النوع الجتماعي على النحو الفاعل.

�ُشّجل انتقال تدريجي من الرتكيز ح�شرًا على املراأة العاملة من خمتلف الفئات اإىل اإدماج منظور 

اإ�شرتاتيجّية ملكافحة التمييز اجلن�شي )مراجعة املقدمة، اجلزء 5(.  اأّنه  النوع الجتماعي على 

امل�شاواة يف جميع  اعتبارات  لدمج  و�شيلًة  العمل،  عامل  اجلن�شني يف  بني  امل�شاواة  تعميم  وُي�شّكل 

اأهداف ال�شيا�شة والن�شاطات بهدف تعزيز امل�شاواة بني جميع العّمال ب�شرف النظر عن اجلن�ص. 

اأّما اأبرز املجالت التي ت�شتدعي النتباه فهي التالية:

• تعزيز املبادئ واحلقوق الأ�شا�شّية يف العمل وحتقيقها للحر�ص على تطبيق مبداأ عدم 	

التمييز ب�شكٍل كامل يف القانون واملمار�شة؛

• ا�شتحداث فر�ص اأكرب للن�شاء والرجال وتاأمني ال�شتخدام والدخل املاأمون اإىل جانب 	

حتقيق اأهداف معايري العي�ص الالئق والدمج الجتماعي والقت�شادي وحتقيق الذات 

والتنمية الجتماعّية؛

• الأمن 	 حت�شني  بهدف  للجميع  فعالّيتها  وتعزيز  الجتماعّية  احلماية  تغطية  تاأمني 

القت�شادي والجتماعي للجميع مبا يف ذلك تدابري �شمان ظروف العمل وال�شالمة 

وال�شّحة وتو�شيع نطاق احلماية الجتماعّية؛

• تدعيم مبداأ الثالثية واحلوار الجتماعي ملنح الرجل واملراأة م�شاركة مت�شاوية بحيث 	

تتجّلى اهتماماتهما وم�شاغلهما على النحو املنا�شب يف و�شع ال�شيا�شات وتطبيقها.
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ا�ستبقاء املوظفني

الإطالع اأي�شًا على: التنّوع؛ البطالة الهيكلّية.  

ا�ستخدام الأحداث

 ملعدي ال�شيا�شات ووا�شعي اخلطط 
ٍ
ُي�شّكل ا�شتخدام الأحداث من كال اجلن�شني م�شدر قلٍق متنام

الذين يرتاوح  الأحداث  لبطالة  العاملي  املعّدل  ارتفع  العامل. بني عامي 1995 و2005،  من حول 

عمرهم بني 15 و24 �شنة من 12.1 اإىل 13.7% )منظمة العمل الدولّية، 2006a، �ص. 21، الفقرة 

63(. وكانت معدلت بطالة الأحداث الإناث، ومعدلت البطالة اجلزئّية، اأعلى من معدلت بطالة 

الأحداث الذكور يف العديد من الدول. وحني تكون الوظائف نادرة، ُيرّجح يف الأحداث الإناث اأكرث 

من الذكور ترك القوى العاملة بدًل من التبليغ عن بطالتهّن، اأو العمل بع�ص الوقت اأو يف العمل 

العر�شي حني ل يكون العمل طيلة الوقت متوفرًا.

منه  وا�شطرابًا  �شعوبًة  اأكرث  لئق  عمل  على  الإناث  الأحداث  حل�شول  ال�شبيل  يكون  ما  وغالبًا 

من  بتاأثري  فيتح�ّشن  الأ�شا�شي،  التعليم  على  احل�شول  يف  الإن�شاف  واأّما  الذكور.  لالأحداث 

الهدف الإمنائي الثالث لالألفّية، ويف العديد من الدول غالبًا ما تتفّوق الفتيات على ال�شبيان يف 

الأداء املدر�شي. لكن ّالو�شول اإىل التدريب و�شوق العمل النظامي غالبًا ما يكون مقيدًا بالتقاليد 

اأ�شا�ص  على  املبني  التمييز  بعقبات  م�شوبًا  اأو  باكرًا،  الأمومة  اأو  الزواج  تعزز(  )اأو  ت�شّجع  التي 

اأمام  العقبات  بع�ص  اأّن  اإّل  واآخر،  بلٍد  بني  �شديدًا  اختالفًا  الظروف  تختلف  حني  ويف  اجلن�ص. 

ال�شابة  ت�شتطيع  ل  ما  وغالبًا  الإناث.  الأحداث  جميع  على  تنطبق  تزال  ل  الالئق  العمل  �شمان 

الختيار  عملّية  والتمييز يف  الدخول  على  املفرو�شة  للحواجز  نظرًا  التدريب  فر�ص  من  الإفادة 

والقوالب النمطّية املبنّية على النوع الجتماعي. والقوالب النمطّية توجد اأكرث ما توجد يف التوجيه 

والإر�شاد املهني الذي يتيحه العاملون يف املدر�شة اأو مرافق ال�شتخدام. ويلقى الأحداث الإناث 

اأو عمل الرعاية يف حني يلقى  الت�شجيع على اخل�شوع لتدريب على العمل املت�شل بتدبري املنزل 

ويكون  يتطّلب مهارات عالية  الذي  وال�شتخدام  التدريب  الت�شجيع على خو�ص  الذكور  الأحداث 

مبنّيًا على التكنولوجيا احلديثة. ونتيجًة لذلك، ينتهي الأمر بالأحداث الإناث اإىل العمل يف مهٍن 

قليلة املهارات و�شيئة الأجر تفتقر اإىل اآفاق الرتقية اإىل منا�شب اأعلى.

الإناث  تواجهها  التي  املحددة  العقبات  معاجلة  اخلطط  ووا�شعي  ال�شيا�شات  معدي  على  يجب 

الأحداث عن طريق:

• ال�شابة 	 املراأة  تكون منا�شبة حلاجات  واإر�شاد مهني وخدمات توظيف  توجيه  توفري 

وقدراتها؛

• تي�شري و�شول الفتيات اإىل التعليم والتدريب على املوا�شيع غري التقليدّية؛	
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• ت�شجيع الأحداث الإناث على اختيار التدريب على الوظائف الأف�شل ك�شبًا وجناحًا 	

يف امل�شتقبل؛

• اأنظمة معلومات �شوق 	 جمع البيانات املراعية لعتبارات النوع الجتماعي وحت�شني 

العمل ملد ال�شيا�شات باملعلومات ال�شرورية.

ويف الوقت نف�شه، ل يجب جتاهل امل�شاكل اخلا�شة بال�شبيان والأحداث الذكور الذين يبحثون عن 

عمل. فحيث يف�سل االأحداث الذكور يف اإيجاد عمل وينال منهم االإحباط وال يكون لديهم عمل يف 

املنزل يعودون اإليه، وُيرجح فيهم امليل نحو تعاطي املخدرات واجلرمية والعنف.

ويف اإطار التقرير عن التقدم املحرز يف �شبيل حتقيق اأهداف الألفّية الإمنائّية، تتوىّل منظمة العمل 

الدولّية الريادة يف و�شع تقارير ب�شاأن توجه معدل ال�شتخدام بني �شفوف الأحداث الذين ترتاوح 

اأعمارهم بني 15 و24 �شنة.

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز )يف ال�شتخدام واملهنة(، 1958

اتفاقّية 122 وتو�شية 122: �شيا�شة العمالة، 1964

تو�شية 169: �شيا�شة العمالة )اأحكام تكميلّية(، 1984

تو�شية 195: تنمية املوارد الب�شرّية، 2004

�سيا�سة  التعليم؛  الأطفال؛  عمل  عمل؛  على  الإطالع اأي�شًا على:  احل�سول   

العمالة والنهو�ص بال�ستخدام؛ تنمية املوارد الب�سرّية؛ 

الأهداف الإمنائّية لالألفّية؛ املهن غري التقليدّية؛ الف�سل 

املهني؛ التوجيه املهني؛ التدريب املهني.

ال�ستخدام غري القانوين

الإطالع اأي�شًا على: العمل امل�سترت.  

ال�ستغالل اجلن�سي التجاري

التجاري”  اجلن�شي  “ال�شتغالل  تعبري  الأطفال  عمل  على  للق�شاء  الدويل  الربنامج  ي�شتخدم 

اأو غريها من  الدعارة  لأغرا�ص  الثامنة ع�شرة  �شّن  وفتيات دون  ا�شتخدام �شبيان  اإىل  لالإ�شارة 

KILM 3( ا�شتنادًا اإىل اأرقام
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واملاأوى وغريها  املاأكل  امل�ساركة فيها للح�سول على  للطفل  التي ميكن  الن�ساط اجلن�سي  اأ�سكال 

من احلاجات الأ�شا�شّية. ولقد جرى التعريف بال�شتغالل اجلن�شي التجاري لالأطفال يف الإعالن 

الذي اعتمده املوؤمتر العاملي الأول ملناه�شة ال�شتغالل اجلن�شي التجاري لالأطفال )�شتوكهومل، 

اأو  لطفل  ُي�شّدد  عيني  اأو  نقدي  اأجر  مقابل  بالغون  ميار�شه  جن�شي  ا�شتغالل  اأّنه  على   )1996

ل�شخ�ص ثالث اأو اأكرث. وُيعامل الطفل على اأّنه �شلعة جن�شّية و�شلعة جتارّية. وتعّرف التفاقّية رقم 

182 بال�شتغالل اجلن�شي لأغرا�ص جتارية على اأّنه اأحد اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال وميكن اأن يقع 

�شحّيته ال�شبيان كما الفتيات.

اتفاقّية 29: العمل اجلربي، 1930

تو�شية 35: الإكراه غري املبا�شر على العمل، 1930

اتفاقّية 105: اإلغاء العمل اجلربي، 1957

اتفاقّية 182 وتو�شية 190: اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال، 1999

اإعالن ب�شاأن املبادئ واحلقوق الأ�شا�شية يف العمل، 1998

الإطالع اأي�شًا على: عمل الأطفال؛ الإجتار بالأ�سخا�ص.  

الأ�سر التي تراأ�سها ن�ساء

الأ�شر التي تراأ�شها ن�شاء هي اأ�شر ل يتواجد فيها رجل نتيجة الطالق، النف�شال، الهجرة، عدم 

املر�ص،  نتيجة  الأ�شرة  الرجل، رغم وجوده، يف دخل  ي�شاهم فيها  ل  التي  اأو  الرتّمل،  اأو  الزواج 

الإعاقة، التقدم يف ال�شن، اإدمان الكحول، اأو اأ�شباب عجز م�شابهة )ولكن لي�ص ب�شبب البطالة(.

املراأة  فتوّفر  العائلة.  لبقاء  اأ�شا�شّيًا  املراأة  تدّره  الذي  الدخل  ُيعّد  اليوم،  الدول  من  العديد  ويف 

م�شدر الدخل الأ�شا�شي يف ماليني الأ�شر عرب العامل، متحدية بذلك الفرتا�ص التقليدي الذي 

ي�شّلم باأّنه ُيفرت�ص بالرجل اأن يوؤدي دور »رّب الأ�شرة«. ويجب اأخذ هذا الواقع يف احل�شبان لدى 

تعديل اأحكام ال�شمان الجتماعي على وجه اخل�شو�ص )يف ما يت�شل مبعا�ص التقاعد، واإعانات 

البطالة، والتقدميات العائلية( للحر�ص على تلبية حاجات هذه املجموعة، مثاًل عن طريق تو�شيع 

. كما يجب اإدراج مفهوم الأ�شر التي تراأ�شها 
4

حقوق ال�شمان الجتماعي ال�شخ�شّية لت�شمل املراأة

4(    احلّق ال�سخ�سي هو امل�سطلح امل�ستخدم لو�سف حّق الفرد يف تلّقي اإعانات اجتماعّية با�سمه. وينبع احلّق ال�سخ�سي من ن�ساط 

الفرد املهني اأو من كونه مقيمًا يف بلٍد معنّي. ول يرتبط باحلالة الجتماعية اأو بالو�شع العائلي مع اأنه ميكن يف بع�ص احلالت 

اأو  الفعلي  الإعانة الجتماعّية نظرًا لعتماده  تلّقي  الفرد يف  امل�شتق فهو حّق  اأما احلّق  زيادة الإعانات يف حال وجود معالني. 

ما  غالبًا  التي  الجتماعّية  الفرد  بحالة  يرتبط هذا احلّق  ما  وعادة  الجتماعي.  التاأمني  ي�شمله  الذي  ال�شخ�ص  املزعوم على 

ت�شّكل دلياًل على وجود مثل هذه التبعية. ت�شمح احلقوق امل�شتقة لزوجٍة معالة بال�شتفادة من احلماية ال�شحّية )اإعانات عينّية( 

ومعا�ص ال�شيخوخة على �شكل اإعانات ورثة )مبلغ مقطوع اأو معا�ص( )ILO–EUROPE، 2000، �ص. 6(.
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ن�شاء ب�شورة روتينّية �شمن اإح�شاءات العمل الوطنّية اإف�شاحًا باملجال اأمام حتديد اأعداد هذا 

النوع من الأ�شر ون�شبها.

وتواجه الأ�شر التي تراأ�شها ن�شاء وبدرجٍة متناميٍة خطر الفقر اأكرث من تلك التي يراأ�شها رجال 

نظرًا ملحدودية الو�شول اإىل وظائف ذات اأجر جّيد واإىل الأ�شول والعتمادات. ونظرًا لكون الن�شاء 

اأي  اأو  الوقت  مت�شع من  اأمامهن  يبقى  ل  املنزيل،  العمل  م�شوؤولّية  يتحملن وحدهّن  الأ�شر  رّبات 

وقت على الإطالق للم�شاركة الفعلية يف ع�شوية النقابات العمالّية والتقدم يف التعليم اأو التدريب 

نة مثل مرافق كافية لرعاية الطفولة عاماًل بغاية الأهمّية. املهني. وعليه ميّثل غياب بيئة ممكِّ

اتفاقّية 156 وتو�شية 165: العّمال ذوو امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

اتفاقّية 160 وتو�شية 170: اإح�شاءات العمل، 1985

توزيع  الريفيني؛  العّمال  من  وغريهم  الزراعّيون  الإطالع اأي�شًا على:  العّمال   

العمل؛ تدبري املنزل؛ القت�ساد غري النظامي؛ اإح�ساءات 

الجتماعي؛  ال�سمان  الجتماعّية؛  احلماية  العمل؛ 

الن�ساء منظمات امل�ساريع.

اإعانات اإ�سابات العمل

يجب التاأمني على جميع العّمال، ب�شرف النظر عن اجلن�ص اأو عن �شفات �شخ�شّية اأخرى، يف 

حال حادث اأو مر�ص ناجت عن ال�شتخدام. وتلفت املادة 4 من التفاقّية رقم 121 اإىل اأّن: الت�شريع 

الوطني املتعّلق باإعانات اإ�شابات العمل يحمي جميع امل�شتخدمني مبا فيهم التالميذ ال�شناعّيني 

وذلك يف القطاعني العام واخلا�ص مبا يف ذلك التعاونّيات، كما يحمي يف حال وفاة العائل، فئات 

مقررة من امل�شتفيدين. 

اأّما احلالت الطارئة التي يغطيها نظام اإعانات اإ�شابات العمل فهي:

• الرعاية الطبّية بغية احلفاظ على القدرة على العمل اأو ا�شتعادتها اأو حت�شينها؛	

• العجز عن العمل مع توقف الك�شب؛	

• فقدان القدرة الدائمة على الك�شب كلّيًا اأو جزئيًا؛	

• فقدان و�شيلة العي�ص الذي يتعّر�ص له املعالون نتيجة الوفاة.	

اأو وفاة املعيل، تكون الإعانة  اأو فقدان القدرة الدائمة على الك�شب  ويف حال العجز عن العمل، 

دورّية.

يجب اأن ت�شري هذه الإعانات �شوا�شيًة على الرجال والن�شاء ولكن لي�شت هذه احلال عملّيًا. يجب 
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بني  املعاملة  يف  فّعالة  م�شاواة  اإقامة  اإىل  ترمي  اأن  املوؤ�ش�شّية  والآلّيات  الوطنّية  ال�شيا�شات  على 

العّمال الرجال والن�شاء على هذا امل�شتوى. ولقد و�شعت بع�ص احلكومات )مثاًل الهند( هيكلّيات 

للحر�ص على اأن تكون خمتلف اإعانات ال�شمان الجتماعي، مبا يف ذلك اإعانات اإ�شابات املر�ص، 

متوّفرة للعّمال غري املنظمني مبا يف ذلك العامالت.

اتفاقّية 102: ال�شمان الجتماعي )املعايري الدنيا(، 1952

اتفاقّية 121 وتو�شية 121: اإعانات اإ�شابات العمل، 1964

تو�شية 164: قائمة الأمرا�ص املهنّية، 2002

االجتماعّية؛  احلماية  اال�ستخدام؛  واإعانات  الإطالع اأي�شًا على:  �سروط   

ال�سمان الجتماعي.

اإعانات الأمومة النقدّية والطبّية

تن�ّص التفاقّية رقم 183، التي راجعت التفاقّية رقم 103 لعام 1952 على اأّنه يحّق للمراأة املتغّيبة 

عن عملها يف اإجازة الأمومة اإعانات نقدّية تبلغ م�شتوى ي�شمح للمراأة باإعالة نف�شها وطفلها يف ظّل 

ظروف �شحّية منا�شبة ووفقًا مل�شتوى معي�شة لئق. كما يحّق لها احل�شول على الإعانات الطبّية 

التي ت�شمل الرعاية قبل الولدة واأثنائها وبعدها وكذلك الرعاية يف امل�شت�شفيات عند ال�شرورة. 

ومبوجب التفاقّية رقم 103، حترتم حرّيتها يف اختيار الطبيب وحرّية الختيار بني م�شت�شفى عام 

اأو م�شت�شفى خا�ص.

العامة.  ال�شناديق  من  اأو  الإلزامي  الجتماعي  ال�شمان  النقدّية عن طريق  الإعانات  ُتوّفر  كما 

وحني ُتوّفر الإعانات النقدّية من خالل خطط ال�شمان الجتماعي الإلزامّية وتكون حمددة على 

اأ�شا�ص الك�شب، ل يجوز اأن يقّل مقدار هذه الإعانات عن ثلثي ك�شب املراأة ال�شابق اأو عن ثلثي املبلغ 

الذي يوؤخذ يف العتبار حل�شاب الإعانات )التفاقّية رقم 183، املادة 6 )3((. وتن�ّص التو�شية 

اأّنه ينبغي، حيثما يكون ذلك عملّيًا، وبعد الت�شاور مع املنظمات املمثلة لأ�شحاب  رقم 191 على 

العمل وللعّمال، زيادة الإعانات النقدّية لتبلغ كامل ك�شب املراأة ال�شابق اأو كامل املبلغ الذي ُيوؤخذ 

يف العتبار حل�شاب الإعانات. ول ُيحّمل �شاحب العمل وحده م�شوؤولّية كلفة هذه الإعانات. 

اتفاقّية 102: ال�شمان الجتماعي )املعايري الدنيا(، 1952

اتفاقّية 103: حماية الأمومة )مراجعة(، 1952 وتو�شية 95: حماية الأمومة، 1952

اتفاقّية 110: املزارع، 1958

اتفاقّية 165: ال�شمان الجتماعي للبحارة )مراجعة(، 1987  

اتفاقّية 181: وكالت ال�شتخدام اخلا�شة، 1997

اتفاقّية 183 وتو�شية 191: حماية الأمومة، 2000
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حماية  الأمومة؛  اإجازة  الأمومة؛  اأثناء  يف  الإطالع اأي�شًا على:  ال�سّحة   

الأمومة؛ احلماية من الإ�سعاعات.

اإعانات البطالة

الإطالع على: البطالة.  

اإعانات ال�سيخوخة

الإطالع اأي�شًا على: معا�ص التقاعد.  

الإعانات العائلّية

)مبا  اأطفالهم  اإعالة  م�شوؤولّية  يتحّملون  الذين  للعّمال  ُي�شّدد  بدل  عن  كناية  العائلّية  الإعانات 

امل�شمولني  لالأ�شخا�ص  دورّية  مدفوعات  �شكل  على  ُت�شّدد  اأن  ويجب  املتبنني(.  الأطفال  ذلك  يف 

وت�ّشلط  جن�شهم.  عن  النظر  ب�شرف  املقررة،  املوؤهلة  املدة  اأمّتوا  قد  يكونون  الذين  باحلماية 

الفقرة 27 من التو�شية رقم 165 ال�شوء على حّق الأهل يف اإعانات ال�شمان الجتماعي وتن�ّص اأّنه 

ينبغي، عند القت�شاء، اأن تتاح للعّمال ذوي امل�شوؤولّيات العائلّية تخفي�شات �شريبّية وغري ذلك من 

التدابري التي تتفق وال�شيا�شة الوطنّية.

التفاقّية 102: ال�شمان الجتماعي )املعايري الدنيا(، 1952

التفاقّية 118: امل�شاواة يف املعاملة )ال�شمان الجتماعي(، 1962

التو�شية 165: العّمال ذوو امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

الإطالع اأي�شًا على: العّمال ذوو امل�سوؤولّيات العائلّية.  

اإعانات العجز

اإعانات  على:  اأي�سًا  االإطالع  اال�ستخدام؛  واإعانات  الإطالع على:  �سروط   

اإ�سابات العمل؛ احلماية الجتماعّية؛ ال�سمان الجتماعي.
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اإعانات الورثة

يحّق جلميع الأ�شخا�ص املتمتعني بحماية اأنظمة ال�شمان الجتماعي احل�شول على اإعانات ورثة. 

وت�شتحق تلك الإعانات لالأرامل من كال اجلن�شني. ينبغي اأن ي�شتحق مبلغ دوري للرجل اأو املراأة 

التي كان يرعاها الزوج عند وفاته ولالأطفال الذي فقدوا الدعم بعد وفاة العامل امل�شمون. وقد 

يكون حّق الأرمل اأو الأرملة م�شروطًا بعجزه عن اإعالة نف�شه، وميكن تخفي�ص الإعانة اأو تعليقها 

الإعانة م�شروطًة مبرور فرتة  اأن تكون هذه  ن�شاطًا مربحًا. كما مُيكن  ال�شخ�ص يزاول  اإذا كان 

حمددة على امل�شاهمة يف ال�شمان اأو على العمل. واإذا مل يكن للزوج الوريث اأطفال وكان ُيعترب 

غري قادر على اإعالة نف�شه، ميكن التاأكد من انق�شاء حدٍّ اأدنى من الوقت على عقد الزواج. 

التفاقّية 102: ال�شمان الجتماعي )املعايري الدنيا(، 1952

اتفاقّية 128 وتو�شية 131: اإعانات العجز وال�شيخوخة والورثة، 1967

الإطالع اأي�شًا على: احلماية الجتماعّية؛ ال�سمان الجتماعي.  

الإعالن ب�ساأن املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل 

الإطالع اأي�شًا على: املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل.  

اإعالنات العمل

اأي  اأو  اأن ت�شري اإىل تف�شيل طالبي العمل من اأحد اجلن�شني على الآخر  ل يجب على الإعالنات 

�شفة �شخ�شّيٍة حمددة ما مل ُيعّلل التف�شيل بو�شوح باعتباره �شروريًا ومّت�شاًل بالوظيفة. ويف ما 

يلي بع�ض اخلطوط التوجيهّية العامة لالإعالنات الوظيفّية املراعية العتبارات النوع االجتماعي:

• يجب تفادي الر�شوم التي تفيد باأّن الوظيفة ُمعّدة فقط للرجال اأو للن�شاء.	

• يجب الت�شجيع على تلّقي الطلبات من كال اجلن�شني من خالل ا�شتخدام �شياغة من 	

نوع »ُيرّحب بالطلبات من جانب الن�شاء كما الرجال«. ويف قطاعات اأو مهٍن حمددة 

يكون فيها متثيل اأحد اجلن�شني منقو�شًا، ميكن اعتماد �شياغة ُت�شّجع الطلبات من 

اجلن�ص الأقل متثياًل.

• الهيئة امل�شتخِدمة كناية عن �شاحب عمل يحرتم 	 اأن  اأن يظهر يف الإعالنات  يجب 

تكافوؤ الفر�ص.

• ال يجب على االإعالنات اأن تورد �سروط عمل ال �سلة لها بالوظيفة وميكن اأن حتّد من 	

طلبات الن�شاء.
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• ومنطبقًا 	 الوظيفة  ب�سروط  مت�ساًل  مو�سوعّيًا،  يكون  اأن  االختيار  معيار  يف  يجب 

بالت�شاوي على جميع طالبي العمل؛ ل يجب يف معايري مثل اجلن�ص اأو ال�شّن اأو املظهر 

واخل�شائ�ص البدنّية اأن توؤّثر يف الختيار. 

• يجب يف الإعالنات اأن تغّطي الطيف الأكرب من طالبي العمل املحتملني؛ فيجب مثاًل 	

يبلغهم  اأو حيث  اأّي من اجلن�شني  العمل املحتملون من  ُتوّزع حيث يجتمع طالبو  اأن 

خرب الوظيفة.

• حتدد 	 واأن  احلايل  الوظيفي  التو�شيف  اإىل  ت�شتند  اأن  املطلوبة  املوؤهالت  يف  يجب 

بو�شوح الغاية من الوظيفة ومهّمتها.

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز يف ال�شتخدام واملهنة، 1958

اتفاقّية 181 وتو�شية 188: وكالت ال�شتخدام اخلا�شة، 1997

ال�ستخدام  مرافق  العمل؛  اإدارة  عمل؛  على  الإطالع اأي�شًا على:  احل�سول   

العامة ووكالت ال�ستخدام اخلا�سة.

القت�ساد غري النظامي

مع اأّن الدول تعمل بتعاريف خمتلفة لالقت�شاد غري النظامي، ميكن القول اإن هذا امل�شطلح ي�شري 

يف  التي،  القت�شادّية  الن�شاطات  وجميع  عّمال  يوؤديها  التي  القت�شادّية  الن�شاطات  »جميع  اإىل 

الدولّية،  العمل  )منظمة  ر�شمّية«  ترتيبات  كفاية  ت�شملها  ل  اأو  ت�شملها،  ل  املمار�شة،  اأو  القانون 

2002a، الفقرة 3(. ولقد حّل امل�شطلح بدياًل عن »القطاع غري النظامي«، ولعّل هذا ُيعزى اإىل 
العرتاف العام بتنامي وزن الن�شاطات غري النظامية يف القت�شادّيات الدولّية والوطنّية.

ويغطي مفهوم القت�شاد غري النظامي ظرفني غايًة يف الختالف:

• قابل 	 عمل  معيار  ل  حيث  ر�شمّية  مرجعّية  نقطة  غياب  اإىل  املعزّوة  الالنظامّية 

للتطبيق، وبالتايل ل واجبات يجب توّليها اأو حقوق يجب احرتامها اأو املطالبة بها؛

• معايري 	 تكون  حيث  قانونّية  مرجعّية  لنقطة  المتثال  عدم  اإىل  املعزّوة  الالنظامّية 

العمل املطبقة قائمًة ولكن ُيهزاأ بها ب�شكٍل كامٍل اأو جزئي وبالتايل ل يتّم العرتاف 

بالواجبات اأو احلقوق.

5(   مراجعة Conclusions concerning decent work and the informal economy، �ص 53- 61
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للح�شاب  ال�شغرية  العمل  م�شاريع  ذلك  يف  مبا  النماذج  من  طيفًا  النظامي  غري  العمل  ويغّطي 

اخلا�ص، واملن�شاآت العائلّية �شغرية احلجم، والتجارة باملفّرق، والعمل يف املنزل وعن بعد، والعمل 

بوا�شطة النرتنت وبع�ص اأ�شكال التعاقد من الباطن. ويف الدول ال�شناعّية ب�شكٍل خا�ص )ولكن 

غري ح�شري(، بات ي�شمل املحرتفني ذوي املهارات العائلّية مثل اأخ�شائيي تكنولوجيا املعلومات 

والأ�شخا�ص العاملني يف فنون البتكار والأداء. ويف الدول النامية، ي�شمل ال�شتخدام الذاتي غري 

امل�شاهمني  العائلة  واأفراد  اخلا�ص  حل�شابهم  والعاملني  امل�شّجلني  غري  العمل  اأ�شحاب  النظامي 

والعمال  العر�شيني،  العّمال  النظامي  املاأجور غري  العمُل  ي�شمل  بينما  املاأجورين،  العمل غري  يف 

املنزليني وامل�شتخدمني غري امل�شجلني على �شبيل املثال ل احل�شر. وميكن يف بطالة املراأة اأن تكون 

عمالة مقّنعة اأو م�شترتة يف القت�شاد غري النظامي. 

ميّثل القت�شاد غري النظامي جزءًا مهمًا من القت�شاد ومن �شوق العمل يف العديد من الدول ول 

اللكرتونّية واخلدمات  التجارة  اإىل ذلك منّو  ويت�شّعب يحدوه  ينمو  النامية منها، وهو  �شّيما يف 

املزّودة الكرتونّيًا. وُتالحظ تغرّيات جذرّية يف العملّيات التي تف�شي اإىل ن�شاطات غري نظامّية ويف 

طريقة اأدائها وات�شاقها يف القت�شادّيات الوطنّية. فال ُتعد ال�شلع واخلدمات املنتجة يف القطاع 

غري النظامي خم�ش�شة لال�شتهالك املحّلي يف الأ�شر ذات الدخل املتدين وح�شب، واإمنا اأي�شًا 

لالأ�شواق العاملّية عن طريق عقود تعاقد من الباطن مع من�شاآت القطاع النظامي املعوملة.

وب�سكٍل عام، اإن العمل يف االقت�ساد غري النظامي اأقّل اأمنًا واأجرًا باأ�سواط من العمل يف االقت�ساد 

ي�شتفيد  فال  �شعيفًا.  النظامّية  العمل  �شوق  وموؤ�ش�شات  الدولة  تاأثري  يكون  ما  وغالبًا  النظامي 

العّمال يف القت�شاد غري النظامي من خطط احلماية الجتماعّية التقليدّية اأو من الأطر القانونّية 

والتنظيمّية. ويف بع�ص احلالت مثل مناطق جتهيز ال�شادرات، يجري تنظيم ظروف العمل من 

والأ�شواق  واملنتجات  واملعلومات  املوارد  اإىل  املحدود  الو�شول  ويطرح  الجتماعي.  ال�شمان  دون 

والعتمادات والبنية التحتية ومن�شاآت التدريب واخلربة الفنّية والتكنولوجّيات املتطّورة، م�شكلًة 

خطرية لتح�شني اإنتاجّية العمل غري النظامي وعائداته. ويف قرار حول العمل الالئق والقت�شاد 

غري النظامي جرى اعتماده يف الدورة الت�شعني عام 2002، لفت موؤمتر العمل الدويل اإىل اأّن نتيجة 

باملجموعات  الأمر  ينتهي  الإعاقة،  اأو  والإثنّية  وال�شّن  اجلن�ص  على  املبني  والتمييز  الفقر  تاأنيث 

الأكرث تهمي�شًا مبا يف ذلك الن�شاء الفقريات اإىل العمل يف القت�شاد غري النظامي حيث تتجّلى 

انتهاكات العمل الالئق باأبلغ �شورها.

وتلقى الن�شاء متثياًل كبريًا ومتناميًا يف القت�شادي غري النظامي على امل�شتويات كافًة. في�شّكل 

العمل غري النظامي م�شدر ا�شتخدام ودخل اأ�شا�شي للعديد من الن�شاء العامالت ويحّل بدياًل عن 

الف�شل املهني والبطالة والبطالة اجلزئّية. ففي الدول النامية، تعمل املراأة ب�شكٍل اأ�شا�شي يف عمل 

الكفاف والن�شاطات غري النظامّية املرتبطة بالقطاعات التجارية اجلديدة. ومع اأّن املراأة عادة 

ما تتحّمل ثمن اإن�شاء م�شروعها غري النظامي اإّل اأّنها ل تتحّكم دومًا باملنافع التي ي�شتويل عليها 

الأقارب الذكور.
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يوّفر عدد من اتفاقّيات العمل الدولّية احلماية للعاملني يف القت�شاد غري النظامي. وهم يخ�شعون 

اأّوًل لتغطية جميع التفاقّيات التي حتمي احلقوق واملبادئ الأ�شا�شّية يف العمل، وحلماية عدد من 

املعايري التي ت�شري اإىل »العّمال« بدًل من »امل�شتخدمني« اأو التي ل ت�شتعني بلغة حت�شر انطباقها 

بالقت�شاد النظامي )Trebilcock، 2004، �ص. 590(. ويت�شمن العديد من املعايري اأحكامًا حول 

تو�شيع نطاق التطبيق لي�شمل العاملني يف القت�شاد غري النظامي.

وميكن لإ�شرتاتيجية منا�شبة حول حت�شني القت�شاد غري النظامي ب�شكٍل يراعي اعتبارات النوع 

الجتماعي اأن تغطي:

• �شمان حقوق اأ�شا�شّية جلميع العّمال، مبا يف ذلك رفع حتدي امل�شاواة وعدم التمييز؛	

• الدخل من خالل �شمان و�شول 	 وتوليد  والقدرة على ال�شتخدام  الإنتاجّية  حت�شني 

اإيالء  مع  والتدريب،  والتكنولوجيا  العتمادات  اإىل  النظاميني  غري  العّمال  جميع 

اأهمّية خا�شة للمراأة واعتماد تدابري خا�شة اإذا دعت احلاجة لذلك؛

• اإن�شاء اإطار تنظيمي ي�شمل اأ�شكاًل من احلماية الجتماعّية تكون منا�شبة ومراعية 	

الثقافّية  لالعتبارات  ومراعية  بالأمومة  خا�شة  اأحكام  )مثاًل  اجلن�شاين  للبعد 

والتوازن بني العمل والعائلة(؛

• الت�شجيع على تنظيم العاملني يف القت�شاد غري النظامي ول �شّيما الن�شاء؛	

• حت�شني اأنظمة الرعاية الجتماعية اخلا�شة باأكرث املجموعات فقرًا مبا ل يزيد على 	

عبء املراأة يف العمل املنزيل؛

• الرجال 	 با�شتخدام  املت�شلة  التحاليل  وحت�شني  الإح�شاءات  جمع  يف  ال�شتمرار 

والن�شاء يف القت�شاد غري النظامي.

اتفاقّية 168: النهو�ص بالعمال واحلماية من البطالة، 1988

تو�شية 169: �شيا�شة العمالة )اأحكام اإ�شافّية(، 1984

اتفاقّية 177 وتو�شية 184: العمل يف املنزل، 1996

تو�شية 189: خلق الوظائف يف املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة، 1998

تو�شية 198: عالقة ال�شتخدام، 2006

الإطالع اأي�شًا على:  العمل املنزيل؛ العمل امل�سترت؛ عالقة ال�ستخدام؛ العمل   

يف املنزل؛ الف�سل املهني؛ العاملون يف ال�ستخدام الذاتي. 

امتثال العقد

الإطالع اأي�شًا على: العمل الإيجابي؛ �سيا�سات امل�سرتيات العامة.  
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الإن�ساف

الإطالع اأي�شًا على: الإن�ساف بني اجلن�سني.  

الإن�ساف بني اجلن�سني

يعني الإن�شاف بني اجلن�شني الإن�شاف يف معاملة الرجال والن�شاء بح�شب حاجاتهم واهتماماتهم 

اخلا�شة. وميكن اأن ي�شمل امل�شاواة يف املعاملة اأو املعاملة املختلفة واإمنا التي تعترب مت�شاوية لناحية 

احلقوق واملنافع والواجبات والفر�ص.

الإن�ساف يف الأجر

الإطالع اأي�شًا على: امل�ساواة يف الأجر.  

انقطاع امل�سار الوظيفي

للتوفيق بني احلياة املهنّية والعائلّية. ويف ما يتعّلق  اآلّيًة مهّمًة  ت�شّكل فرتات النقطاع عن العمل 

بانقطاع امل�شار الوظيفي املت�شل بالأمومة، تن�ّص التفاقّية رقم 183 على الأمن الوظيفي، وحتظر 

اإنهاء ال�شتخدام اأثناء احلمل اأو التغّيب يف اإجازة الأمومة واحلّق يف العودة اإىل نف�ص الوظيفة اأو 

اإىل وظيفة مماثلة بنف�ص معدل الأجر )املادة 8(.

وتعالج املادة 7 من التفاقّية رقم 156 هذا املو�شوع فتن�ّص على ما يلي:

تتخذ جميع التدابري التي تتفق مع الظروف والإمكانات الوطنّية مبا يف ذلك تدابري 

يف جمال التوجيه والتدريب املهنيني، لتمكني العّمال ذوي امل�شوؤولّيات العائلّية من اأن 

يغدوا ويظّلوا مندجمني يف القوى العاملة ومن الن�شمام مّرة اأخرى اإىل القوى العاملة 

بعد غياب عنها ب�شبب هذه امل�شوؤولّيات.

ال�شيا�شات  مع  يتفق  مبا  ُتتاح،  اأن  �شرورة  على   )14 ـــ   12 )ثالثًا،   165 رقم  التو�شية  وتن�ّص 

واملمار�شات الوطنّية، ت�شهيالت التدريب املهني وعند الإمكان ترتيبات ب�شاأن الإجازات الدرا�شّية 

وتت�شمن  اإىل عملهم.  العودة  العائلية من  امل�شوؤولّيات  العّمال ذوو  يتمكن  الأجر بحيث  املدفوعة 

تقدمي  وخدمات  والإر�شاد  املهني  التوجيه  خدمات  العّمال  هوؤلء  ملثل  بها  املو�شى  الت�شهيالت 

املعلومات والتعيني التي ينه�ص بها موظفون تلقوا التدريب املالئم وقادرون على الوفاء ب�شورة 

كافية بالحتياجات اخلا�شة للعمال ذوي امل�شوؤولّيات العائلّية. 
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خف�ص  اأو  الغياب  فيها  يعزى  ل  املهني  النقطاع  حول  خططًا  بلجيكا  مثل  دول  ا�شتحدثت  ولقد 

�شاعات العمل بال�شرورة اإىل الو�شع اأو اللتزامات العائلّية )املفو�شّية الأوروبّية، 2005(.

اتفاقّية 156 وتو�شية 165: العّمال ذوو امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

اتفاقّية 183 وتو�شية 191: حماية الأمومة، 2000

الدرا�سّية  الإجازة  العائلّية،  امل�سوؤولّيات  ذوو  الإطالع اأي�شًا على:  العّمال   

مدفوعة الأجر؛ التوجيه املهني؛ التدريب املهني؛ التوازن 

بني العمل والأ�سرة؛ التوازن بني العمل واحلياة.

اإنهاء ال�ستخدام

الإطالع على: الت�سريح.

الأهداف الإمنائّية لالألفّية

اأيلول/ املوقع عليه يف �شهر  اإعالن الأمم املتحدة لالألفّية  ُتبنى الأهداف الإمنائّية لالألفّية على 

�شبتمرب 2000 يف قّمة الأمم املتحدة لالألفّية. وهي حتّدد برناجمًا طموحًا يق�شي بخف�ص معدلت 

الفقر اإىل الن�شف وحتقيق غريها من الأهداف الإمنائّية بحلول العام 2015.

اأّما الأهداف الثمانية فهي:

1( الق�شاء على الفقر املدقع واجلوع

2( تعميم التعليم البتدائي

3( تعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني املراأة

4( تخفي�ص معدل وفيات الأطفال

5( حت�شني ال�شّحة النفا�شية

6( مكافحة فريو�ص نق�ص املناعة الب�شرّية/الإيدز واملالريا وغريهما من الأمرا�ص

7( كفالة ال�شتدامة البيئّية

8( اإقامة �شراكة عاملّية من اأجل التنمية

بالن�شبة اإىل منظمة العمل الدولّية، ترتبط الأهداف الإمنائّية لالألفّية بربنامج العمل الالئق الذي 

ي�شاهم يف حتقيق الأهداف الثمانية من خالل ال�شتخدام الالئق واملنتج واحلماية الجتماعّية 

. وانطالقًا من القناعة باأّن الوظائف الالئقة واملنتجة هي 
6

واحلقوق يف العمل واحلوار الجتماعي

 External Relations and Partnerships, الدولّية،  العمل  منظمة  مراجعة  لة  مف�شّ معلومات  على  للح�شول     )6

Information folder on Decent Work and the Millennium Development Goals املتوّفر على املوقع التايل: 
http://www.ilo.org/bureau/exrel/mdg/briefs
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الإمنائّية  الأهداف  اأّن  الدولّية  العمل  تعترب منظمة  الفقر،  ا�شتئ�شال  اإىل  فعاليًة  الأكرث  ال�شبيل 

اإىل  يرميان  �شّكني  باعتبارهما  الآخر  اأحدها  ويعّزز  متالحمان  الالئق  العمل  وبرنامج  لالألفّية 

تعزيز امل�شاواة بني الرجال والن�شاء. ويف الوقت نف�شه، ي�شكل تعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني واإزالة 

التمييز اجلن�شاين �شرطًا اأ�شا�شّيًا ل�شتئ�شال الفقر.

ولكّن  لالألفّية،  الإمنائّية  الأهداف  جميع  بتحقيق  وطيدًا  ارتباطًا  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  ترتبط 

املراأة  ة  ي�شتخدم ح�شّ التحديد. وهو  امل�شاواة بني اجلن�شني على وجه  اإىل  ُي�شري  الثالث  الهدف 

يف ال�شتخدام املاأجور غري الزراعي )اإىل جانب ن�شبة الفتيات اإىل ال�شبيان يف التعليم، ون�شبة 

ة الن�شاء من املقاعد يف الربملانات  الإناث غري الأمّيات اإىل الذكور ل�شريحة العمل 15-24، وح�شّ

الوطنّية( كموؤ�ّشر للم�شاواة بني اجلن�شني ومتكني املراأة، وهو ما يعك�ص الأهمّية التي توليها منظمة 

العمل  تتوىّل منظمة  املتحدة،  الأمم  ال�شتخدام. ويف منظومة  اإىل  املراأة  لو�شول  املتحدة  الأمم 

الدولّية زمام القيادة يف التبليغ عن كيفية تطّور ن�شبة الن�شاء يف ال�شتخدام غري الزراعي املاأجور 

ومعدلت البطالة بني �شفوف ال�شباب الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و 24 �شنة.

الإطالع اأي�شًا على:  العمل الالئق؛ التعليم؛ امل�ساواة بني اجلن�سني؛ ا�ستخدام   

الأحداث. 
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برامج الأ�سغال العامة كثيفة ال�ستخدام 

اإن برامج الأ�شغال العامة كثيفة ال�شتخدام كناية عن برامج ميّولها القطاع العام لتطوير البنية 

خلق  بهدف  وال�شواحي(  واملدن  الأرياف  يف  الأ�شا�شّية  احلاجات  لتلبية  عامة  )اأ�شغال  التحتّية 

الفقر  اإىل مكافحة  الربامج  ترمي هذه  اأن  الدخل واحلفاظ عليها، وميكن  وك�شب  العمل  فر�ص 

وتلبية احلاجات الأ�شا�شّية يف مناطق تنت�شر فيها البطالة والبطالة اجلزئّية. ويجب اإيالء اأهمّية 

خا�شة خللق فر�ص العمل للن�شاء والأحداث وغريهما من املجموعات امل�شت�شعفة.

ينبغي توظيف العاملني يف برامج الأ�شغال العامة كثيفة ال�شتخدام على اأ�شا�ص طوعي ول ينبغي 

اأن تتما�سى مع القوانني  اأّما �سروط اال�ستخدام فيجب  اأخرى.  ا�ستقدامهم من ن�ساطات منتجة 

ال�شتخدام  اإىل  الو�شول  ترعى  التي  القانونّية  الأحكام  �شمان  ويجب  الوطنّية.  واملمار�شات 

الجتماعي  وال�شمان  املهنّيتني  وال�شّحة  وال�شالمة  املاأجورة  والإجازات  والأجر  العمل  و�شاعات 

كما يجب توفري برامج التدريب املهني.

النفاذ  لتوفري  القدرات  وبناء  والإعالم  الرتويج  برامج  طريق  عن  خا�شة  جهود  بذل  ويتعنّي 

املت�شاوي للن�شاء الفقريات واحلر�ص على امل�شاواة يف الأجر عن عمل ذي قيمة مت�شاوية. ويجب 

املجتمع.  امل�شاهمة يف  من  باعتباره جزءًا  املاأجور  »الطوعي« غري  املراأة  عمل  ا�شتغالل  مكافحة 

وت�شّكل مرافق رعاية الطفولة والنقل )حيث تق�شي امل�شاألة بقطع م�شافات طويلة( حوافز اإيجابّية 

لتعزيز م�شاركة الن�شاء الفقريات يف برامج الأ�شغال العامة كثيفة ال�شتخدام.

تو�شية 169: �شيا�شة العمالة )اأحكام اإ�شافّية(، 1984

�سروط  العائلّية؛  االإعانات  العمل؛  اإ�سابات  الإطالع اأي�شًا على:  اإعانات   

التقاعد؛  معا�ص  الأمومة؛  حماية  ال�ستخدام؛  واإعانات 

اإعانات ال�سيخوخة؛ اإعانات الورثة.

البطالة

ُيعّرف بالعاطلني عن العمل على اأّنهم جميع الأ�شخا�ص الذين يفوق عمرهم �شّنًا معّينة، وكانوا 

موؤخرًا يف خالل فرتة ق�شرية )تدوم اأ�شبوعًا اأو اأ�شبوعني عادًة( من دون عمل اأو متاحني للعمل 
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و�شاعني للعمل ملّدة �شاعة واحدة على الأقّل )منظمة العمل الدولّية، 2006 اأ، �ص. 9، املالحظة 

3(. ول يقي�ص هذا التعريف البطالة اجلزئّية امل�شتوطنة يف القت�شاد غري النظامي يف العديد من 

الدول ول �شّيما يف الدول النامية.

اإّل  العقود الأخرية،  الدول على مر  بانتظام يف غالبّية  املراأة ارتفعت  ا�شتخدام  اأّن معدلت  ومع 

اأّن املراأة يف جميع البلدان تقريبًا تعاين من البطالة والبطالة اجلزئّية بدرجٍة اأكرب من الرجل. 

و�شع  يف  اأكرث  �شعوبات  تواجه  تراها  والأ�شرة،  الأطفال  رعاية  من  الأكرب  املراأة  ة  ح�شّ فنتيجة 

نف�شها بت�شّرف العمل فورًا فتعّول ب�شكٍل كبرٍي على اأ�شكال العمل غري النمطي واملرن مقابل دخل.

اأما اإعانة البطالة فهي يف �شكل مدفوعات دورّية ُت�شّدد يف حال توقف الك�شب نتيجة عدم القدرة 

اأن تختلف  العمل ومتاٍح له. ويجب يف فرتة الإعانة  على توفري عمل منا�شب ل�شخ�ص قادر على 

بح�شب طبيعة العمل ومّدة امل�شاهمة.

ول يجب اأن يوؤّثر الو�شع الجتماعي للمراأة )مبا فيه ذلك امل�شاكنة( على اأهلّية املراأة للح�شول 

على اإعانات البطالة.

اتفاقّية 102: ال�شمان الجتماعي )املعايري الدنيا(، 1952

اتفاقّية 168: النهو�ص بالعمالة واحلماية من البطالة، 1988

احلماية  الجتماعّي؛  ال�سمان  الجتماعّية؛  الإطالع اأي�شًا على:  احلالة   

الجتماعّية.

البطالة اجلزئّية

بح�شب فهم منظمة العمل الدولّية مل�شطلح البطالة اجلزئّية، يتعّر�ص �شخ�ص للبطالة اجلزّية 

عمل  لتويّل  م�شتعد  وهو  اأعلى  اأجر  مقابل  اأكرث  العمل  يف  رغبًة  اأبدى  ولكّنه  م�شتخدمًا  كان  اإذا 

مدته اأطول يف مهلة اأ�شبوعني من تاريخ تعبريه عن هذه الرغبة. وبح�شب ما هو متبع يف قاعدة 

بيانات منظمة العمل الدولّية عن �شوق العمل، اأي املوؤ�شرات الأ�شا�شّية ل�شوق العمل، ت�شّكل البطالة 

اأقّل  اأّن �شاعات العمل التي يقوم بها امل�شتخدم هي  اإىل  اجلزئّية املت�شلة بالوقت مقيا�شًا ي�شري 

من العدد الذي يبدي ال�شخ�ص ا�شتعدادًا اأو رغبًة يف اأدائه. وعلى غرار �شائر نواحي ال�شتخدام، 

لة  ترتدي البطالة اجلزئّية بعدًا جن�شانيًا ويجب جمع وحتليل اإح�شاءات البطالة اجلزئية املف�شّ

بح�شب اجلن�ص.

�سيا�سة  ال�ستخدام؛  كثيفة  العامة  الأ�سغال  الإطالع اأي�شًا على:  برامج   

العمل؛  اإح�ساءات  النظامي؛  غري  القت�ساد  العمالة؛ 

البطالة؛ ا�ستخدام الأحداث.
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البطالة الهيكلّية

ُي�شتخدم هذا امل�شطلح لو�شف البطالة التي ت�شّببها تغرّيات يف هيكلّية القت�شاد وتكون ناجمة 

عن ابتكارات تكنولوجّية اأو عن تغرّيات يف تركيبة القوى العاملة. ويف العديد من الدول، عادًة ما 

تكون املراأة اأّول من يخ�شر وظيفته يف حال طراأت تغرّيات هيكلّية من هذا النوع، على افرتا�ص 

اأّن الذكر ما زال ي�شّكل رّب الأ�شرة ومعيلها الأ�شا�شي. كما تقع البطالة الهيكلّية يف حال التعار�ص 

بني التعليم املتوّفر للذكور والإناث واحلاجات والفر�ص التي يتيحها �شوق العمل. ففي العديد من 

الدول، ميكن اأن يوؤدي الف�شل املبني على اأ�شا�ص اجلن�ص يف املنهج التعليمي اإىل تلقني الفتيات 

)والفتيان اأي�شًا يف بع�ص احلالت( ِمَهنًا ل ت�شمح لهن باإيجاد عمل. 

ويتعنّي على اأ�شحاب العمل اأن يتنبهوا اإىل معاملة جميع العّمال الواجب ت�شريحهم معاملة من�شفة 

لدى حتديد معيار الت�شريح وجدوله الزمني. فال يجب الفرتا�ص اأبداأ باأّن الن�شاء اأقّل قدرة على 

تويّل دور املعيل الأ�شا�شي اأو الوحيد لالأ�شرة وبالتايل يتاأثرن بدرجٍة اأقّلّ بالت�شريح.

والتعّلم  والتدريب  والتعليم  الب�شرّية  املوارد  تنمية  �شيا�شات  حتديد  الأع�شاء  الدول  على  ويجب 

املتوا�شل التي ترّكز من بني اأمور اأخرى على تنمية املهارات املكافئة للجن�شني وا�شتبقاء الوظائف 

التكنولوجيا  �شيا�شات  يف  يجب  القت�شادي،  الدولة  منّو  م�شتوى  وبح�شب  الالئق.  العمل  ظّل  يف 

اأن ت�شاهم يف تعزيز ظروف العمل وخف�ص �شاعات العمل واأن تت�شمن تدابري للوقاية من فقدان 

الوظائف. ويجب يف هذه التدابري الرامية اإىل ا�شتبقاء العمال اأن ت�شمل:

• ا�شتبقاء العّمال لتلبية حاجات العمل املتغرّية نتيجة التّغري التكنولوجي؛	

• اإ�شراك العّمال وممثليهم يف التخطيط لعتماد التكنولوجّيات احلديثة وا�شتخدامها؛	

• تنظيم وقت العمل ب�شورة اأف�شل مع مراعاة احلاجة اإىل �شون التوازن بني العمل 	

بني  الإن�شاف  اأ�شا�ص  على  مبنّية  جديدة  ا�شتخدام  فر�ص  وا�شتحداث  والعائلة 

اجلن�شني مبوازاة زيادة الإنتاجّية وتلبية حاجات ال�شّكان الأ�شا�شّية.

اتفاقّية 168: النهو�ص بالعمال واحلماية من البطالة، 1988

تو�شية 169: �شيا�شة العمالة )اأحكام اإ�شافّية(، 1984

تو�شية 195: تنمية املوارد الب�شرّية، 2004

التي  الأ�سر  بال�ستخدام؛  والنهو�ص  العمالة  الإطالع اأي�شًا على:  �سيا�سة   

غري  املهن  الب�سرّية؛  املوارد  تنمية  ن�ساء؛  تراأ�سها 

التقليدّية؛ التوازن بني العمل والأ�سرة.

البنزين

الإطالع اأي�شًا على: املواد الكيميائّية.  
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التاأمني ال�سحي

اأو  الطبّية  الرعاية  تكاليف  بت�شديد  تق�شي  خا�شة  اأو  عامة  خّطة  هي  ال�شّحي  التاأمني  خطة 

ال�شت�شفائّية اأو التعوي�ص عن خ�شارة حلقت  بالدخل جّراء مر�ص اأو اإ�شابة اأو حادث. ويجب اأن 

يكون نظام التاأمني ال�شّحي اإلزامّيا جلميع العّمال ما عدا ال�شتثناءات التالية:

• العمل املوؤقت والعر�شي؛	

• احلالت التي يتخطى فيها الأجر اأو الدخل املبالغ التي يحّددها القانون الوطني؛	

• العّمال الذين يتخطون ال�شقف العمري الذي ن�ّص عليه القانون؛	

• اأفراد اأ�شرة �شاحب العمل. 	

ويجب اأن يكون التاأمني ال�شّحي متوّفرًا بالت�شاوي للرجال والن�شاء على الرغم من وجود اختالفات 

بح�شب ما اإذا كان العامل يعمل طيلة الوقت اأو بع�ص الوقت. ول ُتطّبق خطط التاأمني الإلزامي يف 

العديد من جمالت العمل التي تهمني عليها املراأة )ال�شتخدام الذاتي، القت�شاد غري النظامي، 

الخ( بحيث تكون م�شطرًة لتحّمل امل�شوؤولّية ال�شخ�شّية لهذه احلماية.

ويجب اأن تتوىّل اإدارة هذا النظام موؤ�ش�شاٌت ل تبغي الربح حتت اإ�شراف ال�شلطة العامة املخت�شة. 

ويجب على اجلهات املوؤمن عليها واأ�شحاب العمل م�شاركة العبء املايل الذي يفر�شه النظام. ويف 

حال عدم القدرة على العمل لدواٍع �شحّيٍة، ميكن لل�شخ�ص املوؤّمن عليه احل�شول على:

• اإعانة نقدّية اأقّله ملّدة الأ�شابيع ال�شّت والع�شرين الأوىل من عدم القدرة على العمل؛	

• العالج الطّبي، الأدوّية والأجهزة جمانًا اأو لقاء جزء من الكلفة.	

اأّنها  وت�شّكل التو�شية رقم 29 للعام 1927 حول التاأمني ال�شّحي اأحد املعايري ذات ال�شلة. ومع 

بائدة اإّل اأّنها ت�شكل ال�شّك الوحيد ال�شادر عن منظمة العمل الدولّية واملعني بال�شالمة وال�شحة 

املهنّيتني الذي يورد �شراحًة التمييز على اأ�شا�ص اجلن�ص.

تو�شية 29: التاأمني ال�شحي، 1927

اتفاقّية 102: ال�شمان الجتماعي )املعايري الدنيا(، 1952

اتفاقّية 130: الرعاية الطبية واإعانات املر�ص، 1969
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االجتماعّية؛  احلماية  اال�ستخدام؛  واإعانات  الإطالع اأي�شًا على:  �سروط   

ال�سمان الجتماعي. 

التاأمني املر�سي

الإطالع اأي�شًا على: التاأمني ال�سّحي.  

التحّر�ص اجلن�سي

ب�شورة عامة، اإّن التحّر�ص اجلن�شي يف مكان العمل كناية عن اأي �شلوك اأو تقّرب جن�شي، �شفهي اأو 

بًا به ويرتدي طبيعة جن�شّية وُيعترب قبوله �شراحة اأو �شمنًا �شرطًا لقرارات  ج�شدي، ل يكون مرحَّ

ت�شّب يف م�شلحة امل�شتخدم، اأو يرمي اأو يف�شي اإىل التدخل ب�شكٍل غري م�شّوغ يف اأداء الفرد املهني 

اأو يف خلق بيئة ترهيبية اأو معادية اأو ا�شتغاللّية اأو هجومّية. وميكن اأن يتكّون التحّر�ص اجلن�شي من:

• اإهانات، مالحظات، نكت، وتلميحات ذات طبيعة جن�شّية وتعليقات غري منا�شبة على 	

لبا�ص ال�شخ�ص اأو �شكله اأو �شّنه اأو و�شعه العائلي؛

• اأو 	 والقر�ص  واملداعبة  اللم�ص  مثل  �شروري  وغري  به  مرغوب  غري  ج�شدي  ات�شال 

العتداء؛

• مالحظات مربكة وحتّر�ص �شفهي؛	

• نظرات واإمياءات �شهوانّية مت�شلة باحلياة اجلن�شّية؛	

• دعوات مثرية لل�شبهات؛	

• طلب اأداء خدمات جن�شّية؛	

• اأداء 	 عدم  حال  يف  الخ،  ترقية  رف�ص  اأو  بالف�شل  �شمنّية  اأو  �شريحة  تهديدات 

اخلدمات اجلن�شّية.

بال�شالمة  مت�شلة  وم�شاألة  التمييز  من  و�شكاًل  الإن�شان  حلقوق  انتهاكًا  اجلن�شي  التحّر�ص  ُيعترب 

يف  احلّق  يقّو�ص  كما  لهما.  ويتعّر�ص  ال�شخ�شّية  ونزاهتهم  العّمال  كرامة  ُيهني  وهو  وال�شّحة. 

امل�شاواة يف املعاملة والفر�ص. ويجب منع هذا ال�شلوك يف مكان العمل؛ ويف حال وقوعه على الرغم 

من جميع اجلهود، يجب املعاقبة عليه وحماية ال�شحايا. وغالبًا ما ل تعي ال�شحّية حقوقها وتخ�شى 

النتقام اأو فقدان الوظيفة، وبالتايل ت�شّكل التوعية عن�شرًا اأ�شا�شّيًا ملكافحة التحّر�ص اجلن�شي.

ُيعترب  فهو  اأي�شًا.  للموؤ�ش�شات  واإمنا  وح�شب  للعّمال  حمتماًل  تهديدًا  اجلن�شي  التحّر�ص  ي�شّكل  ل 

و di Martino، 2006، �ص 18-9.    Chappell 7(  لالئحة اأكرث تف�شياًل مراجعة
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على  �شلبًاً  يوؤثر  اأن  وميكنه  ال�شناعّية  العالقات  ُي�شعف  كونه  العمل  اأ�شحاب  لأهداف  مناق�شًا 

كما  العمال.  معنوّيات  وتراجع  امل�شتمر،  العمل  وتغيري طاقم  التغّيب،  مثاًل عن طريق  الإنتاجّية 

تكاليف  كما  ال�شيئة  الدعاية  طريق  عن  اأرباحها  من  يخّف�ص  واأن  املن�شاأة  �شمعة  ي�شّوه  اأن  ميكن 

العّمال،  لكرامة  �شليمة  بيئة  خلق  العمل يف  واأ�شحاب  النقابات  دور  ويرتدي  املرتفعة.  املقا�شاة 

اأهمّية ق�شوى لدواعي الوقاية.

ويجب يف ال�شيا�شات والإجراءات الرامية اإىل اإزالة التحّر�ص اجلن�شي اأن تت�شمن: 

• اإعالنًا مبدئيًا؛	

• اإجراءات تظّلم �شرّية من التحّر�ص اجلن�شي توّفر احلماية من الثاأر؛	

• قواعد تاأديبّية تقدمّية؛	

• اإ�شرتاتيجّية تدريب وتوعية وتوا�شل.	

امل�شاواة  حول  قرارًا   1985 لعام  وال�شبعني  احلادية  جل�شته  يف  الدويل  العمل  موؤمتر  اعتمد  لقد 

يف  اجلن�شي  »التحر�ص  اأّن  على  ين�ّص  ال�شتخدام  يف  والرجال  الن�شاء  بني  واملعاملة  الفر�ص  يف 

مكان العمل ي�شيء اإىل ظروف عمل امل�شتخدم واإىل اآفاق ال�شتخدام والرتقية. وعليه، يجب يف 

والوقاية منه«. )منظمة  التحّر�ص اجلن�شي  تت�شمن تدابري ملكافحة  اأن  امل�شاواة  تعزيز  �شيا�شات 

العمل الدولّية، 1985، �ص. 91 كما ورد يف منظمة العمل الدولّية، 1988، �ص. 104(.

يف  امل�شاواة  وقانون  الد�شتور  مبوجب  اجلن�شي  التحّر�ص  من  احلماية  الدول  من  العديد  ومينح 

الفر�ص وقانون العمل والقانون اجلزائي و/اأو الت�شريعات ذات ال�شلة. وتقوم املحاكم على امل�شتوى 

املحّلي بتعزيز دور اأ�شحاب العمل لناحية تفادي التحّر�ص والتعاطي مع تبعاته عن طريق الجتهاد 

 ،Hodges-Aeberhard( )حول اإنهاء عقود ال�شتخدام، والتدابري الت�شحيحّية والعقوبات، الخ(

1996(. وتوؤدي خدمات تفتي�ص العمل دورًا اأ�شا�شّيًا يف ال�شتماع اإىل ال�شكاوى اأو ت�شجيل حالت 

مدّونات  ا�شتخدام  العمل  اأ�شحاب  منظمات  بع�ص  ل  وتف�شّ العمل.  مكان  يف  اجلن�شي  التحّر�ص 

ال�شلوك الطوعّية ملكافحة التحّر�ص اجلن�شي )منظمة العمل الدولّية، 2005b، �ص 12 و43(.

اجلن�شي  التحّر�ص  مو�شوع  والتو�شيات  التفاقّيات  بتطبيق  املعنّية  اخلرباء  جلنة  عاجلت  لقد 

اأي�شًا  للرجل  اأّنه ميكن  املراأة مع  التمييز �شّد  �شّيما يف جمال  الإن�شان  باعتباره حّقًا من حقوق 

اأن يكون م�شتهدفًا. وقد رّكزت �شائر ن�شاطات منظمة العمل الدولّية ب�شكٍل اأ�شا�شي على البحوث 

و�شياغة الت�شريعات وندوات التدريب والتوعية ول �شّيما يف اآ�شيا والكاريبي. ول بّد من بذل مزيٍد 

من اجلهود لتو�شيع نطاق التغطية اجلغرافّية وتطوير ن�شاطات التعاون التقني التي �شت�شاعد على 

تزويد اأركان املنظمة بالأدوات ال�شرورّية ملواجهة هذا ال�شكل من التمييز مواجهًة اأكرث فعالّيًة.

اتفاقّية 81: تفتي�ص العمل، 1947

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز )يف ال�شتخدام واملهنة(، 1958
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اتفاقّية 169: ال�شعوب الأ�شلّية والقبلّية، 1989

الت�سحيحية  التدابري  وال�سغط؛  التحّر�ص  الإطالع اأي�شًا على:  التمييز؛   

والعقوبات.

التحّر�ص وال�سغط

ميكن اأن تتخذ ممار�شات التحّر�ص وال�شغط )املعروفة اأي�شًا با�شم الت�شّلط اأو امل�شايقة( يف مكان 

العمل اأ�شكال تهّجمات خمتلفة. وهي كناية عن �شل�شلة اعتداءات ج�شدية اأو نف�شّية م�شتمرة بحق 

توقعها.  ميكن  ول  منطقية  اأو  من�شفة  غري  اعتداءات  وهي  م�شتخَدمني،  جمموعة  اأو  م�شتخَدم 

وي�شّكل التحّر�ص اجلن�شي اأحد اأ�شكال التحّر�ص.

كما ميكن ملراقبة العّمال الإلكرتونّية اأن ت�شّكل حتّر�شًا يف بع�ص احلالت.

وال يجب اإخ�ساع اأي عامل، ذكرًا كان اأم اأنثى للتحّر�ض اأو ال�سغط اأيًا كان �سرط اال�ستخدام اأو 

ظرفه، كما ل يجب اإخ�شاعه ل�شتغالل عاطفي وم�شايقة اأو اإيذاء يف العمل. ول يجب ممار�شة 

التحّر�ص اجلن�شي. بل يجب توزيع وظائف العمل بالت�شاوي انطالقًا من معيار مو�شوعي. وينبغي 

لعقبات يف  املوظفون  يتعّر�ص  اأن  تقييمًا مو�شوعّيًا، فال يجب  املهني  اأداء جميع املوظفني  تقييم 

اأداء وظائفهم املهنّية كما ل يجب اأن ُيطلب منهم اأداء مهام اأو اأعمال اإ�شافّية ب�شبب جن�شهم. 

ويجب اإحاطة �شحايا التحّر�ص وال�شغط باحلماية من تدابري الثاأر اأو التدابري التاأديبّية عن طريق 

تدابري وقائّية و�شبل التعوي�ص.

 باأّن التحّر�ص وال�شغط يف مكان العمل ل ي�شكالن م�شكلًة اإن�شانّيًة فردّيًة وح�شب 
ٍ
ُي�شّجل وعي متنام

بل هما متجذران يف ال�شياق الجتماعي والقت�شادي والتنظيمي والثقايف الذي ينطوي على تباين 

واملوؤ�ش�شة واملجتمع املحّلي  العامل  البحوث، يتحّمل  العالقات بني اجلن�شني. وكما تفيد  كبري يف 

كلفًة باهظًة نتيجة التحّر�ص. وعليه يجب معاجلة التحّر�ص عرب اتخاذ تدابري منا�شبة.

اعتمدت دائرة منظمة العمل الدولّية حول �سروط العمل واال�ستخدام برناجمًا خا�سًا حول العنف 

والتحّر�ص يف مكان العمل وهو ُيعنى بالوقاية من جميع اأ�شكال العنف يف مكان العمل مبا يف ذلك 

الت�شّلط وامل�شايقة والتحّر�ص على اأ�ش�ص مثل اجلن�ص اأو العرق اأو الثنّية والدين اأو التوّجه اجلن�شي.  

ويجري الربنامج بحوثًا حول هذا املو�شوع ويعّد اأدوات عملّية وي�شدي الن�شح للحكومات وملنظمات 

اأ�شحاب العمل والعّمال حول كيفّية الوقاية من التحّر�ص والتعاطي معه.

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز يف ال�شتخدام واملهنة، 1958

اتفاقّية 169: ال�شعوب الأ�شلية والقبلية، 1989
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التحّر�ص  ال�سكاوى؛  تقدمي  اإجراءات  الإطالع اأي�شًا على:  الكمبيوتر؛   

اجلن�سي؛ العنف يف مكان العمل. 

حتليل النوع الجتماعي والتخطيط له

والن�شاء  الرجال  بني  الفوارق  لت�شخي�ص  اأداة  اجلن�شاين(  التحليل  )اأو  الجتماعي  النوع  حتليل 

اإىل  وو�شولهم  بها  وحتّكمهم  املوارد  اإىل  وو�شولهم  وحاجاتهم  وظروفهم  ن�شاطاتهم  حيث  من 

منافع التنمية و�شنع القرار. وهو يحّلل الروابط بني هذه العوامل وغريها من العوامل يف الإطار 

الجتماعي والقت�شادي وال�شيا�شي والبيئي الأو�شع.

ل�شوؤون  املراعي  والتنموي  التخطيط ال�شرتاتيجي  الأوىل يف  التحليل اجلن�شاين اخلطوة  وي�شّكل 

النوع الجتماعي. ويق�شي مبا يلي:

• لة بح�شب اجلن�ص ومعلومات مراعية للنوع الجتماعي بخ�شو�ص 	 جمع بيانات مف�شّ

�شريحة ال�شكان قيد الدر�ص؛

• حتديد توزيع العمل بح�شب اجلن�ص وو�شول الرجل واملراأة تباعًا اإىل املوارد املنافع 	

والتحكم بها؛

• عليهم 	 املفرو�شة  وال�شوابط  والن�شاء  والرجال  وال�شبيان  الفتيات  حاجات  فهم 

والفر�ص املتاحة لهم؛

• حتديد ال�شوابط والفر�ص يف ال�شياق الأو�شع؛	

• مراجعة قدرات املنظمات ذات ال�شلة على تعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني.	

يف  ذاته  بحد  ولد  الذي  والتنمية«  الجتماعي  »النوع  مفهوم  عن  الجتماعي  النوع  حتليل  يتفّرع 

الثمانينات رّدًا على النتقادات املوّجهة اإىل مقاربة »املراأة يف التنمية«، وبداأ يف اأوائل ال�شبعينات 

عندما بداأ الباحثون يحّللون توزيع العمل بح�شب اجلن�ص وتاأثري التنمية على املراأة. وتنادي مقاربة 

املراأة يف التنمية بدمج املراأة يف اإ�شرتاتيجّيات التنمية مع الرتكيز على املراأة امل�شت�شعفة واإزالة 

التمييز املمار�ص بحقها. ولكّن مقاربة النوع الجتماعي والتنمية ل ترّكز على املراأة وح�شب واإمنا 

ت�شّدد على  والن�شاء. وهي  الرجال  املتكافئة بني  والعالقات غري  الجتماعّية  الفوارق  اأي�شًا على 

م�شاهمة املراأة والرجل يف حتقيق التنمية املن�شفة للجن�شني.

كما اأن متكني املراأة مفهوم غالبًا ما ُي�شتخدم يف حتليل النوع الجتماعي والتخطيط له. وعادًة 

ما ي�شري اإىل اإمكانية اإعادة توزيع عالقات ال�شلطة غري املتكافئة بني الرجال والن�شاء عرب زيادة 

اعتماد املراأة على ذاتها وتعزيز قدراتها الداخلية من خالل عملّية توعية وبناء للقدرات توؤدي 

تغيري جمرى  اإىل  النهاية  ويف  اأعظم  و�شيطرة  القرار  �شنع  على  اأكرب  وقدرة  اأكرب  م�شاركة  اإىل 

الذي  الوقت  وبع�ص  الأجر  متدين  العمل  من  انت�شالها  القت�شادي  املراأة  متكني  ويعني  الأمور. 
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ميعن يف غالب الأحيان يف اإقامة الالم�شاواة بني اجلن�شني. وب�شورة اأ�شمل، ُينظر اإىل امل�شاركة 

اأّنها  والنقابات( على  والعّمال  العمل  اأ�شحاب  القرار )مثل منظمات  املجدية يف منتديات �شنع 

اأ�شا�شية لتمكني املراأة )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�شادي، 1998(. اأّما الرتكيز على 

اخل�شائ�ص الذكورّية في�شّكل اأي�شًا اأداًة مفيدًة للنظر يف تغيري العالقات اجلن�شانية عرب النظر 

يف اأدوار الرجال وال�شبيان. فيمكن لذلك اأن ي�شاعد يف زيادة الوعي وقبول اأدوار الرعاية التي 

يوؤديها الرجل. 

وميكن التعريف ب�شكٍل عام بالتخطيط اجلن�شاين على اأّنه تخطيط يراعي اعتبارات امل�شاواة بني 

اجلن�شني ومتكني املراأة يف �شّتى مراحل الت�شميم والتطبيق والر�شد والتقييم اخلا�شة بربنامج 

واختيار  واملوؤ�شرات  ال�شرتاتيجّيات  وحتديد  والأهداف  الغايات  و�شع  ذلك  يف  مبا  م�شروع،  اأو 

وتخ�شي�ص  جن�شانية  ن�شاطات  وتنفيذ  الجتماعي  النوع  اعتبارات  ملراعاة  والأدوات  املنهجّيات 

املوارد لتنفيذها.

ومو�شر  هارفرد  عمل  اأطر  وُتعّد  اجلن�شاين  للتخطيط  والأطر  املقاربات  من  العديد  بلورة  مّتت 

اأكرثها ا�ستعمااًل. للح�سول على مزيٍد من املعلومات حول اأمناط التخطيط اجلن�ساين، مراجعة 

الفقرة بعنوان مراجع اإ�شافّية )ال�شفحة 207(. 

الذكورّية؛  اخل�سائ�ص  العمل؛  اإح�ساءات  العمل؛  الإطالع اأي�شًا على:  توزيع   

التمثيل وال�سوت. 

التدابري الإيجابّية

الإطالع اأي�شًا على: العمل الإيجابي.

التدابري التاأديبّية

تت�شمن التدابري التاأديبّية تدابري يتخذها �شاحب العمل بحّق م�شتخدم/م�شتخدمة رّدًا على عدم 

امتثاله/امتثالها لواجباته/واجباتها. وميكن يف التدابري التاأديبّية اأن تت�شمن التحذير، التعليق 

من اخلدمة، النقل اأو خف�ص الدرجة.

ويجب اعتماد �شيا�شات واإجراءات للحر�ص على اأّل ُتتخذ التدابري التاأديبّية على اأ�شا�ص اعتباطي 

اأو متييزي. ويجب حتديد الأ�ش�ص التي يجوز ا�شتنادًا عليها اتخاذ التدابري التاأديبّية، انطالقًا من 

معيار مو�شوعي متفق عليه يف عملّية احلوار الجتماعي، كما ينبغي اأن تكون مت�شلة مبقت�شيات 

الوظيفة.
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ويجب تطبيق ال�شيا�شات والإجراءات املت�شلة بالتدابري التاأديبّية بالت�شاوي؛ فال يجب تاأديب اأي 

م�شتخدم عن اأي ت�شّرف اأو �شلوك يكون مقبوًل اإن �شدر عن م�شتخدمني اآخرين.

اتفاقّية 158 وتو�شية 166: اإنهاء ال�شتخدام، 1982

تو�شية 130: بحث ال�شكاوى، 1967

اتفاقّية 151 وتو�شية 159: عالقات العمل يف اخلدمة العامة، 1978

الإطالع اأي�شًا على: الت�سريح.  

التدابري الت�سحيحّية والعقوبات

التدابري الت�شحيحّية �شبيل اإىل التعوي�ص عن �شحّية اأو ت�شحيح ال�شرر اأو الأذّية التي تتعّر�ص 

لها؛ اأّما العقوبة فهي جزية جنائّية اأو غرامة اإدارّية مدنّية ُتفر�ص كعقوبة عن �شلوك غري مقبول. 

وت�شكل التدابري الت�شحيحّية والعقوبات �شباًل اإىل تفعيل الأنظمة القانونّية واإىل ردع ال�شلوك غري 

القانوين. وُتطّبق التدابري الت�شحيحّية والعقوبات على امل�شتوى الوطني، وغالبًا ما تاأتي رّدًا على 

العاملة، مثل  القوى  ا�شتغالل  اأ�شواأ حالت  رادعة يف  تدابري  الدولّية لتخاذ  العمل  دعوة معايري 

اتفاقّية العمل اجلربي رقم 29 لعام 1930 يف املادة 25، اأو اتفاقّية اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال رقم 

182 لعام 1999 يف املادتني 7 )1( و8. 

كافيًة  لي�شت  ولكّنها  مهّمًة  واملعاملة  والفر�ص  الأجر  امل�شاواة يف  الوطنّية حول  الت�شريعات  وُتعّد 

بحد ذاتها للحر�ص على تطبيقها يف القانون واملمار�شة. فيجب احليلولة دون ممار�شات التمييز 

بوا�شطة و�شائل الردع الفعالة كما يجب التعوي�ص ب�شكٍل من�شف على �شحايا التمييز. ففي حال 

ال�شرف التع�شفي من العمل مثاًل، ل ُينظر عمومًا اإىل التعوي�ص النقدي على اأّنه كافيًا. وحر�شًا 

حالت  يف  العقوبات  و/اأو  التعوي�شّية  التدابري  من  �شل�شلة  توفري  املهم  من  القانون،  اإقرار  على 

ي�شعب  مبا�شر،  غري  متييز  اإىل  فاأكرث  اأكرث  يتحّول  الذي  التمييز  طبيعة  لتبّدل  ونظرًا  التمييز. 

الوقائية  التدابري  اتخاذ  من  بد  ل  وبالتايل  وحدها؛  اجلنائّية  العقوبات  بوا�شطة  منه  الوقاية 

ل�شتكمال العقوبات املفرو�شة على ال�شلوك التمييزي.

الدول مبعظمها  اأوجدت  لقد  والعقوبات.  الت�شحيحّية  التدابري  ت�شديد  اإىل   
ٍ
متنام وُيالحظ ميل 

التمييز وتعزيز امل�شاواة يف العمل؛ ولكّن كثري  هيئات متخ�ش�شة ومو�شوعة بالت�شّرف ملعاجلة 

منها يعّول بدرجٍة كبريٍة على العقوبات منه على التدابري الت�شحيحّية. لتوخي املزيد من الفعالية، 

ترتافق العقوبات القانونّية مع تدابري ت�شحيحّية يف بع�ص الدول. كما ت�شبح التدابري الت�شحيحّية 

والعقوبات منهجّيًة بغاية الأهمّية ملنع التحّر�ص اجلن�شي يف مكان العمل ومكافحته.

وي�شّكل اأمني املظامل اأو مكتب اأمني املظامل �شبياًل اآخر اإىل التحقيق يف ال�شكاوى وتوفري التدابري 

الت�شحيحية. وهو ُي�شدر عادة التو�شيات والتقديرات ويرفع تقريرًا �شنوّيًا اإىل الربملانات. وميكن 
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ا�شتحداث مثل هذه املكاتب خ�شي�شًا ملعاجلة م�شاألة امل�شاواة وم�شائل ح�شا�ّشة مثل التحّر�ص اجلن�شي. 

فال�شويد على �شبيل املثال لديها اأمني مظامل ُيعنى بامل�شاواة يف الفر�ص وجلنة معنّية بامل�شاواة يف 

الفر�ص: وبناًء على طلب اأمني املظامل، ت�شتطيع اللجنة اأن تطلب اإىل �شاحب العمل اتخاذ تدابري 

فّعالة لتعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني يف مكان العمل، حتت طائلة دفع غرامة اإن مل ميتثل لأوامرها.

الإطالع اأي�شًا على:  التدابري التاأديبّية؛ التمييز؛ اإجراءات تقدمي ال�سكاوى؛   

التحّر�ص وال�سغط؛ التحّر�ص اجلن�سي.

تدبري املنزل

تدبري املنزل )املختلف عن العمل املنزيل املاأجور( هو العمل غري املاأجور القائم على رعاية الأ�شرة 

والذي يوؤديه اأفراد الأ�شرة. ول زالت املراأة يف جميع اأنحاء العامل تتوىّل امل�شوؤولّية الأ�شا�شّية لتدبري 

خ�شو�شًا  تدريجّية،  ب�شورة  املنزيل  التدبري  من  الرجل  ة  ح�شّ تنامي  من  الرغم  وعلى  املنزل. 

ًة �شغريًة من جمموع الوقت الذي ُينفق يف تدبري  يف الدول املتطّورة، اإّل اأّنها ل تزال ت�شّكل ح�شّ

املنزل. فحّتى عندما ت�شطلع املراأة والفتاة مب�شوؤولّيات اقت�شادّية داخل املنزل وخارجه، اإّل اأّنها 

عادًة ما تتوىّل اجلزء الأكرب من مهام تدبري املنزل نظرًا لدورها التقليدي يف املجتمع. ويت�شمن 

هذا العمل رعاية الأطفال وكبار ال�شّن، وعادًة ما ل يكون منظّمًا اأو حممّيًا مبوجب القانون.

ويف غالبّية الدول، ل تتمتع رّبة املنزل باحلّق يف معا�ص تقاعد مع اأّنه من املمكن يف بع�ص الدول 

يكون  ما  عادًة  متزّوجة،  املنزل  رّبة  كانت  واإذا  التقاعد.  �شندوق  يف  طوعّية  مب�شاهمات  القيام 

لها احلّق بالإعانات الجتماعّية التي يتقا�شاها الزوج العامل )تعوي�ص اآيل اإىل الورثة، اإعانات 

العائلة، معونة �شحّية(. وُي�شّكل تنامي عدد الأ�شر التي تراأ�شها امراأة اإىل جانب الو�شول املحدود 

اإىل عمل مربح واإىل خطط ال�شمان الجتماعي، عاماًل اأ�شا�شّيًا من ظاهرة »تاأنيث الفقر«.

الإطالع اأي�شًا على:  عمل الرعاية؛ توزيع العمل؛ العّمال املنزلّيون؛ الن�ساط   

القت�سادي؛ رعاية كبار ال�سّن؛ الأ�سر التي تراأ�سها ن�ساء؛ 

غري  العمل  الجتماعي؛  ال�سمان  الجتماعّية؛  احلماية 

املاأجور.

التدريب املهني

التدريب املهني كناية عن ن�شاطات ُمعّدة لتوفري املهارات واملعارف والقدرات واملواقف ال�شرورية 

للعمل يف مهنٍة حمددة اأو جمموعة مهن مرتابطة، يف اأي حقل من حقول الن�ساط االقت�سادي. 

ا�شتخدامها  قابلّية  لتح�شني  ال�شرورّية  باملهارات  للتمييز  املعّر�شة  املجموعات  تزويد  وعرب 

واإنتاجّيتها ومدخولها، ميكن للتدريب املهني اأن يوؤدي دورًا مهمًا يف تعزيز امل�شاواة يف الفر�ص بني 

جميع العّمال للح�شول على العمل الالئق.
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ومن تدابري تعزيز امل�شاواة يف الفر�ص بني الرجال والن�شاء يف التدريب وال�شتخدام ما يلي:

• تعليم الرجال والن�شاء وت�شجيع كال اجلن�شني على اأداء دور مت�شاٍو يف تغيري املواقف 	

التقليدّية؛

• ن الفتيات والن�شاء من الإفادة من فر�ص التدريب املهني؛	 التوجيه املهني الذي مُيكِّ

• تو�شيع نطاق التدريب اإىل اأبعد من القطاعات “الأنثوّية” التقليدّية )الفنون املنزلية، 	

التطريز، الطهو، عمل الرعاية، العمل ال�شكريتريي، الخ(؛

• العمل والتدريب املهني 	 اإىل جميع قنوات  للفتيات والن�شاء  املت�شاوي  الو�شول  توفري 

ل�شّتى اأنواع املهن، وتوفري مزيٍد من التدريب للحر�ص على التنمية والتقدم الذاتي؛

• اإف�شاحًا 	 العائلّية  امل�شوؤولّيات  ذوي  للعّمال  وغريها  بالأطفال  الرعاية  مرافق  توفري 

باملجال اأمام و�شولهم اإىل التدريب املهني العادي؛

• �شّن 	 فوق  هم  ممن  والرجال  للن�شاء  املتوا�شل  والتعّلم  املهني  التدريب  برامج 

اال�ستخدام االعتيادية، وملن يرغبون يف اإعادة االنخراط يف العمل بعد انقطاع لفرتة 

من الزمن لرتبية الأطفال.

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز )يف ال�شتخدام واملهنة(، 1958

اتفاقّية 142: تنمية املوارد الب�شرّية، 1975

تو�شية 195: تنمية املوارد الب�شرّية، 2004

الإطالع اأي�شًا على:  التعليم؛ تنمية املوارد الب�سرّية؛ الف�سل املهني؛ التوجيه   

املهني.

الت�سريح

الت�شريح هو اإنهاء ال�شتخدام مببادرة من �شاحب العمل. ل ُينهى ال�شتخدام ما مل يوجد �شبب 

�شحيح لهذا الإنهاء )يرتبط مبقدرة العامل اأو ب�شلوكه اأو ي�شتند اإىل مقت�شيات ت�شغيل املوؤ�ش�شة اأو 

املن�شاأة اأو املرفق اأو ينجم عن اإعادة هيكلّية تكنولوجّية واقت�شادّية( اأو اإجراء منا�شب ي�شمل احلّق 

امل�شمون يف ال�شتئناف. ويف حال وقع من جانب العامل خطاأ فادح، اإذا اأقفلت املن�شاأة اأبوابها اأو 

انق�شى اأجل عقد ال�شتخدام، اأمكن اإنهاء ال�شتخدام. ولكن يف مثل هذه احلالت وجبت ا�شت�شارة 

ممثل العّمال.

ول يجب ت�شريح العّمال مل�شاركتهم يف اأن�شطة نقابّية اأو على اأ�شا�ص العن�شر اأو اللون اأو اجلن�ص اأو 

ال�شّن )مع مراعاة القوانني واملمار�شات الوطنّية حول التقاعد( اأو احلالة الجتماعّية اأو امل�شوؤولّيات 

العائلّية اأو احلمل اأو الدين اأو الراأي ال�شيا�شي اأو الن�شب القومي اأو الأ�شل الجتماعي اأو التغّيب 

عن العمل اأثناء اإجازة الو�شع، اأو ب�شبب اإ�شابة اأو مر�ص ملّدة ق�شرية، اأو ب�شبب اخلدمة الع�شكرّية 

الإلزامّية اأو غريها من الواجبات الوطنّية التي تن�ّص عليها القوانني واملمار�شات الوطنّية. 
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ول يجوز اإنذار املراأة العاملة بف�شلها من عملها اأثناء تغّيبها عن العمل يف اإجازة الأمومة اأو اأن 

ُير�شل اإليها اإنذاٌر بالف�شل ينتهي اأجله اأثناء فرتة هذا التغّيب. ويجب متديد فرتة حماية املراأة 

من الت�شريح قبل الو�شع وبعده بحيث تبداأ يف تاريخ تبليغ �شاحب العمل باحلمل بوا�شطة �شهادة 

طبّية لغاية انق�شاء �شهر على الأقل على انتهاء اإجازة الأمومة.

وحيث يكون الت�شريح مبنيًا على التمييز، ت�شّكل الإعادة اإىل املن�شب ال�شابق حاّل اأولّيًا اإذا رغب 

به العامل. ولي�ص التعوي�ص املايل وحده تدبريًا ت�شحيحّيًا كافيًا.  

يف حال خف�ص عديد املوظفني لأ�شباب اقت�شادّية اأو هيكلّية، وجبت ا�شت�شارة املوظفني وممثليهم 

واإعالمهم مبا يلي:

• عدد املوظفني الذين ُيرجح تاأثرهم واأ�شمائهم وفئاتهم؛	

• املوعد املرتقب خلف�ص عديد املوظفني؛	

• معيار الختيار امل�شتخدم يف اتخاذ القرار قبل البت بقرار الت�شريح. يجب احلر�ص 	

على اأّل ي�شيء املعيار املتبع اإىل املراأة بدرجٍة اأكرب من الرجل. وت�شمح هذه امل�شاورات 

بالتفاو�ص على احلاجة اإىل تلك التدابري واإىل تفا�شيلها، وميكنها اأن ت�شاعد على 

التلطيف من تاأثري عملّيات الت�شريح اجلماعية املحتملة عن طريق ا�شتخدام املواثيق 

الجتماعّية مثاًل.

اتفاقّية 98: حق التنظيم واملفاو�شة اجلماعية، 1949

اتفاقّية 110: املزارع، 1958 وبروتوكول 1982

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز يف ال�شتخدام واملهنة، 1958

اتفاقّية 154 وتو�شية 163: املفاو�شة اجلماعية، 1981

اتفاقّية 156 وتو�شية 165: العّمال ذوو امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

اتفاقّية 158 وتو�شية 166: اإنهاء ال�شتخدام، 1982

اتفاقّية 171: العمل الليلي، 1990

احلالة  التاأديبّية؛  التدابري  الإثبات؛  الإطالع اأي�شًا على:  م�سوؤولّية   

الت�سحيحّية  التدابري  الأمومة؛  حماية  الجتماعّية؛ 

والعقوبات؛ التحّر�ص اجلن�سي.

الت�سّلط

الإطالع اأي�شًا على: التحّر�ص وال�سغط.  
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التعاونيات

طريق  عن  م�شرتكٍة  غايٍة  لتحقيق  طواعيًة  معًا  احتدوا  اأ�شخا�ص  من  موؤلفة  جمعّية  التعاونّية 

ت�شكيل منظمة دميقراطّية وامل�شاهمة بالت�شاوي يف راأ�ص املال ال�شروري والقبول بن�شبة من�شفة 

العّمال  وتعاونّيات  نا�شطة.  ب�شورة  الأع�شاء  فيها  ي�شارك  التي  املن�شاأة  وتقدميات  خماطر  من 

الأع�شاء  ميلكها  موؤ�ش�شات  عن  كناية  عّمال(  ميلكها  موؤ�ش�شات  اأو  امل�شتخدمني  )موؤ�ش�شات 

ويتحّكمون بها وتفتح ع�شويتها اأمام جميع امل�شتخدمني.

توّفر التعاونيات �شبياًل تنظيمّيًا فاعاًل للتوفيق بني املوارد القت�شادّية والب�شرّية وحتقيق الغايات 

الجتماعّية. وميكن اأن ت�شّكل اآلّيات اأ�شا�شّية لتمكني املراأة وتقدّمها حتقيقًا للم�شاواة الكاملة مع 

الرجل.

ت�سّكل جمموعة املبادئ التعاونّية اخلطوط التوجيهّية التي تتبعها احلركة التعاونّية العاملية لترتجم 

مبوجبها قيمها على اأر�ص الواقع. وجرى اعتماد بيان حول الهوّية التعاونّية يف املوؤمتر املئوي الذي 

التعاوين  املبداأ  وي�شري  املتحدة عام 1955.  اململكة  الدويل يف مان�ش�شرت،  التعاوين  عقده احللف 

ي�شتطيع  من  كّل  اأمام  مفتوحًة  التعاونّيات  كون  على  وي�شّدد  ومفتوحة  طوعّية  ع�شوّية  اإىل  الأّول 

ا�شتخدام اخلدمات التي توّفرها التعاونّية ويرغب يف حتّمل م�شوؤولّية الع�شوية من دون متييز بني 

اجلن�شني.

اإيالء  »ينبغي  يلي:  ما  الفقرة 7 )3( على  التعاونّيات يف  تعزيز  التو�شية رقم 193 حول  وتن�ّص 

اهتمام خا�ص لزيادة م�شاركة املراأة يف احلركة التعاونّية على كافة امل�شتويات ول �شّيما م�شتوى 

تعزز  اأن  التعاونّيات  حول  الوطنّية  ال�شيا�شات  على  يجب  اأّنه  وعلى  القيادّية«،  واملنا�شب  الإدارة 

امل�شاواة بني اجلن�شني يف التعاونّيات ويف عملها )الفقرة 8 )1( )اأ((. ولكن يبقى على التعاونّيات 

اأن تعالج م�شاكل النوع الجتماعي. ومن بني امل�شائل املت�شلة بالنوع الجتماعي م�شتوى م�شاركة 

املراأة املتدين يف التعاونّيات ومتثيلها الناق�ص على م�شتويات اتخاذ القرارات. وُتعزى امل�شكلتان 

اإىل عدٍد من العوامل القت�شادّية والجتماعّية الثقافّية واإىل النحياز اجلن�شي والظروف القانونّية 

وال�شيا�شّية. ولعّل دور املراأة التقليدي يف املجتمع هو على الأرجح اأكرب العقبات التي حتول دون 

م�شاركتها يف التعاونّيات وو�شولها اإىل م�شتويات اتخاذ القرارات. فغالبًا ما توؤدي املراأة دورًا اأكرث 

�شلبّيًة من الرجل يف التعاونّيات املختلطة يف حني مييل الرجل اإىل تويّل اأدوار قيادّية ويرتدد يف 

م�شاركة املراأة م�شوؤولّياته.

ل متار�ص قوانني التعاونّيات واأنظمتها الداخلّية متييزًا مبا�شرًا بحّق املراأة كونها تنادي مببادئ 

غري  متييزًا  متار�ص  اأن  ميكنها  ولكن  اأع�شائها،  جلميع  املت�شاوية  واحلقوق  املفتوحة  الع�شوية 

مبا�سر عن طريق �سروط الع�سوية يف التعاونّيات املختلطة. على �سبيل املثال، ال يقبل العديد من 

التعاونّيات الزراعّية ع�شوية غري اأ�شحاب الأر�ص ويف بع�ص الدول ل يجوز للمراأة قانونًا امتالك 

الأر�ص حّتى لو كانت تزرع ممتلكات العائلة.
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ومن اأبرز ميزات التعاونّيات الن�شائّية م�شاهماتها يف جمال الدخار والعتماد ولكن يف حني اأّن 

املراأة ت�شّكل اأبرز اأع�شاء هذه التعاونّيات اإّل اأّن الرجل ي�شغل تقليدًا املنا�شب الإدارّية. 

ل املراأة  ويف العديد من املجتمعات ول �شّيما يف احلقول التي ُتف�شل فيها املراأة عن الرجل، تف�شّ

تنظيم �شفوفها يف تعاونّيات حتتكرها الن�شاء. ومن اأبرز ح�شنات مثل هذه التعاونّيات اأّن املراأة 

تتحكم ب�شكٍل مبا�شٍر بن�شاطها القت�شادي ومتلك فر�ص ك�شب خربة يف القيادة والإدارة وزيادة 

الثقة بالنف�ص. ولكن ل بّد من الإ�شارة اإىل اأّن التعاونيات التي حتتكرها الن�شاء مل تنجح ب�شكٍل 

عام يف تغيري موقع املراأة الدوين يف املجتمع واإ�شراك املراأة يف الن�شاطات التعاونّية العامة. وعليه 

من املهم دمج تعاونّيات املراأة القابلة للبقاء يف منظمات ثانوّية اأو اأ�شا�شّية اأو اإحلاقها بها بحيث 

حتر�ص على م�شاركة املراأة يف اتخاذ القرارات ومتثيلها على م�شتوى الإدارة. 

تو�شية 193: تعزيز التعاونيات، 2002

الإطالع اأي�شًا على:  العّمال الزراعيون وغريهم من العّمال الريفيني؛ امل�ساواة   

اإح�ساءات  واملهنة؛  ال�ستخدام  يف  واملعاملة  الفر�ص  يف 

ال�ستخدام  يف  العاملون  وال�سوت؛  التمثيل  العمل؛ 

الذاتي؛ الن�ساء منظمات امل�ساريع.

التعّلم املتوا�سل

مدفوعة  الدرا�سّية  الإجازة  ال�ستخدام؛  قابلّية  الإطالع على:  التعليم؛   

التوجيه  الهيكلّية؛  البطالة  الجتماعي؛  ال�سمان  الأجر؛ 

املهني؛ التدريب املهني؛ التوازن بني العمل واحلياة. 

التعليم

ل تزال الن�شاء والفتيات يف معظم اأنحاء العامل يواجهن معّوقات حتول دون م�شاركتهّن الفاعلة 

يف التعليم والتدريب وذلك نتيجة الأدوار اجلن�شانّية املقولبة )تدبري املنزل، رعاية اأفراد الأ�شرة، 

الزواج املبكر والإجناب(. وي�شتدعي هذا النوع من التمييز اتخاذ تدابري �شيا�شّية متعّمدة ترمي 

اإىل احلر�ص على امل�شاواة بني الذكور والإناث لناحية الو�شول اإىل التعليم واملهارات واحل�شول 

على الفر�ص املنا�شبة له واكت�شابها والإبقاء عليها. ول يجب يف التعليم والتدريب والتوجيه املهني 

 اأن تكون متاحة بالت�شاوي اأمام الرجال والن�شاء منذ التعليم البتدائي وح�شب، 
8

والتعّلم املتوا�شل

تنمية  بهدف  احلياة  طوال  املنفذة  التعّلم  اأن�شطة  جميع  ي�شمل  اأّنه  على   2004 لعام   195 رقم  الب�شرّية  التنمية  تو�شية  8(  عرّفته 

الكفاءات واملوؤهالت.
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واإمنا يجب تربية ال�شبيان والفتيات بحيث يفهمون ال�شغوطات التي متار�شها الأحكام امل�شبقة 

ولي�ص هذا  النمطّية.  القوالب  بح�شب  معّدة  ومهٍن غري  اإىل وظائف  ويتوقون  على كال اجلن�شني 

النوع من التعليم اأقّل اأهمّيًة لل�شبيان منه للفتيات.

حرز تقدم ملمو�ص يف غالبّية الدول لناحية زيادة الو�شول اإىل التعليم خ�شو�شًا بالن�شبة 
ُ
اأ ولقد 

اإىل الفتيات. فالفوارق بني اجلن�شني يف التح�شيل العلمي اإىل تقّل�ص ولي�ص اأقّله نتيجة اجلهود 

املبذولة لتلبية هدف الألفّية الإمنائي الثالث الذي ي�شري �شراحًة اإىل اإحراز تقّدم نحو امل�شاواة 

بني اجلن�شني ومتكني املراأة عن طريق اإزالة الفروقات بني اجلن�شني يف التعليم. ولكن تفيد الأدّلة 

باأّن التح�شيل العلمي الأعلى ل ُيرتجم تلقائّيًا انخفا�شًا يف انعدام امل�شاواة يف �شوق العمل. فيجب 

احلر�ص على امل�شاواة يف الفر�ص بني الرجال والن�شاء وال�شباب فور مغادرتهم التعليم النظامي 

وذلك من خالل التوجيه والتدريب املهنيني والنفاذ اإىل ال�شتخدام.

ينظر الربنامج الدويل للق�شاء على عمل الأطفال التابع ملنظمة العمل الدولّية اإىل التعليم وب�شكٍل 

خا�ص اإىل تعليم الفتيات على اأّنه اإ�شرتاتيجّية اأ�شا�شّية نحو اإزالة عمل الأطفال والوقاية منه.

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز يف ال�شتخدام واملهنة، 1958

اتفاقّية 122: �شيا�شة العمالة، 1964

تو�شية 169: �شيا�شة العمالة )اأحكام تكميلّية(، 1984

اتفاقّية 88: اإدارات التوظيف، 1948

تو�شية 142: تنمية املوارد الب�شرّية، 1975

تو�شية 195: تو�شية املوارد الب�شرّية، 2004

الإطالع اأي�شًا على:  عمل الأطفال؛ توزيع العمل؛ امل�ساواة يف الأجر؛ ال�سقف   

غري  املهن  لالألفّية؛  الإمنائّية  الأهداف  الزجاجي؛ 

ا�ستخدام  املهني؛  التدريب  املهني؛  الف�سل  التقليدّية؛ 

الأحداث.

تفتي�ص العمل

تفتي�ص العمل كناية عن مرفق عام غايته الإ�شراف على التقّيد بجميع الأحكام القانونّية املت�شلة 

بحماية العّمال. وي�شّكل جزءًا ل يتجزاأ من ا�شرتاتيجّيات اإدارة العمل الوطنّية الرامية اإىل مكافحة 

جميع اأ�شكال التمييز يف مكان العمل مبا يف ذلك التحّر�ص اجلن�شي وغريه كما العمل اجلربي وعمل 

الأطفال. وحيث اأن تفتي�ص العمل ي�شاعد على احرتام معايري ال�شالمة وال�شحة يف مكان العمل، 

فهو ي�شاهم يف الوقاية من حوادث مهنّية خطرية ويف منع انت�شار الأمرا�ص املهنّية وفريو�ص نق�ص 

املناعة الب�شرّية/الإيدز. ويجري تفتي�ص العمل عن طريق عملّيات تفتي�ص منتظمة يف اأماكن العمل 

تتمثل  �شكل خدمات غري جتارية  الدول  العديد من  ويتخذ يف  والزراعة.  والتجارة  ال�شناعة  يف 
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بتوفري امل�شورة واملعلومات لأ�شحاب العمل والعّمال بهدف حت�شني المتثال للموجبات القانونّية. 

واأن ي�شّم فريقًا موؤهاًل  العمل والعّمال  اأ�شحاب  اأن يتعاون مع منظمات  ويجب على هذا املرفق 

كفايًة ي�شّم ن�شبًة منا�شبة من الن�شاء.

ويجب على هيئة تفتي�ص العمل اأن توؤدي دورًا مهمًا يف الوقاية من املمار�شات التمييزّية يف مكان 

العمل واإزالتها، فيجب عليها احلر�ص ب�شكٍل خا�ص على:

• منح مفت�شي العمل الو�شول اإىل مكان العمل والقدرة على البقاء على ات�شال بالإدارة 	

وباملوظفني من كال اجلن�شني حّتى يف غياب ممثلني عن الإدارة اإذا دعت احلاجة؛

• اأن يتناول مفت�شو العمل برامج تثقيف العّمال وح�ش�ص التدريب يف جميع نواحيها، 	

ول �شّيما تلك التي ُتعنى باإزالة التمييز وتعزيز فر�ص ال�شتخدام املت�شاوية؛

• وال�شروحات 	 للمعلومات  التما�شًا  العمل  تفتي�ص  بهيئة  الت�شال  على  العّمال  ت�شجيع 

حول قانون العمل عندما تطراأ م�شاكل مت�شلة باملمار�شات التمييزّية يف ال�شتخدام؛

• املت�شلة 	 والإجراءات  ال�شيا�شات  نواحي  وتدريبهم على جميع  العمل  اإعالم مفت�شي 

بفر�ص ال�شتخدام املت�شاوية واملعاملة غري التمييزّية مبا يف ذلك التحّر�ص اجلن�شي؛

• توظيف مفت�شي عمل من كال اجلن�شي، وتوعيتهم على اأهمّية تعزيز امل�شاواة ومعرفة 	

�شلة هذا الأمر بعملهم؛ واإذا دعت احلاجة اإناطة مفت�شات بالق�شايا اخلا�شة باملراأة؛

• ت�شمني تقارير التفتي�ص �شجالت عن املمار�شات التمييزّية يف مكان العمل وتدابري 	

التعوي�ص؛

• لة بح�شب اجلن�ص.	 ت�شمني تقارير تفتي�ص العمل بيانات حول القوى العاملة املف�شّ

اتفاقّية 81 وتو�شية 81 تفتي�ص العمل، 1947 وبروتوكول، 1995

اتفاقّية 129 وتو�شية 133: تفتي�ص العمل )الزراعة(، 1969

ووكالت  العامة  ال�ستخدام  مرافق  العمل؛  الإطالع اأي�شًا على:  اإدارة   

ال�ستخدام اخلا�سة.

التقاعد املبكر

الإطالع اأي�شًا على: العامالت امل�سّنات؛ معا�ص التقاعد.   

تقييم الأداء

تعّرف منظمة العمل الدولّية بتقييم الأداء على اأنه تقييم اأداء العّمال وقدراتهم. عادًة ما يتوله 
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امل�شوؤولون امل�شرفون على العامل ولكن ميكن اأن يقوم به ندٌّ اأو مروؤو�ص اأو ال�شخ�ص نف�شه. ول �شّك 

يف اأّن الإن�شاف عن�شر اأ�شا�شّي من تقييم الأداء، اإذ ينبغي اأن ُتعترب اأنظمة واإجراءات التقييم 

من�شفة من قبل جميع الأطراف.

ولكن عملّيًا، تفيد املمار�شة باأّن العملّية معّر�شة لالنحياز اجلن�شي والقوالب النمطّية. ففي حني 

قد ل تكون معايري تقييم الأداء مثل املهارة والإنتاج وما �شابه انحيازّية بحد ذاتها لتربير التباين 

حيث  من  الظروف  يف  »امل�شاواة  على  الت�شديد  ُي�شتخدم  اأن  يف  يقوم  اخلطر  اأّن  اإّل  الأجور،  يف 

العمل واملهارة والإنتاج« كذريعة لت�شديد اأجر اأقل للمراأة مقارنًة بنظريها الرجل. ونتيجة و�شول 

املراأة غري املتكافئ اإىل فر�ص التدريب والتقدم املهني، والوزن الن�شبي املمنوح للمهارات التقنّية 

وال�شخ�شّية اأو نظرة الرجل واملراأة املختلفة حيال ما ي�شكل اأبرز عوامل التقدم املهني، ميكن اأن 

حتّل املراأة يف مرتبٍة اأدنى عند تقييم الأداء.

فتحتاج املوؤ�ش�شات واملنظمات اإىل ت�شميم اأنظمة واإجراءات لتقييم الأداء وتطبيقها مع التنبه اإىل 

املعايري التي ميكن اأّل تكون من�شفة للجن�شني.

تو�شية 195: تنمية املوارد الب�شرّية، 2004

الإطالع اأي�شًا على: تنمية املوارد الب�سرّية؛ التدريب املهني.  

تقييم وت�سنيف الوظيفة

ي�شّكل تقييم الوظيفة وت�شنيفها جزءًا من عملية املقارنة بني خمتلف الوظائف ل�شتخراج اأ�ش�ص 

ُيبني عليها �ُشّلم الدرجات والرواتب.

اإن ت�شنيف الوظيفة كناية عن جمموعة من الفئات امل�شتخدمة لت�شنيف الوظائف يف من�شاأة اأو 

موؤ�ش�شة. ففي خّطة الت�شنيف الوظيفي، يجري ترتيب الوظائف الفردّية بالإ�شتناد اإىل وظائف 

مرجعّية وو�شٍف للدرجات.

بغر�ص حتديد  املوؤ�ش�شة  للوظيفة يف  الن�شبية  بالقيمة  املنطقي  التعريف  فهو  الوظيفة  تقييم  اأما 

الأجر والرتقية. والغر�ص هو تقييم الوظيفة ل ال�شخ�ص الذي يوؤدي الوظيفة؛ ومن هذا املنطلق، 

ل يجب اللغط بني تقييم الوظيفة وتقييم الأداء )مراجعة ال�شفحة 58( الذي يقّيم اأداء ال�شخ�ص 

الذي يتوىّل الوظيفة. ويتم تقييم وظيفٍة حمددة يف عالقتها مع الوظائف الأخرى عن طريق نظام 

القائم على  الوظيفة غري  املقارنة. ويجب يف تقييم  الوظائف قيد  قيا�ص ي�شمل خمتلف عنا�شر 

التمييز اأن يوؤدي اإىل نظام دفع يلقى فيه العمل ذات قيمة مت�شاوية اأجرًا مت�شاويًا ب�شرف النظر 

عن جن�ص ال�شخ�ص الذي يوؤدي الوظيفة.
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جميع  لدى  معلومًا  يكون  جلدول  وفقًا  منتظمة  ب�شورة  يتم  اأن  الوظيفة  تقييم  على  ويجب 

امل�شتخدمني وُيطّبق بالت�شاوي بحيث ل تخ�شع املراأة العاملة لتدقيق اأكرث حّدًة اأو وتريًة من العامل 

الرجل. ويجب يف معيار التقييم اأن يكون مو�شوعّيًا ومت�شاًل مبهام الوظيفة ومنطبقًا بالت�شاوي 

على جميع امل�شتخدمني. كما ينبغي اإطالع امل�شرفني وامل�شتخدمني عل معايري التقييم وتدريبهم 

على تطبيقها.

وُت�شتخدم اأنواع خمتلفة من املنهجّيات. فنظام تقييم الوظيفة التحليلي يق�شي مبقارنة الوظائف 

وُيالحظ  العمل.  وظروف  وامل�شوؤولّية  واجلهد  املهارة  مثل  �شلفًا  منتقاة  مو�شوعّية  لعوامل  وفقًا 

 على اأّن هذه املنهجّية هي الأكرث عملّية للحر�ص على تطبيق مبداأ الأجر املت�شاوي عن 
ٍ
توافق متنام

عمل ذات قيمة مت�شاوية.

تقييم  معيار  مراجعة  يجب  وعليه  تقييمه.  من  ُينتق�ص  ما  فغالبًا  املراأة  تنجزه  الذي  العمل  اأّما 

الوظيفة للحر�ص على غياب اأي متييز مبا�شر اأو غري مبا�شر بحّق العاملة. ويجب يف املعيار املنتقى 

اأن يكون �شاماًل كفايًة بحيث ي�شمل عوامل تقي�ص على النحو املنا�شب النواحي اخلا�شة بعمل املراأة 

والرجل. فال يجب اأن ُينظر اإىل عمل الرعاية اأو التعليم على �شبيل املثال على اأّنه اأقّل قيمة من 

العمل الذي يقت�شي القّوة اجل�شدية اأو النف�شية، وهي خ�شائ�ص ُت�شّنف تلقائّيًا بالذكورّية.

بني  امل�شاواة  حول   2004 حزيران/يونيو  يف  الدويل  العمل  موؤمتر  عن  ال�شادر  القرار  ويدعو 

اعتماد  اإىل  والعّمال  العمل  اأ�شحاب  منظمات  الأمومة،  وحماية  الأجر  يف  والإن�شاف  اجلن�شني 

خطط تقييم حمايدة من حيث النوع الجتماعي.

اتفاقّية 100 وتو�شية 90: امل�شاواة يف الأجور، 1951

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز )يف ال�شتخدام واملهنة(، 1958

الإطالع اأي�شًا على: عمل الرعاية؛ امل�ساواة يف الأجر؛ التو�سيف الوظيفي.  

التمثيل وال�سوت

يف ظّل العوملة وت�شرذم �شوق العمل وتراجع دور الدولة يف التنمية القت�شادّية والجتماعّية، تغيب 

فُيحرم  العّمال.  من  كبرية  فئات  »�شوت«   واإ�شماع  على متثيل  التي حتر�ص  واملوؤ�ش�شات  الآلّيات 

العّمال الزراعّيون و�شتى العّمال غري النمطيني ـــ مبا يف ذلك العّمال املهاجرين امل�شترتين – من 

حرّية التجمع وممار�شة حّقهم يف املفاو�شة اجلماعّية. كما ي�شطدم اأ�شحاب املوؤ�ش�شات ال�شغرى 

وال�شغرية ومتو�شطة احلجم باحلواجز التي حتول دون انت�شابهم اإىل منظمات اأ�شحاب العمل 

املخ�ش�شة للموؤ�ش�شات الكربى.
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التمثيل  غياب  يغدو  الظروف،  هذه  يف  العاملني  اأكرثّية  بل  ل  كبريًا  جزءًا  ت�شّكل  املراأة  اأّن  ومبا 

لها �شوت  يكون  اأن  بّد من  ل  املراأة  اأجل متكني  ومن  املبا�شر.  التمييز غري  وال�شوت �شربًا من 

م�شاٍو ل�شوت الرجل على اأعلى م�شتويات احلوار الجتماعي. ول ميكن بلوغ هذا الهدف اإّل من 

خالل متثيل اأكرث توازنًا بني اجلن�شني يف و�شط ال�شركاء الجتماعيني. فيمكن اأن توؤدي امل�شاركة 

املت�شاوية يف اتخاذ القرارات على هذه امل�شتويات اإىل ا�شتحداث ت�شريعات و�شيا�شات اأكرث م�شاواًة 

بني اجلن�شني ُتعنى مبوا�شيع مثل املوازنة بني العمل والأ�شرة والنفاذ املن�شف اإىل فر�ص العمل 

الالئقة واحلماية الجتماعّية الأف�شل للمراأة والرجل يف العمل غري النظامي وغري املاأمون.

ومت�شي النقابات العمالّية اأكرث وعيًا ل�شرورة تنظيم نف�شها ومتثيل م�شالح خمتلف القوى العاملة، 

املوؤ�ش�شّية  والهيكلّيات  التحالفات  وبناء  التنظيم  ا�شرتاتيجّيات  يف  جذرّيًا  تغرّيًا  يقت�شي  مما 

واخلدمات التي توفرها. وهي حتتاج اإىل البتعاد عن الت�شور الذي كان �شائدًا يف ال�شابق حول 

وتغطية  كامل،  وبدوام  العامل يف وظيفة منتظمة  الذكر  العائلة  رّب  باعتباره  النموذجي  العامل 

العّمال غري املنظمني والتعّلم من اأ�شكال التنظيم التي تقوم بها املجموعات الأهلية واملجموعات 

الن�شائّية وغريها.

واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  لتمثيل  �شبل  بلورة  اإىل  بدورها  العمل  اأ�شحاب  منظمات  وحتتاج 

و�شغار �شيدات الأعمال. تختلف حاجات رائدة الأعمال عن حاجات نظريها الرجل، ولطاملا كان 

الذي قد  التمييز  التغّلب على  اإىل  فاعاًل  �شبياًل  الأعمال  �شيدات  وتعاونّيات  ا�شتحداث جمعّيات 

تواجهه املراأة يف اإطالق امل�شاريع واإدارتها.

اتفاقّية 87: احلرّية النقابّية وحماية حّق التنظيم، 1948

اتفاقّية 135: ممثلو العّمال، 1971

اتفاقّية 154 وتو�شية 163: املفاو�شة اجلماعّية، 1981

تو�شية 189: خلق الوظائف يف املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة، 1998

تو�شية 193: تعزيز التعاونّيات، 2002

منظمات  اجلماعّية؛  املفاو�سة  النمطي؛  غري  الإطالع اأي�شًا على:  العمل   

اأ�سحاب العمل؛ احلرّية النقابّية وحّق التنظيم؛ احلوار 

الجتماعي؛ النقابات؛ منظمات العّمال.

متكني املراأة

الإطالع على: حتليل النوع الجتماعي والتخطيط له.  
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التمييز

تعّرف التفاقّية 111 بالتمييز على ال�شكل التايل:

الراأي  اأو  الدين  اأو  اأو اجلن�ص  اللون  اأو  العرق  اأ�شا�ص  اأو تف�شيل يقوم على  ا�شتبعاد  اأو  اأي تفريق 

ال�شيا�شي اأو الأ�شل الوطني اأو الأ�شل الجتماعي ويكون من �شاأنه اإبطال اأو اإ�شعاف تطبيق تكافوؤ 

الفر�ص اأو املعاملة يف ال�شتخدام اأو املهنة )املادة 1 )1اأ((.

منه  ُيبنى  ما  �شّيما  ول  بعيد،  زمن  اإىل  اأوجهه  ببع�ص  يرقى  بل  ل  العهد  حديث  التمييز  لي�ص 

العمل  اأ�شواق  اأّدت تغرّيات طراأت على هيكلّيات  الإثنّية واجلن�ص. موؤخرًا،  اأو  العرق  اأ�شا�ص  على 

وديناميكّياتها، وقد ا�شتجابت لعملّيات �شيا�شّية واقت�شادّية واجتماعّية ثقافّية �شاملة، اإىل ولدة 

اأ�شكال جديدة من التمييز املبني على عوامل مثل الإ�شابة بفريو�ص نق�ص املناعة الب�شرّية وامليل 

اجلن�شي و�شرية ال�شتخدام اأو الدين. ويت�شم التعاطي مع التمييز بالتعقيد لكون التمييز يعتمد 

على مواقف ووجهات نظر اأو اأحكام م�شبقة غري مو�شوعية حول قدرات و�شلوك الأفراد املنتمني 

اإىل جمموعات حمددة بدًل من الرتكاز على عوامل مو�شوعّية، وغالبًا ما يكون خفّيًا اأو مقّنعًا. 

ولكّن اإزالة التمييز يف العمل �سرط م�سبق الأي اإ�سرتاتيجية ترمي اإىل حتقيق العمل الالئق وخف�ض 

الفقر و�شمان التنمية امل�شتدامة. ويتعنّي على احلكومات واأ�شحاب العمل ومنظماتهم ومنظمات 

العمال مكافحة التمييز بال�شبل التي تنا�شبها.

ميكن اأن يكون التمييز بحكم القانون اأي اأن يقوم مبوجب القانون اأو بحكم الواقع اأي اأن يقوم يف 

الواقع اأو املمار�شة. وُينظر اإىل قانون عمل ين�ّص على اأن تتقا�شى املراأة اأجرًا اأقّل من الرجل بحكم 

جن�شها على اأّنه متييز بحكم القانون، يف حني ت�شّكل املمار�شة الفعلّية التي تق�شي بت�شديد اأجٍر 

اأقّل للمراأة متييزًا بحكم الواقع.

اأّن التمييز بحكم  اإّل  ويف حني انح�شرت ق�شايا التمييز املبا�شر وبحكم القانون مع مرور الوقت 

التمييز املبني على اجلن�ص،  اأ�شكاًل جديدة. وبهدف حتديد  الواقع ل يزال م�شتمّرًا ل بل يتخذ 

ُين�شح بالنظر لي�ص فقط اإىل النّية اأو الغاية التي تعك�شها القواعد اأو التدابري واإمنا يجب اأي�شًا 

مراعاة التاأثري الفعلي احلا�شل. 

اجلن�شي  فالتمييز  املبا�شر.  وغري  املبا�شر  التمييز  بني  الفارق  فهم  املجال  هذا  املجدي يف  ومن 

اأو  والقواعد  القوانني  عن  واملراأة  الرجل  بني  املت�شاوية  غري  املعاملة  تنجم  عندما  يقوم  املبا�شر 

للمراأة  ت�شمح  ل  التي  القوانني  )مثاًل  والن�شاء  الرجال  بني  وا�شحًا  فارقًا  تقيم  التي  املمار�شات 

بالتوقيع على عقود ولكن ت�شمح بذلك للرجل(. ويقع التمييز اجلن�شي غري املبا�شر عندما توؤدي 

منها  يعاين  م�شاوئ  وقوع  اإىل  الجتماعي  للنوع  حمايدًة  تبدو  التي  واملمار�شات  القواعد  عمليًا 

بالغالب اأ�شخا�ص من جن�ٍص واحد. وغالبًا ما ل يت�شح ذلك من النظرة الأوىل واإمنا بعد حتليل 

ويكون  الواقع  اأر�ص  على  يح�شل  ما  اأي  الواقع،  بحكم  القانونّية  الأحكام  اأو  ال�شيا�شات  مفاعيل 

نتيجة هذه القواعد اأو املمار�شات. 
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ويّت�سح من خالل مفهوم التمييز غري املبا�سر اأّنه ميكن لتعميم املعاملة اأو ال�سروط نف�سها على 

�شيا�شة  اأو  تنظيم،  اأو  قانوٌن،  يبدو  وقد  البّتة.  مت�شاوية  نتائج غري  اإىل  يف�شي عملّيًا  اأن  اجلميع 

يوؤدي  اأن  ولكن ميكنه  والرجال،  الن�شاء  بني  وا�شحًا  يقيم متييزًا  ل  كونه  اأو ممار�شة »حمايدًا« 

تلحق  معاملة  اأي  فت�شّكل  حمددة.  بخ�شائ�ص  يت�شمون  لأ�شخا�ص  مت�شاوية  غري  معاملة  اإىل 

غري  ال�شلبي  املفعول  كان  اإذا  املبا�شر  غري  التمييز  من  �شربًا  واحٍد  جن�ص  باأفراد  �شررًا  عملّيًا 

التي  اأو معايري الأجر  مرتبط ارتباطًا وثيقًا بحاجات الوظيفة. ومن الأمثلة مقت�شيات الوظيفة 

اأّنها يف الواقع تق�شي ن�شبًة  اأو الوزن( بيد  تبدو ظاهرّيًا حمايدة )مثل احلّد الأدنى من الطول 

دًا للتمييز غري املبا�شر. ولكّن  كبريًة من العامالت، وبالتايل لي�شت النّية يف التمييز عن�شرًا حمدِّ

الوظيفة  حاجات  على  مبنّيًة  تكون  عندما  متييزّيًة  تعترب  ل  التوظيف  اأو  ال�شتخدام  ممار�شات 

الفعلّية والواقعّية )على �شبيل املثال، ميكن اأن ي�شّكل املعتقد ال�شيا�شي اأو الديني عن�شر ح�شن نّية 

لنيل منا�شب اأو وظائف حمددة؛ وميكن اأن يكون التمييز على اأ�شا�ص اجلن�ص �شرورّيًا يف بع�ص 

الوظائف مثاًل يف اأداء الفنون(، اأو اإذا كانت الغاية منها تعزيز امل�شاواة عن طريق عمل اإيجابي 

اأو حماية املراأة يف جمالت خا�شة مثل �شّحة الأّم. ولكن يجب العمل ب�شورة م�شتمّرٍة على تعريف 

ال�شتثناءات من هذا النوع انطالقًا من موجبات الوظيفة وحمايتها عن طريق املراجعة القانونّية. 

ول حُت�شب المتيازات املبنّية على ا�شتحقاق فردي على اأّنها متييز يف ال�شتخدام واملهنة، واإمنا 

ي�شعب حتديد مثل هذه المتيازات وهي معّر�شة عملّيًا لالنحياز.

كما مُيكن اأن ميار�ص التمييز غري املبا�شر عندما حتظى فئات حمددة من العّمال، مثل العّمال 

بع�ص الوقت، مبعاملة تف�شيلّية. ويف العديد من الدول، يجوز يف ا�شتبعاد العّمال املنزليني والعمال 

بحّق  متييزًا  ي�شّكل  اأن  القانون  مبوجب  الجتماعّية  احلماية  من  املو�شميني  والعّمال  الزراعيني 

املراأة.

مبا�شر  اإىل متييز غري  وقدراتهم  و»الإناث«  »الذكور«  توزيع مهام  النمطّية حول  القوالب  وتوؤدي 

بحّق املراأة لناحية الو�شول اإىل ال�شتخدام والتدريب املهني خ�شو�شًا يف القطاعات التقنّية ويف 

التقدم املهني. ويف حني يجب احرتام هوّية العّمال الثقافّية )مراجعة ال�شفحة ***(، ل بّد من 

العرتاف اأي�شًا باأّن بع�ص املعتقدات واملعايري الثقافّية املت�شلة باأدوار وعالقات الرجل واملراأة، 

مثل تلك املت�شلة بحّق املراأة يف ك�شب الدخل اأو امتالك الأر�ص، ت�شّكل متييزًا بحّق املراأة وت�شاهم 

يف قيام حلقة مفرغة من الإجحاف يف ال�شتخدام واملهنة والأجر. 

التي  القائمة  والقواعد  املمار�شات  تقييم  اإعادة  ميكن  املبا�شر  غري  بالتمييز  التعريف  وعند 

تف�شي اإىل نتائج خمتلفة للرجال والن�شاء يف مكان العمل رغم كونها حمايدة يف الظاهر. ومن 

الإ�شرتاتيجّيات الأ�شا�شّية ملكافحة التمييز غري املبا�شر:

• املراأة 	 معاملة  على  ال�شلبّية  للمفاعيل  تفاديًا  املهام  وتوزيع  العمل  تنظيم  تعديل 

وتقدّمها؛

• اإقامة 	 بغر�ص  العّمال(  جلميع  املتوّفرة  الجتماعّية  اخلدمات  )مثل  تدابري  اعتماد 
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توازن يف ت�شارك امل�شوؤولّيات العائلّية واملهنّية بني اجلن�شني؛

• »الرجل« 	 مهام  حول  النمطّية  الأحكام  ملكافحة  التوعية  حمالت  مثل  تدابري  اتخاذ 

و»املراأة« واأدوارهما.

ويف غالبّية الدول، ُيحّظر التمييز املبني على اجلن�ص مبوجب القانون، لكن عملّيًا، ت�شتمر املراأة يف 

الدول النامية كما ال�شناعّية مبواجهة التمييز ب�شكٍل اأو باآخر يف حياتها املهنّية. وميكن لقوانني 

دولة اأو لوائحها اأن تورد اأ�ش�شًا اأخرى ُيحظر على اأ�شا�شها التمييز. ففي بع�ص الدول على �شبيل 

املثال، ُيحظر التمييز يف ال�شتخدام اأي�شًا متى كان مبنّيًا على اأ�شا�ص العرق اأو الثنّية، الإعاقة 

اأو  اأو العقلّية، ال�شّن، احلالة الجتماعّية، الأمومة، امليل اجلن�شي، الدين، الرفاه املادي  البدنيّة 

الإ�شابة بفريو�ص نق�ص املناعة الب�شرّية. وعملّيًا مُيكن اأن يت�شاعف التمييز على اأ�شا�ص اجلن�ص 

بفعل اأي من اأ�شباب التمييز الأخرى.

وتوؤدي الدولة دورًا اأ�شا�شّيًا يف اإزالة التمييز. فيمكن للت�شريعات اأن ت�شاهم ب�شورة مبا�شرة يف ذلك 

عن طريق معاجلة م�شكلة التمييز يف العمل، وب�شورة غري مبا�شرة عرب �شمان امل�شاواة يف جمالت 

غري العمل )مثل الإرث وحقوق امللكّية والتعليم(. ويجري تدعيم القوانني التي تتعلق بالتمييز يف 

العمل يف اأوروبا يف حني تتكاثر تدابري مكافحة التمييز غري املبا�شر املبني على اجلن�ص بقدر تكاثر 

هيئات تعزيز امل�شاواة يف الفر�ص يف العمل. وميكن اأن ت�شبح عملّية �شّن القوانني والإ�شالح اأكرث 

مراعاًة لعتبارات النوع الجتماعي عرب زيادة م�شاركة املراأة كما الرجل يف جمموعات ال�شياغة 

وعرب المتثال لقواعد ال�شياغة ال�شمولّية مثل تفادي املفهوم البائد الذي يق�شي بتف�شري ا�شتخدام 

�شمري املذكر »هو« يف الن�ّص القانوين على اأّنه ي�شمل �شمري املوؤنث »هي«.

ولقد اأثبت احلوار الجتماعي يف �شّتى اأ�شكاله )املفاو�شات وامل�شاورات وت�شارك املعلومات( قيمته 

يف مكافحة التمييز كما يتجّلى من الأهمّية التي اكت�شبها املو�شوع يف املواثيق الوطنّية واأطر العمل 

الت�شديد  ميكن  ول  املوؤ�ش�شة.  م�شتوى  على  التفاو�ص  عملّيات  الت  وحم�شّ القطاعّية  والتفاقات 

كفايًة على اأهمّية احرتام التوازن بني اجلن�شني يف فرق التفاو�ص، لي�ص فقط للحر�ص على جتّلي 

اأي�شًا لإثراء العملّية نف�شها باملهارات التي  موا�شيع امل�شاواة بو�شوح على طاولة املفاو�شة واإمنا 

ميكن اأن ياأتي بها كّل من الرجال والن�شاء اإىل املفاو�شة.

القيم  تعك�ص  لكونها  نظرًا  فبطيئة  املبا�شرة  غري  باأ�شكاله  �شّيما  ول  التمييز  تغيري  وترية  اأّما 

الجتماعّية ال�شائدة التي ل تتغرّي اإّل على مهل. ولكن عندما تقوم يف مكان العمل ممار�شات متييز 

بني اجلن�شني، يجب اأن تتمكن املراأة وممثلوها من الدعوة اإىل تدخّل هيئة تفتي�ص العمل العامة اأو 

التقدم بدعوى اأمام الهيئة اأو املحكمة املخت�شة املعّينة.

اتفاقّية 98: حق التنظيم واملفاو�شة اجلماعية، 1949

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز يف ال�شتخدام واملهنة، 1958

اتفاقّية 117: ال�شيا�شة الجتماعية )الأهداف واملعايري الأ�شا�شية(، 1962
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اتفاقّية 156 وتو�شية 165: العّمال ذوو امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

اتفاقّية 169: ال�شعوب الأ�شلية والقبلية، 1989

اإعالن منظمه العمل الدولية ب�شاأن املبادئ واحلقوق الأ�شا�شية يف العمل ومتابعته، 1998

العمالة  �سيا�سة  الإثبات؛  م�سوؤولّية  الإطالع اأي�شًا على:  احل�سول على عمل؛   

يف  الأ�سا�سية  واحلقوق  املبادئ  بال�ستخدام؛  والنهو�ص 

العمل؛ ال�سعوب الأ�سلّية والقبلّية؛ اإدارة العمل؛ تفتي�ص 

العمل.

التمييز غري املبا�سر

الف�سل  التقليدّية؛  غري  املهن  الإيجابي؛  العمل  الإطالع اأي�شًا على:  التمييز؛   

املهني. 

التنّوع يف مكان العمل

واملعتقدات  الثقافّية  والنظرات  واملواقف  القيم  “جمموعة  اأّنه  على  عام  ب�شكٍل  بالتنّوع  ُيعّرف 

اأفراد  بها  يتمتع  التي  احلياتّية  واخلربات  واملعرفة  واملهارات  اجلن�شي  وامليل  الإثني  والنتماء 

ولكّن هذا  الأوروبّية، 1998، �ص. 18(.  ال�شكان” )املفو�شّية  اأي جمموعة حمددة من  ُي�شّكلون 

التعريف العام يفرت�ص ب�شكٍل اأ�شا�شي اأن تتاأّلف اأي جمموعة من الذكور والإناث على حدٍّ �شواء 

ويغفل الفوارق بني اجلن�شني. فالتنّوع يف مكان العمل يفرت�ص قيام فوارق بني العّمال مثل اختالف 

والطبقة الجتماعّية  والعقلّية  البدنّية  القدرة  ال�شّن،  العرق/الإثنّية،  اجلن�ص/النوع الجتماعي، 

والقت�شادّية واللغة والدين والقومّية والتعليم وامليل اجلن�شي والو�شع العائلي والإ�شابة بفريو�ص 

نق�ص املناعة الب�شرّية الخ. وميكن يف هذه الختالفات اأن تكون مرئية اأو غري مرئية وهي توؤّثر 

يف قيم الفرد ومعتقداته ومواقفه و�شلوكّياته وحياته. ولدى تنّوع القوى العاملة ميكن ال�شتفادة 

من هذه الختالفات عندما تن�شاأ بيئة منتجة ي�شعر فيها كّل فرد باأّنه حمّط تقييم وباأّن مواهبه 

ومهاراته تلقى ال�شتخدام الأمثل مبا ي�شاهم يف حتقيق اأهداف املوؤ�ش�شة. وُيرجح يف قوى عاملة 

متّثل تنّوع املجتمع من رجال ون�شاء وغريه اأن تفهم حاجات عمالئها يف املجتمع واأن تلّبيها ب�شورة 

اأكرث فعالّيًة. هذا ومن �شاأن تكوين قوى عاملة متنّوعة والإبقاء عليها باأكرث من جمّرد متثيل رمزي 

ملجموعات منقو�شة التمثيل واإحقاق املعاملة املت�شاوية للجميع، اأن يج�ّشد بحد ذاته مبادئ امل�شاواة 

والالمتييز مما ي�شاعد على تبديد الأحكام امل�شبقة والقوالب النمطّية ويربز اأّن قيام جمتمع خاٍل 

من التمييز اأمر ممكن وفّعال وحمّبذ.

التعددية. ولقد جرت �شياغة التفاقّية رقم  اأ�شا�شيًا ملفهوم  وُيعد تطبيق مبداأ الالمتييز �شرطًا 

111 اأ�شا�شًا ملكافحة جمموعة حمدودة ن�شبّيًا من حالت التمييز التي اأوردتها املادة 1. 1 )اأ( )اأي 
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اأو الأ�شل الجتماعي(. ولكن التفاقّية  العرق، اللون، اجلن�ص، الدين، الراأي ال�شيا�شي، الن�شب 

رة ولدة اأ�شباب اأخرى للتمييز يجب معار�شتها يف امل�شتقبل  حلظت يف املادة 1. 1 )ب( املتب�شّ

وتركت ال�شبيل مفتوحًا لي�شمل نطاق التفاقّية ما يلي:

اأي متييز اأو ا�شتبعاد اأو تف�شيل اآخر يكون من اأثره اإبطال اأو اإ�شعاف تطبيق تكافوؤ 

الفر�ص اأو امل�شاواة يف املعاملة يف ال�شتخدام اأو املهنة حتدده الدولة الع�شو املعنّية 

بعد الت�شاور مع ممثلي منظمات اأ�شحاب العمل ومنظمات العّمال اإن وجدت ومع 

هيئات خمت�شة اأخرى.

حلقت بالعديد من الت�شريعات الوطنّية اأ�ش�ٌص جديدٌة مبا فيها ال�شّن 
ُ
وعليه منذ اعتماد التفاقّية، اأ

وامليل اجلن�شي ومكان الولدة و�شرعّية الأبّوة وال�شّحة البدنّية اأو العقلّية وال�شرية املر�شية وال�شّك 

املن�شاأة  اآخرين يف  بعّمال  العائلية  والعالقة  الب�شرّية  املناعة  نق�ص  بفريو�ص  بالإ�شابة  اليقني  اأو 

الأيتام  دور  يف  والرتعرع  العديل  وال�شجل  اخلارجي  وال�شكل  واللكنة  واللغة  التعليمي  وامل�شتوى 

و�شمات خلوّية اأو دموّية غري منطّية وموروثة.

وت�شّكل امل�شاواة بني الرجل واملراأة مكّونًا اأ�شا�شّيًا من مكّونات التنّوع. ولكن ل بّد من التنّبه اإىل 

عدم تذويب النوع الجتماعي يف التنّوع واحلر�ص على حتليل تداخله مع عنا�شر اأخرى من التنّوع 

واأخذها بعني العتبار لدى و�شع ال�شيا�شة وتطبيقها بحيث ل تغيب امل�شاواة بني اجلن�شني وحقوق 

املراأة. وي�شّكل التحليل التقاطعي مفهومًا حتليلّيًا ي�شّلط ال�شوء على طريقة تفاعل النوع الجتماعي 

ال�شّن،  القدرة،  القت�شادّية،  الجتماعّية  الطبقة  )العرق/الإثنّية،  �شخ�شية  اأخرى  عنا�شر  مع 

بالتايل طريقة  الب�شرّية، الخ( وهو يبنّي  امليل اجلن�شي، الدين، الإ�شابة بفريو�ص نق�ص املناعة 

تداخل انعدام امل�شاواة بني اجلن�شني والتمييز مع حالت اأخرى من عدم امل�شاواة والتمييز ملعرفة 

اإن كان الفرد حمظيًا اأو غري حمظي يف املجتمع. والتحليل التقاطعي مقاربة مفيدة لفهم اأوجه 

التمييز املختلفة )التي غالبًا ما تكون غري مبا�شرة( ومعاجلتها بهدف اإن�شاء قوى عاملة متنّوعة 

واإدارتها باإن�شاف.

وتفرت�ص املقاربة املبنّية على التنّوع العرتاف بهوّية جميع العّمال الثقافّية وممار�شاتهم الدينّية 

الذي  الحرتام  ومنحها  اخل�شائ�ص  من  وغريها  ال�شيا�شي  وراأيهم  ون�شبهم  اللغوّية  وقدراتهم 

يجب  كما  واللغوّية  والدينّية  الثقافّية  العاملة  القوى  حاجات  مبختلف  التعريف  ويجب  ت�شتحقه. 

اعتماد ال�شيا�شات مع مراعاة احلاجة اإىل منع التمييز يف ال�شتخدام اإف�شاحًا باملجال اأمام:

• احرتام العطل الدينّية و�شاعات ال�شالة اأو التاأمل؛	

• احرتام فرتات احلداد اخلا�شة بكّل ثقافة لدى وفاة �شخ�صٍ قريب؛	

• احرتام النظام الغذائي واملمار�شات الطبّية اخلا�شة؛	

• ارتداء اللبا�ص التقليدي واملبني على املعتقد واإرخاء اللحى وت�شريحة ال�شعر؛	

• جميع 	 يف  والكتابّية  الفورّية  الرتجمة  ومرافق  اأمكن،  حيث  اللغوي،  التدريب  توفري 

جمالت اإدارة �شوؤون املوظفني وتنمية املوارد الب�شرّية.
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املبادئ  مع  الثقافّية  والقيم  احلاجات  تعار�ص  على عدم  للحر�ص  احليطة  اأخذ  من  بّد  ل  ولكن 

العاملّية القائمة على احرتام حقوق املراأة.

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز يف ال�شتخدام واملهنة، 1958

اتفاقّية 143: العمال املهاجرون )اأحكام تكميلية(، 1975

اتفاقّية 169: ال�شعوب الأ�شلية والقبلية، 1989

تو�شية 104: ال�شعوب الأ�شلية والقبلية، 1957

تو�شية 195: تنمية املوارد الب�شرّية، 2004

الإطالع اأي�شًا على:  احل�سول على عمل؛ التمييز؛ ال�سعوب الأ�سلية والقبلّية؛   

العّمال املهاجرون؛ اإجراءات الختيار.

تنمية املوارد الب�سرّية

بني  امل�شاواة  حتقيق  اأمام  اأ�شا�شّيًا  عائقًا  والن�شاء  الرجال  عمل  حيال  الرا�شخة  املواقف  �شّكلت 

اجلن�شني. ويجب يف تنمية املوارد الب�شرّية اأن تعالج هذه املواقف التقليدّية عرب التوعية وال�شتثمار 

يف راأ�شمال املراأة الب�شري وبالتايل عرب زيادة قابلّية ت�شغيلها.

ويجب بذل اجلهود لإعالم الراأي العام والتاأثري فيه كما يف الأهل واأ�شحاب العمل، ب�شاأن احلاجة 

اإىل تبديل املواقف التقليدّية بفهٍم جديٍد حيال العمل وامل�شاواة بني اجلن�شني. كما من ال�شروري 

تنمية املوارد الب�شرّية على م�شتوى املن�شاأة والتي ت�شتوجب م�شاركة العّمال. ويجب و�شع �شيا�شات 

وبرامج منا�شبة وتطبيقها يف حقول:

• التوجيه والتدريب املهنيني املرتبطني ارتباطًا وثيقًا بال�شتخدام؛	

• تدريب املدراء والعاملني حل�شابهم اخلا�ص؛	

• برامج ُمعّدة ملجاالت اأو فروع معّينة من الن�ساط االقت�سادي وملجموعات حمددة من 	

ال�شكان؛

• تعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني يف التدريب وال�شتخدام؛	

• تدريب العّمال املهاجرين؛	

• الإدارّية 	 والنواحي  البحث  ويف  املهنيني  والتوجيه  التدريب  يف  العاملني  تدريب 

واإعدادهم للم�شاركة يف هيئات متثيلّية.

يوؤدي التدريب والتوجيه املهنيني كما التعّلم املتوا�شل دورًا اأ�شا�شيًا يف ت�شّعب خيارات املراأة املهنّية 

وتي�شري و�شولها اإىل وظائف اأف�شل اأجرًا، وعمل م�شتقل، ومنا�شب اإدارّية وريادة الأعمال.

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز يف ال�شتخدام واملهنة، 1958
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اتفاقّية 117: ال�شيا�شة الجتماعّية )الأهداف واملعايري الأ�شا�شّية(، 1962

اتفاقّية 140: الإجازة الدرا�شّية مدفوعة الأجر، 1974

اتفاقّية 142: تنمية املوارد الب�شرّية، 1975

تو�شية 195: تنمية املوارد الب�شرّية، 2004

املهني؛  الف�سل  املهنّية؛  الفر�ص  عمل؛  على  الإطالع اأي�شًا على:  احل�سول   

التوجيه املهني؛ التدريب املهني.

التوازن بني العمل والأ�سرة

ت�شّكل الأمومة وتوزيع العمل بني اجلن�شني والذي ُيلقي على كاهل املراأة امل�شوؤولّية الأ�شا�شّية لرعاية 

�شفوف  بني  التكافوؤ  وانعدام  اجلن�شني  بني  الالم�شاواة  وراء  اأ�شا�شّية  عوامل  والعائلة،  الأ�شرة 

الن�شاء. ول ي�شب الت�شارب بني هذه امل�شوؤولّيات العائلّية وطلبات العمل يف �شالح املراأة يف �شوق 

العمل، كما ي�شيئ اإىل التقّدم يف �شبيل اإحقاق امل�شاواة يف الفر�ص واملعاملة بني الرجال والن�شاء يف 

ال�شتخدام. ويف حني جُترب املراأة اأو ُتخرّي على املوافقة على عمل قليل الأجر، غري ماأمون، لبع�ص 

الوقت، من املنزل اأو غري نظامي لكي ت�شتمر يف التوفيق بني م�شوؤولّياتها العائلّية وعملها املاأجور، 

ت�شب ال�شعوبة يف التوفيق بني مطالب العمل والعائلة يف غري م�شلحة الرجل داخل الأ�شرة وتقلل 

من قدرته على االنخراط يف ال�سوؤون العائلّية.

وميكن لأوقات العمل التي ل تراعي م�شوؤولّيات العامل العائلّية اأن ت�شّكل متييزًا غري مبا�شر لكونها 

جترب مثل هوؤلء العّمال على “اأداء �شيئ” من حيث امل�شاهمة يف ن�شاطات العمل مما قد ي�شيئ 

اإىل تقّدمهم املهني. كما قد يتاأثر التقدم املهني للمراأة اإذا ما انقطعت عن العمل لفرتة تتعّدى 

اإجازة الأمومة القانونية لدواعي رعاية العائلة اأو اإذا اأخذت اإجازة والدّية فورًا بعد اإجازة الأمومة.

ولكن ازداد العرتاف موؤخرًا باأهمّية ابتكار تدابري للم�شاعدة على التوفيق بني م�شوؤولّيات العامل 

العائلّية والعمل – وهي اإ�شرتاتيجية اأ�شا�شّية ت�شاعد على زيادة م�شاركة املراأة يف العمل الالئق. 

وبعد اأن تو�شحت الروابط بني حتقيق امل�شاواة بني الرجل واملراأة يف املنزل كما يف مكان العمل، 

باتت م�شاألة التوفيق بني التزامات العمل والعائلة امللقاة على عاتق كّل من الرجال والن�شاء مو�شوع 

 من الدول.
ٍ
ال�شيا�شات العمالية والجتماعية يف عدٍد متنام

 وتعترب التفاقّية رقم 156 امل�شاواة يف الفر�ص على اأّنها الهدف الأخري لتدابري التوفيق بني العمل 

والأ�شرة. ولكن هذه التدابري ل تدعو جميعها اإىل امل�شاواة. فكما ورد يف تقرير �شدر موؤخرًا عن 

منظمة العمل الدولّية: »ثمة خطر من اأن توؤدي �شيا�شات العمل/الأ�شرة التي غالبًا ما ت�شتهدف 

املراأة ب�شورة �شمنّية اأو علنّية، اإىل تعزيز �شورة املراأة ب�شفتها »املعيل الثانوي« واإىل زيادة العبء 

املزدوج امللقى على عاتق الن�شاء العامالت« )منظمة العمل الدولّية، 2003، �ص. 77(.
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لالإطالع على لئحة بالتدابري املو�شى بها لتعزيز التوازن بني العمل والأ�شرة، مراجعة العّمال ذوي 

امل�شوؤولّيات العائلّية )ال�شفحة  128(.

اتفاقّية 156 وتو�شية 165: العّمال ذوي امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

تو�شية 195: تنمية املوارد الب�شرّية، 2004

الإطالع على:  احل�سول على عمل؛ توزيع العمل؛ احلالة الجتماعّية؛ اإجازة   

الأمومة؛ الإجازة الوالدّية؛ اإجازة الأبّوة؛ العمل غري املاأجور.

التوازن بني العمل واحلياة

تويل  اأي�شًا  واإمنا  وح�شب  املعالني  الأقارب  رعاية  واحلياة«  العمل  بني  »التوازن  بتعبري  ُيق�شد  ل 

العمل مرنًة  ترتيبات  تكون  اأن  ويجب  الأ�شا�شّية.  اأولوّيات احلياة  اأو  الروتينّية«  امل�شوؤولّيات »غري 

كفايًة لتمكني العّمال من كال اجلن�شني من تويّل ن�شاطات التعّلم املتوا�شل ناهيك عن تنمية مهنّية 

و�شخ�شّية اإ�شافّية غري مت�شلة بال�شرورة بوظيفة العامل.

ولكن لأغرا�ص التفاقّية وواجبات الدول يف هذا املجال الوا�شع اإجماًل، يكون التوازن بني العمل 

املهنّية،  الفر�ص  بتح�شني  املت�شلة  املوا�شيع  الفر�ص. وحتّل  امل�شاواة يف  تعزيز  واحلياة يف �شلب 

والتعّلم املتوا�شل، وغريها من الن�شاطات الهادفة اإىل النمو ال�شخ�شّي واملهنّي، يف املرتبة الثانية 

بعد امل�شاركة املتكافئة بني الرجال والن�شاء يف امل�شوؤولّيات العائلّية والأ�شرّية كما يف مكان العمل. 

اتفاقّية 156 وتو�شية 165: العّمال ذوي امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

تو�شية 195: تنمية املوارد الب�شرّية، 2004

العمل  التوازن بني  العائلّية؛  امل�سوؤولّيات  العّمال ذوو  الإطالع على:  التعليم؛   

والأ�سرة.

 

التوجيه املهني

الغاية من التوجيه املهني اإطالع الأفراد على فر�ص التعليم والتدريب والتعّلم املتوا�شل والعمل، 

وم�شاعدتهم على التخطيط مل�شارهم املهني. وهو ي�شمل الإر�شاد وامل�شورة املهنيني وميكن اإ�شداوؤه 

يف املدار�ص ومراكز التدريب واملكاتب اأو املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة.

وميكن خلدمات التوجيه املهني اأن توؤدي دورًا اأ�شا�شّيًا يف تعزيز الفر�ص املت�شاوية للفتيات والن�شاء 

باختيار املهن وح�ش�ص التدريب املهني واملجالت املهنّية امل�شتقبلّية. ويجب فيها بالتايل اأن تكون 
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مراعيًة لعتبارات النوع الجتماعي. ويجب يف هذه اخلدمات اأن حتر�ص على اأّل تتاأّثر العرو�ص 

اأو  اإىل قطاعات  الن�شاء  توّجه  التي  امل�شبقة  الأحكام  اأو  النمطّية  القوالب  على  مبنّية  باعتبارات 

ن�شاطات حمددة. 

اتفاقّية 142: تنمية املوارد الب�شرّية، 1975

تو�شية 195: تنمية املوارد الب�شرّية، 2004

الإطالع اأي�شًا على:  التعليم؛ تنمية املوارد الب�سرّية؛ الف�سل املهني؛ التدريب   

املهني.

توزيع العمل

من وجهة نظر عامل االقت�ساد، اإن توزيع العمل هو عملّية توزيع العّمال الأداء الن�ساط الذي يعتربون 

الأكرث اإنتاجّيًة فيه. وميكن اأن يكون مبنّيًا على:

• خ�شائ�ص تقنّية، حيث تنق�شم عملّية الإنتاج اإىل مكّونات عدة يوؤدي كل منها �شخ�ص 	

اأو اآلة خمتلفة؛ اأو

• من 	 انطالقًا  حمددة  مهام  لأداء  الأ�شخا�ص  توزيع  يتم  حيث  اجتماعّية  خ�شائ�ص 

والأ�شل  والدين  والعرق  واجلن�ص  ال�شّن  مثل  الجتماعّية  اأو  البدنّية  خ�شائ�شهم 

الإثني اأو الطبقة الجتماعّية.

املاأجور  املاأجور وغري  العمل  توزيع  الأ�شا�ص  فيعني يف  الجتماعي  النوع  العمل بح�شب  توزيع  اأما 

بني الرجال والن�شاء يف احلياة العامة واخلا�شة. ويعك�ص هذا التدبري التوزيع التقليدي بني اأدوار 

والأعمال  الأ�شرة  رعاية  وظائف  املراأة جمموع  توؤدي مبوجبه  الذي  املجتمع  والن�شاء يف  الرجال 

املنزلّية يف حني ُتناط بالرجل م�سوؤولّية رفاه االأ�سرة االقت�سادي اأو املايل ب�سفته املعيل )الوحيد 

عادًة( العامل يف وظيفة م�شتمرة وطيلة الوقت ومدى احلياة. ولكن من املتعارف عليه الآن اأّن هذا 

التمييز ل يعك�ص واقع معي�شة الرجل واملراأة ويف�شي يف غالب الأحيان اإىل جعل عمل املراأة غري 

مرئي وبالتايل منقو�ص القيمة يف احل�شابات الوطنّية ومنقو�ص التمثيل يف �شوق العمل.

واملمار�شات  ال�شلوكّيات  تغيري  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  وتعزيز  اجلن�شي  التمييز  مكافحة  وتعني 

التو�شية رقم 165 )الفقرة  التقليدي بني اجلن�شني. وحتّث  العمل  توزيع  تعزز  التي  وال�شيا�شات 

امل�شوؤولّيات  تقا�شم  ت�شجيع  �شاأنه  من  التعليم  من  نوع  تعزيز  على  الوطنّية  ال�شلطات  )ب((   11

العائلّية بني الرجال والن�شاء ب�شورة اأكرث اإن�شافًا. وي�شّكل تغيري دور الرجل واملراأة التقليدي مثار 

قلق عرّبت عنه ديباجة التفاقّية 156 وهي ت�شتذكر ديباجة اتفاقّية منظمة الأمم املتحدة حول 

الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز بحّق املراأة لعام 1979. ترّكز الأبحاث يف جمال اخل�شائ�ص 

العمل  واأمناط  تكييف جداول  الرغبة يف  كما على  وال�سبيان  الرجال  اأدوار  تغرّي  الذكورّية على 

لتمكني الرجال من اإقامة عالقات مقّربة مع اأطفالهم. وت�شّدد هذه الأبحاث على اأّن امل�شاواة بني 
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اجلن�شني ت�شتدعي اأي�شًا اعتماد تدابري تتحّدى وتغرّي التوقعات احلالية من الرجال وال�شبيان.

اتفاقّية 156 وتو�شية 165: العّمال ذوو امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

الإطالع اأي�شًا على:  العّمال ذوو امل�سوؤولّيات العائلّية؛ الأ�سر التي تراأ�سها ن�ساء؛   

النوع الجتماعي؛ حتليل النوع الجتماعي؛ اخل�سائ�ص 

الذكورّية؛ الف�سل املهني؛ التوازن بني العمل والأ�سرة.

التو�سيف الوظيفي

تنطوي  التي  والوظائف  املهام  الوظيفة في�شف  اأبرز خ�شائ�ص  ب�شرد  الوظيفي  التو�شيف  يقوم 

عليها كما املوؤهالت ال�شرورّية لأدائها.

ويجب اأن يكون التو�شيف الوظيفي خطّيًا بح�شب ن�شق حمدد ومقيَّمًا بح�شب معيار عام ومو�شوعي. 

فينبغي على �شبيل املثال اأن يت�شمن عنا�شر مثل ا�شم الوظيفة وطبيعة الإ�شراف الذي تخ�شع له 

اأو متار�شه، والعالقات )مثل املدير املبا�شر( �شمن املوؤ�ش�شة، وو�شف الوظائف الأ�شا�شّية والوقت 

الذي ت�شتوجبه كّل وظيفة كما املوؤهالت ال�شرورّية مثل التعليم واخلربة والقدرات.

ويجب يف التو�شيف الوظيفي اأن ُيكتب بلغٍة مراعيٍة لالعتبارات اجلن�شانية، فال بّد من احلر�ص 

على اأّل ترد �شياغة املوؤهالت ال�شرورّية لأداء الوظيفة بطريقة جتعلها تنطبق ب�شورة مبا�شرة اأو 

غري مبا�شرة على جن�ٍص واحٍد فقط. على �شبيل املثال، اإذا ا�شتوجبت الوظيفة قّوًة بدنّية، وجب 

على التو�شيف الوظيفي اأن يورد هذه القدرة على اأّنها معيار مو�شوعي لال�شتخدام غري مت�شل 

بجن�ص طالب العمل.

واإذا اأرادت املوؤ�ش�شة اأن تكون من�شفة للجن�شني، وجب عليها اأن تبنّي ب�شراحة يف تو�شيف جميع 

الوظائف اأّن العامل �شيكون م�شوؤوًل عن تطبيق امل�شاواة بني اجلن�شني بح�شب ما هو �شروري �شمن 

نطاق وظيفته. فيجب اأن ي�شمل التو�شيف الوظيفي القدرة على اإجراء حتليل وتخطيط لعتبارات 

النوع الجتماعي باعتبارها مهارة اأ�شا�شّية جلميع العاملني من فنيني واإداريني.

الإطالع اأي�شًا على: امل�ساواة يف الأجر؛ تقييم وت�سنيف الوظيفة.  
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الثالثية

الثالثية كناية عن عملّية تعاون بني احلكومات ومنظمات اأ�شحاب العمل ومنّظمات العّمال وهي 

اأركان منظمة العمل الدولّية املعنّية باتخاذ القرارات يف جمال اخت�شا�ص املنظمة. وت�شّكل الأركان 

الثالثة الفعالّيات الأ�شا�شّية لتعزيز امل�شاواة يف العمل.

يتوىّل ممثلون عن احلكومات واأ�شحاب العمل والعّمال �شياغة جميع التفاقّيات والتو�شيات التي 

يجري اعتمادها يف موؤمتر العمل الدويل؛ وعليه ت�شتق معايري العمل الدولّية �شلطتها من امل�شاركة 

الثالثّية يف �شياغتها وتطبيقها.

ت�سّكل ال�سروط امل�سبقة للثالثية، اأي احلرّية النقابّية وحّق التنظيم الرا�سخة يف االتفاقّيتني 87 

و98، مبادئ اأ�شا�شّية ترمي اإىل حرّية العّمال واأ�شحاب العمل يف ممار�شة حقوقهم.

ويجري تعزيز الثالثية عن طريق ثالثة �شكوك هي التفاقّية رقم 144 لعام 1976 حول امل�شاورات 

امل�شتويني  على  الت�شاور  حول   113 رقم  والتو�شية  لها  املرافقة   152 رقم  والتو�شية  الثالثّية 

التدابري  اأّن  التو�شية رقم 113  ال�شناعي والوطني لعام 1960. ومن بني هذه ال�شكوك، حتدد 

ال�شلطات  والوطني بني  ال�شناعي  امل�شتويني  الفاعلني على  والتعاون  الت�شاور  تعزيز  اإىل  الرامية 

العامة ومنظمات اأ�شحاب العمل والعمال يحب اأن ُتطبق من دون متييز بحق هذه املنّظمات وفيما 

بينها على اأ�شا�ص العن�شر اأو اجلن�ص اأو الدين اأو الراأي ال�شيا�شي اأو النتماء القومي لأع�شائها.  

وي�شدد قرار موؤمتر العمل الدويل لعام 2002 حول الثالثية واحلوار الجتماعي على اأهمّية حتقيق 

العمل  مكتب  وعلى  الدولّية.  العمل  منظمة  هيئات  امل�شاركة يف  الوفود  اجلن�شني يف  بني  التوازن 

املنتديات  يف  فقط  لي�ص  امل�شاركني  والرجال  الن�شاء  اأعداد  ب�شاأن  ر�شمي  تقرير  اإر�شال  الدويل 

الأ�شا�شّية مثل موؤمتر العمل الدويل واإمنا اأي�شًا يف اللقاءات الثالثّية على امل�شتوى الإقليمي وعلى 

م�شتوى امل�شاريع.

اأن تعّزز امل�شاواة بني اجلن�شني، ولكن من  وبا�شتطاعة ال�شراكات الثالثّية على امل�شتوى الوطني 

املهم متثيل الرجال والن�شاء على اأ�شا�ص متكافئ يف الهيئات الثالثّية امل�شاركة. حّتى ال�شاعة، مل 

ل اإىل توازن متكافئ لناحية التمثيل بني الرجال والن�شاء يف اأي هيكلّية ثالثّية، حيث  يتم التو�شّ

بيانات  قاعدة  اإن�شاء  اإىل  الرامية  البحوث  وك�شفت  الهيكلّيات.  على جميع هذه  الرجال  ي�شيطر 

منظمة  ق�شم  يد  على   2006 عام  الجتماعّي  احلوار  موؤ�ش�شات  املراأة يف  م�شاركة  اأ�شا�شّية حول 
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العمل الدولّية املعني باحلوار الجتماعي وقانون العمل واإدارة العمل )DIALOGUE( اأّن املراأة 

ت�شّكل ن�شبة 14،7% من اأ�شل 58 هيئة ثنائّية وثالثّية و »ثالثّية فاأكرث« حول العامل. و�شّمت بعثات 

التمثيل احلكومّية اأعلى ن�شبة من امل�شاركة الن�شائّية مقابل اأدنى ن�شبة لأ�شحاب العمل. ويجب يف 

ا�شرتاتيجّيات حت�شني التوازن بني اجلن�شني يف موؤ�ش�شات احلوار الجتماعي اأن ترّكز على ترقية 

املراأة يف املنا�شب الإدارّية داخل منظمات العمال واأ�شحاب العمل والإدارة العامة واحلكومة.

منظمات  الثالثية؛  امل�ساورات  العمل؛  اأ�سحاب  الإطالع اأي�شًا على:  منظمات   

العّمال.
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احلالة الجتماعّية

متزّوج،  اأعزب،  ال�شخ�شية:  اأحوالهم  بح�شب  ال�شكان �شمن خانات  الجتماعّية  احلالة  ت�شّنف 

اأرمل اأو مطّلق. ول يجب اأن يوؤّثر هذا اأبدًا يف اأي ناحية من النواحي على عمل الفرد اأّيًا كان جن�شه.

ول يجب اأن ُتتخذ قرارات ال�شتخدام على اأ�شا�ص حالة الفرد الجتماعّية. فال ينبغي اأن ُيطلب 

اإىل طالبي العمل الك�شف عن حالتهم الجتماعّية يف مقابلة ما قبل ال�شتخدام اأو يف غريها من 

اآخرين من  اأفراد  اإجراءات الختيار. وميكن ب�شورة ا�شتثنائية تربير ال�شتعالم قبل ا�شتخدام 

الأ�شرة يف مكان العمل للحر�ص على تفادي املحاباة.

ول يجب ا�شتغالل م�شوؤولّيات العمل مثل ال�شفر والرتفيه اأو غريها من الواجبات يف خارج �شاعات 

العمل لتربير التمييز على اأ�شا�ص احلالة الجتماعّية. كما يجب منح جميع العّمال ب�شرف النظر 

عن حالتهم الجتماعية اإعانات العمل الكاملة.

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز )يف ال�شتخدام واملهنة(، 1958

اتفاقّية 156 وتو�شية 165: العّمال ذوي امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

اتفاقّية 158 وتو�شية 166 اإنهاء ال�شتخدام، 1982

العّمال  التنّوع؛  الت�سريح؛  التمييز؛  عمل؛  على  الإطالع اأي�شًا على:  احل�سول   

التوازن  الختيار؛  اإجراءات  العائلّية؛  امل�سوؤولّيات  ذوو 

بني العمل والأ�سرة.

احلّد الأدنى لالأجور

وطنّية  اأجور  لهيكلّية  عتبة  و�شع  لالأجور  الأدنى  احلّد  �شيا�شية  اعتماد  من  الأ�شا�شّية  الغاية  اإن 

ت�شمن احلماية لالأجراء ذوي الدخل املتدين. وهي ُم�شممة لتح�شني مكا�شب الأ�شخا�ص الذين 

يلقون متثياًل غري متكافئ عند اأ�شفل الهرمّية املهنّية، اأي الن�شاء واملهاجرين واملجموعات الأخرى 

املعّر�شة للتمييز. وتفيد الأدّلة باأّن املراأة اأفادت يف بع�ص الدول من �شيا�شة الأحّد الأدنى لالأجور 

الرجال  من  لكّل  الأجور  م�شتويات  خف�ص  يعني  قد  ما  غالبًا  الأجور  يف  امل�شاواة  اإحقاق  اأّن  مع 

النقابات  فيها  تكون  ل  التي  احلالت  ويف  امليل.  هذا  من  احلذر  ويجب  رفعها  من  بدًل  والن�شاء 

ُي�شّكل احلّد  اأن  النقابات(، ميكن  ناق�شًا يف  املراأة  يكون متثيل  التمثيل )وحيث  العمالّية ح�شنة 
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الأدنى لالأجور اأداًة جمديًة يف مقاربٍة ترمي اإىل حتقيق امل�شاواة يف الأجر بني الرجال والن�شاء.

ولكن يف العديد من الدول مثل اأوروبا ال�شرقّية، يظهر ميل نحو اختالف احلّد الأدنى لالأجور الذي 

ينطبق على فئات خمتلفة من العّمال مع ما يرتتب عن ذلك من تبعات وا�شحة لناحية تو�ّشع الهّوة 

يف الأجور بني اجلن�شني.

الذاتي  ال�شتخدام  يف  بالعاملني  �شلة  ذات  لالأجور  الأدنى  احلّد  �شيا�شة  تعترب  ل  ما  وغالبًا 

ومعظمهم من الن�شاء خ�شو�شًا يف الدول النامية. ولكن تفيد بع�ص الأدّلة باأّن وجود احلّد الأدنى 

لالأجور ميكن اأن ي�شّكل مقيا�شًا اأو نقطًة مرجعّيًة للمكا�شب في�شبح بالتايل اأداة تفاو�ص مفيدة 

للعّمال يف القطاع غري النظامي.

تو�شية 30: اآلّية و�شع احلدود الدنيا لالأجور، 1928

تو�شية 89: طرائق حتديد امل�شتويات الدنيا لالأجور )الزراعة(، 1951

تو�شية 90: امل�شاواة يف الأجور، 1951

اتفاقّية 131 وتو�شية 135: حتديد احلّد الأدنى لالأجور، 1970

الإطالع اأي�شًا على: املفاو�سة اجلماعّية؛ امل�ساواة يف الأجر.  

احلرية النقابية وحق التنظيم

ي�شكل مفهوما احلرّية النقابّية وحّق التنظيم مبدئني اأ�شا�شيني يرميان اإىل ممار�شة العّمال واأ�شحاب 

العمل، بحرّية، ومن دون اأي متييز، احلّق يف تكوين نقابات لتعزيز م�شاحلهم والدفاع عنها.

ويتمتع اأ�شحاب العمل والعّمال باحلّق يف تاأ�شي�ص منظمات من اختيارهم والن�شمام اإليها. ويجب 

اأن تتمتع هذه املنظمات باحلق يف:

• و�شع د�شاتريها ولوائحها الإدارّية؛	

• انتخاب ممثليها بحرّية كاملة؛	

• تنظيم اإدارتها ون�شاطها واإعداد برامج عملها؛	

• اأّل حتّلها ال�شلطات الإدارّية اأو توقف ن�شاطها؛	

• تكوين احتادات واحتادات عامة.	

ويجب حماية العّمال من التمييز الناجم عن النتماء النقابي. كما يجب اأن يحظوا باحلماية من 

رف�ص ا�شتخدامهم ب�شبب ان�شمامهم اإىل نقابة اأو م�شاركتهم يف اأن�شطة نقابّية. ويجب اأن تتمتع 

منظمات اأ�شحاب العمل والعّمال بحماية كافية من اأي اأعمال تنطوي على تدّخل من قبل بع�شها 

اإزاء الأخرى تكون الغاية منها الهيمنة اأو التمويل اأو ال�شيطرة.



77

ح

العامالت  حقوق  دعم  يف  اأ�شا�شّيًا  دورًا  العمالّية  النقابات  من  العديد  اأّدى  ال�شنوات،  مّر  وعلى 

النقابات �شفوف  اأن تنّظم  اإىل تعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني  والدفاع عنها. ومن املهم بالن�شبة 

العامالت وتدافع عن م�شاحلهّن من خالل املفاو�شة اجلماعّية. كما من املهّم زيادة متثيل املراأة 

ورفع �شوتها يف النقابات وجعل النقابات موؤاتية للمراأة اأو العائلة.

احلقوق  هذه  احرتام  واجب  من  النقابّية  احلرّية  ب�شاأن  احلديث  انتقل  الأخرية،  ال�شنوات  ويف 

من  العديد  ولكّن  متييز.  دون  من  وجه  اأف�شل  على  وا�شتخدامها  احرتامها  كيفّية  اإىل  واملبادئ 

القوانني الوطنّية حول احلرّية النقابّية ل زال ي�شتبعد من احلماية القانونّية العّمال يف الزراعة 

اأي  املنزليني،  والعّمال  والعّمال املهاجرين  النظامي  ال�شادرات والقت�شاد غري  ومناطق جتهيز 

جميع القطاعات التي ت�شّكل فيها املراأة الن�شبة الأكرب من العّمال.

اتفاقّية 87: احلرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948

اتفاقّية 98: حق التنظيم واملفاو�شة اجلماعية، 1949

اتفاقّية 141 وتو�شية 149: منظمات العمال الريفيني، 1975

اتفاقّية 151 وتو�شية 159: عالقات العمل يف اخلدمة العامة، 1978

الإعالن ب�شاأن املبادئ واحلقوق الأ�شا�شية يف العمل ومتابعته، 1998

املبادئ  العمل؛  اأ�سحاب  منظمات  اجلماعّية؛  الإطالع اأي�شًا على:  املفاو�سة   

وال�سوت؛  التمثيل  العمل؛  يف  الأ�سا�سّية  واحلقوق 

النقابات؛ منظمات العّمال.

احل�سول على عمل

ل بّد من �شمان امل�شاواة يف فر�ص ح�شول العّمال من كال اجلن�شني على العمل قبل عملّية التعيني 

فر�ص  يف  امل�شاواة  تعّزز  اأن  اخلا�شة  كما  العامة  ال�شتخدام  وكالت  على  ويجب  خاللها.  ويف 

ال�شتخدام عن طريق:

• ت�شجيع تقدمي الطلبات من جانب جميع العّمال ذوي الأهلّية، رجاًل ون�شاًء، ومراجعة 	

�شجاّلت التوظيف اخلا�شة بكال اجلن�شني؛

• رف�ص الطلبات التمييزّية التي يتقّدم بها اأ�شحاب عمل حمتملني واإعالمهم بالقوانني 	

وال�شيا�شات الوطنّية حول امل�شاواة يف الفر�ص؛

• اإعالم اأ�شحاب الطلبات باحلّق يف فر�ص عمل مت�شاوية؛	

• اإعالم اأ�شحاب الطلبات باأي �شيا�شة اأو ممار�شة متعلقة بتدابري التوفيق بني العمل 	

والأ�شرة.

مبوجب التفاقّية رقم 183، ل يجب اأن ي�شّكل احلمل اأو الأمومة �شببًا للتمييز يف احل�شول على 
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عمل ويجب على كّل دولة اأن تتخذ تدابري منا�سبة للحر�ض على ذلك. كما ُيحظر اال�سرتاط على 

اأي امراأة  تتقدم ل�شغل وظيفٍة ما، باأن جُتري اختبارًا للحمل اأو اأن تقّدم �شهادًة تفيد باإجرائها 

اأو املر�شع حيث  اللوائح الوطنّية عمل املراأة احلامل  اأو  ملثل هذا الختبار ما مل حتظر القوانني 

يكون هناك خطر معرتف به اأو ج�شيم على �شّحة املراأة والطفل. كما ل يجب اأن ي�شكل ال�شتباه 

اأو اليقني بالإ�شابة بفريو�ص الأيدز ال�شبب الوحيد لرف�ص توظيف �شخ�صٍ يتقدم ل�شغل وظيفة اأيًا 

كان جن�سه ما مل ميكن التاأكيد ب�سكٍل مو�سوعي وبنّيٍة ح�سنًة اأّن عدم االإ�سابة بالفريو�ض �سرط 

اأ�شا�شي للتوظيف. 

اأّما يف ما يخ�ّص الو�شول اإىل العمل بالن�شبة اإىل العّمال ذوي امل�شوؤولّيات العائلية، فتدعو التفاقّية 

رقم 156 اإىل احلّق يف العمل من دون متييز، وحرّية اختيار العمل والتوجيه والتدريب املهنيني 

لتعزيز فر�ص ح�شول هوؤلء العّمال على عمل. وتتو�ّشع التو�شية رقم 165 يف هذه املبادئ. 

اأ�شا�شيًا  م�شدرًا  القت�شادّية  القطاعات  من  العديد  يف  وال�شغرى  ال�شغرية  املن�شاآت  وت�شّكل 

�ُشّجل  وقد  �شواء،  والنامية على حدٍّ  املتطّورة  الدول  للن�شاء يف  الذاتي  وال�شتخدام  لال�شتخدام 

ارتفاع ملمو�ص يف عدد الن�شاء من منّظمات امل�شاريع. فتقّدم املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة قناًة 

منا�شبًة حل�شول املراأة على العمل ولكّن البيئة ال�شيا�شية والتنظيمّية واملوؤ�ش�شّية غالبًا ما تعرقل 

املراأة و/اأو املن�شاآت ال�شغرية وح�شول املراأة على العتمادات والتكنولوجيا والأ�شول مثل الأر�ص 

اأو املّقرات وغالبًا ما يكون التدريب اأقّل مما هو عليه بالن�شبة اإىل الرجل. وميكن تي�شري احل�شول 

ريادة  ترغب يف  التي  للمراأة  وحوافز حمددة  تدابري  ال�شتخدام عن طريق  النوع من  على هذا 

الأعمال.

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز يف ال�شتخدام واملهنة، 1958

اتفاقّية 122: �شيا�شة العمالة، 1964

تو�شية 169: �شيا�شة العمالة )اأحكام تكميلّية(، 1984

اتفاقّية 88: اإدارات التوظيف، 1948

اتفاقّية 142: تنمية املوارد الب�شرّية، 1975

اتفاقّية 156 وتو�شية 165: العّمال ذوو امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

تو�شية 189: خلق الوظائف يف املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة، 1998

اتفاقّية 181 وتو�شية 188: وكالت ال�شتخدام اخلا�شة، 1997

اتفاقّية 183: حماية الأمومة، 2000

تو�شية 193: تعزيز التعاونّيات، 2002 

تو�شية 195: تنمية املوارد الب�شرّية، 2004

امل�سوؤولّيات  ذوو  العّمال  التعاونّيات؛  العمل؛  الإطالع اأي�شًا على:  اإعالنات   

العائلّية؛ اإجراءات الختيار؛ الن�ساء منظمات امل�ساريع؛ 

التوازن بني العمل والأ�سرة.
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احلماية الجتماعّية

تق�شي احلماية الجتماعّية »بتوفري دعٍم اجتماعي اأ�شا�شي جلميع املواطنني ب�شرف النظر عن 

امل�شاهمة يف ال�شمان اأو واقع ال�شتخدام«. ويعني هذا على �شبيل املثال توفري الدعم لالأفراد على 

اأ�شا�ص احلاجة بدًل من احلقوق املكت�شبة، وتوفري الرعاية ال�شحّية جلميع ال�شكان.

اأ�شا�شيًا جلميع الأفراد  واإّن الو�شول اإىل م�شتوى منا�شب من احلماية الجتماعّية باعتباره حقًا 

مكّر�ص يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان )1948( ويف اإعالن فيالدلفيا )لعام 1944(. وي�شمل 

امل�شكن  اإىل  والو�شول  والأم  الطفل  رفاه  وحماية  املهن  جميع  يف  و�شّحتهم  العّمال  حياة  حماية 

والغذاء املنا�شب وامل�شاواة يف فر�ص التعليم والتدريب املهني.

لكن عملّيًا، يتمتع 20% فقط من �شكان العامل اليوم بحماية اجتماعّية منا�شبة بينما يتعّذر ذلك 

العمل  واأ�شحاب  العّمال  من  لكّل  الأمن  غياب  العوملة  تقت�شي  حني  ويف  الن�شف.  من  اأكرث  على 

تكاليف  خلف�ص  املوؤ�ش�شات  وعلى  العامة  النفقات  لقطع  احلكومات  على  اأكرب  �شغطًا  وتفر�ص 

اأنظمة احلماية الجتماعّية �شكانًا يتقدمون يف ال�شّن )ترتفع توقعات احلياة بعد  العمل، تواجه 

تنظيم  يف  جذرّية  وتغرّيات  �شنوات(  ع�شر  كّل  تقريبًا  ال�شنة  ون�شف  �شنة  بحواىل  التقاعد  �شن 

�شوق العمل. ويف الدول ال�شناعّية، يق�شي التحدي بتوفري حماية منا�شبة يف ظروف تزداد فيها 

تقلبات �شوق العمل وتربز احلاجة ملكافحة الفقر والتهمي�ص الجتماعي ملنع �شرائح �شكانّية من 

الوقوع يف �شرك احلرمان والإق�شاء. وبالتايل ل بّد اأّوًل من ت�شميم اأ�شكال جديدة من احلماية 

تكون اأكرث موؤاتاًة لتنامي حركّية العّمال وثانيًا دعم �شيا�شات الدمج الجتماعي بخطط ت�شمن 

احلّد الأدنى من الدخل. ويف الدول النامية، تعّر�شت اأ�شكال احلماية الجتماعية التقليدّية التي 

كان يوّفرها و�شط العائلة واملجتمع املحّلي املتو�ّشع يف املا�شي، اإىل التاآكل ال�شديد جّراء عملّيات 

التمّدن والت�شنيع وهجرة العمال املو�شعة. وغالبًا ما ينتهي الأمر بعمل املراأة غري املاأجور لأن يحّل 

حماية  على  قادرة  جماعّية  اأنظمة  لقيام  اليوم  ملّحة  واحلاجة  الجتماعّية.  احلماية  عن  بدياًل 

الأفراد الذين ما عاد باإمكانهم التعويل على �شبكات الت�شامن التقليدّية.

ويق�شي اأحد اأهّم الأهداف ال�شرتاتيجية ملنظمة العمل بتمكني الدول من توفري حماية اجتماعّية 

جلميع �شرائح املجتمع وحت�شني ظروف العمل وال�شالمة وال�شّحة يف العمل. ويتحقق هذا الهدف 

عن طريق �شل�شلة من التدابري والأدوات وال�شيا�شات التي تهدف، من خالل التدابري احلكومية 

واحلوار الجتماعي املتوا�شل، اإىل احلر�ص على اأن يتمتع الرجال والن�شاء بالت�شاوي بظروف عمل 

لئقة تكون اآمنة، حترتم كرامة الإن�شان، تاأخذ بعني العتبار القيم العائلّية والجتماعّية، ت�شمح 

بتعوي�ٍص منا�شب يف حال الدخل الفائت اأو املخّف�ص، جتيز النفاذ اإىل خدمات اجتماعّية وطبّية 

منا�شبة، وحترتم احلّق يف الوقت املتفّرغ وال�شرتاحة.

اإىل  واملتطّورة احلاجة  النامية  الدول  الجتماعّية يف  تعالج احلماية  التي  املختلفة  ال�شبل  وُتربز 

امل�شاكل  اأكرث  التقاعد  معا�شات  ت�شّكل  اأن  ميكن  حني  يف  مثاًل،  الوطنّية:  الظروف  تنّوع  مراعاة 
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اإحلاحًا يف الدول التي يتقّدم فيها ال�شكان بالعمر، اإّل اأّن تقدمي الرعاية ال�شحّية املنا�شبة يرتدي 

اأوبئة مثل فريو�ص  توقعات احلياة متدنّية خ�شو�شًا يف ظّل  الفقرية حيث  الدول  اأكرب يف  اأولوّية 

نق�ص املناعة الب�شرّية/الإيدز اأو املالريا اأو النزاعات.

اأن  علمًا  الجتماعّية،  اإىل احلماية  املفتقرين  اأكرث  النظامي  القت�شاد غري  العاملون يف  وي�شّكل 

املراأة مهيمنة يف هذا القطاع حيث تنخرط معظم الن�ساء يف الدول النامية يف �سكٍل من اأ�سكال 

النظامي  العاملة يف القت�شاد غري  واملراأة   .)2006 Sinha و   Jhabvala( النظامي العمل غري 

وتنامي  املنزل  ويف  العمل  مكان  املزدوجة يف  اأدوارها  نتيجة  عّدة  ملخاطر  ب�شكٍل خا�ص  معّر�شة 

بالتنّوع  يت�شم  قطاع  يف  الجتماعّية  احلماية  بخدمات  اإحلاقها  و�شعوبة  الجتماعي،  تهمي�شها 

املهني وبالت�شرذم اجلغرايف. ولي�شت اآلّيات احلماية الجتماعّية التقليدّية )مثل القرابة، ورعاية 

ما  وغالبًا  الدوام  على  فّعالة  الخ(  الدخار،  وجمموعات  املحّلي،  العتماد  وم�شادر  الأطفال، 

متار�ص متييزًا بحّق املراأة. وحتتاج تدابري احلماية الجتماعّية التي تعني هذه الن�شاء اإىل تغطية 

جملة موا�شيع ـــ الغذاء، املاء، الرعاية ال�شحّية، رعاية الطفولة، املاأوى والتعليم. وميكن اأن تتخذ 

وت�شّكل  ن�شائية.  منظمات  طريق  عن  ُتطّبق  واأن  احلجم،  �شغرية  اجتماعي  تاأمني  خطط  �شكل 

جمعّية املراأة العاملة حل�شابها اخلا�ص )SEWA( يف الهند خري مثال عن املمار�شة احل�شنة يف 

هذا امل�شمار بف�شل برنامج التاأمني الجتماعي ال�شامل الذي تقدمه للمراأة امل�شاهمة فيه.

وبوجه خا�ص، ل يجب يف احلماية الجتماعّية اأن تكون �شبياًل اإىل فر�ص خيارات اجتماعّية مت�ص 

 
ً
املثال مبداأ واملراأة على �شبيل  الرجل  امل�شاواة بني  �شّكلت  فاإذا  الفرد.  الوطنّية وحرّية  بال�شيادة 

جرى العرتاف ب�شّحته من جانب جميع الدول الأع�شاء يف منظمة العمل الدولّية، ل يجب النظر 

اإىل هذه امل�شاواة على اأّنها هوّية تعّرف بالظروف. وهذا يعني على �شبيل املثال، اأّنه يجب يف اأنظمة 

اأو بجزء منها  اللواتي خ�ش�شهن حياتهّن بالكامل  اأن حتمي حقوق الن�شاء  ال�شمان الجتماعي 

للعمل يف الأ�شرة بدًل من العمل يف القطاع التجاري.

اتفاقّية 155 وتو�شية 164: ال�شالمة وال�شّحة املهنّيتان، 1981

اتفاقّية 156 وتو�شية 165: العّمال ذوو امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

اتفاقّية 103: حماية الأمومة )مراجعة(، وتو�شية 95: )حماية الأمومة(، 1952

اتفاقّية 183 وتو�شية 191: حماية الأمومة، 2000

اتفاقّية العمل البحري، 2006

الإطالع اأي�شًا على: حماية الأمومة؛ ال�سالمة وال�سّحة املهنّيتان.  

حماية الأمومة

ت�شّكل حماية الأمومة بالن�شبة اإىل املراأة العاملة جزءًا اأ�شا�شّيًا من امل�شاواة يف الفر�ص، والغاية 
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غري  معاملة  دون  واحليلولة  والإنتاجّية  الإجنابّية  اأدوراها  بني  التوفيق  من  املراأة  متكني  منها 

مت�شاوية يف ال�شتخدام ُتعزى اإىل دور املراأة الإجنابي.

اأّما عنا�شر حماية الأمومة التي تغطيها اأحدث املعايري حول هذا املو�شوع اأي التفاقّية رقم 183 

والتو�شية رقم 191 )لعام 2000( فهي:

• ــ حّق الأّم يف فرتة من الراحة بعد الولدة )مراجعة املدخل ال�شابق(؛	 اإجازة الأمومةـ 

• الأمومة 	 اإجازة  يف  التّغيب  اأثناء  نقدّية  اإعانات  يف  احلّق  ـــ  وطبّية  نقدّية  اإعانات 

)مراجعة ال�شفحة 17(؛

• ال�شفحة 	 والر�شاعة )مراجعة  والو�شع  اأثناء احلمل  والطفل يف  الأّم  حماية �شّحة 

104(؛

• حّق املراأة يف ر�شاعة طفلها بعد عودتها اإىل العمل )مراجعة ال�شفحة 104(؛	

• ـــ �شمان الأمن الوظيفي للمراأة وحّقها يف العودة 	 حماية ال�شتخدام وعدم التمييز 

اإىل الوظيفة نف�شها اأو اإىل وظيفة مماثلة بنف�ص معّدل الأجر )مراجعة  53(.

تاريخّيًا لطاملا �شّكلت حماية املراأة اأحد اأبرز م�شاغل منظمة العمل الدولّية. وكانت التفاقّية رقم 

اعتمادها  التي جرى  الدولّية  العمل  اأوىل معايري  وبعده من  الو�شع  قبل  املراأة  ا�شتخدام  3 حول 

عام 1919. ولقد اأر�شت هذه التفاقّية املبادئ الأ�شا�شّية حلماية الأمومة: احلّق يف اإجازة اأمومة، 

احلّق يف اإعانات طبّية واحلّق يف بدل دخل اأثناء الإجازة. ولقد جرى التاأكيد على احلّق يف الإجازة 

عن طريق حظر اإنذار املراأة العاملة بف�شلها من عملها اأثناء تغّيبها عن العمل يف اإجازة الأمومة 

اأو اإر�شال اإنذار بالف�شل ينتهي اأجله اأثناء فرتة هذا التغّيب. ولقد ُنظر اإىل الأمن الوظيفي منذ 

البداية على اأّنه ناحية اأ�شا�شّية من نواحي حماية الأمومة. 

وكانت اتفاقّية الأمومة رقم 103 لعام 1952 قد حافظت على عنا�شر احلماية نف�شها ولكّن طريقة 

توفري هذه الإعانات اأ�شبحت اأكرث و�شوحًا:

• تت�شمن الإجازة ومّدتها 12 اأ�شبوعًا على الأقّل فرتة اإجازٍة اإلزامّية بعد الولدة مّدتها 	

�شّتة اأ�شابيع على الأقّل؛ ومُتنح اإجازة اإ�شافّية قبل الو�شع اأو بعده يف حال الإ�شابة 

مبر�ٍص مثبت ب�شهادٍة طبّيٍة وناجم عن الولدة اأو الو�شع؛

•  ت�شمل الإعانات الطبّية الرعاية قبل الولدة ويف خاللها وبعدها على يد قابالت اأو 	

الطبيب  ويتعنّي احرتام حرّية اختيار  اإذا دعت احلاجة؛  اأطّباء وكذلك ال�شت�شفاء 

وامل�شت�شفى العام اأو اخلا�ص؛

• التاأمني 	 من  امل�شتقة  الإعانات  حتديد  جرى  النقدّية،  الإعانات  يخ�ّص  ما  ويف 

الجتماعي بن�شبة ثلثي ك�شب املراأة ال�شابق؛ وُيفرت�ص ت�شديد �شرائب الأجور على 

اأ�شا�ص اإجمايل عدد العّمال امل�شتخدمني ب�شرف النظر عن اجلن�ص.
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 191 رقم  والتو�شية   183 رقم  التفاقّية  اأي  الأحدث  الأمومة  حماية  معايري  ا�شتبقت  حني  ويف 

العديد من اأبرز عنا�شر التفاقّية رقم 103، اإّل اأّن اأهّم املعايري الداعمة تت�شمن:

• ميار�شن 	 الالتي  ذلك  يف  مبا  امل�شتخدمات،  الن�شاء  جميع  لت�شمل  التغطية  متديد 

اأ�شكاًل غري منطّية من العمل لدى الغري )املادة 2. 1(. 

• متديد اإجازة الأمومة لفرتة ل تقّل على 14 اأ�شبوعًا )املادة 4. 1(؛	

• احلماية من اإنهاء ا�شتخدام اأي امراأة اأثناء تغّيبها يف اإجازة احلمل اأو خالل فرتة 	

بنف�ص  اإىل وظيفة  اأو  الوظيفة  نف�ص  اإىل  العودة  العمل وحّقها يف  اإىل  تعقب عودتها 

معدل الأجر عند انتهاء اإجازة الأمومة؛

• اتخاذ تدابري منا�شبة ل�شمان اأّل ت�شكل الأمومة �شببًا للتمييز يف ال�شتخدام، مبا يف 	

ذلك حظر اال�سرتاط على اأي امراأة تتقدم ل�سغل وظيفة ما، اأن جتري اختبارًا مبّينًا 

للحمل ما عدا يف حالت حمددة وحم�شورة )املادة 9(.

مع اأّن التفاقّية رقم 183 والتو�شية رقم 191 هما حّتى ال�شاعة اأحدث املعايري حول حماية الأمومة، 

اأو  ال�شابقة تظّل �شاريًة يف عدٍد من الدول ولقد �شادق بع�ص الدول على اتفاقّية  اأّن املعايري  اإّل 

اأكرث ولكن مل ي�شادق اأّي منها على التفاقّيات الثالث معًا. ولقد قامت 13 دولة بامل�شادقة على 

التفاقّية رقم 183، مقابل 40 لالتفاقّية رقم 103 و33 لالتفاقّية رقم 3، و�شادق ما جمموعه 61 

دولة على اتفاقّية اأو اأكرث من التفاقّيات الثالث.

ترد الت�شريعات الوطنّية امل�شممة حلماية �شّحة الأم والطفل وحقوق ا�شتخدام املراأة العاملة يف 

�شلب ت�شريعات كّل دولة ع�شو يف منظمة العمل الدولّية. ولكن ُتالحظ اختالفات اأ�شا�شّية يف نطاق 

التغطية واحلماية ودرجة ت�شّعب اخلطط املطبقة وم�شوؤولّيات الدولة واأ�شحاب العمل الأفراد عن 

تقدمي الإعانات النقدّية.

عادة ما ت�شمل التقدميات النموذجية منح الإجازة قبل الولدة وبعدها مبوجب ت�شريعات العمل، 

ال�شمان  اأو  العمل  �شاحب  ي�شددها  نقدّية  اإعانات  توفري  على  الأحيان  معظم  يف  احلر�ص  مع 

اأو عرب مزيٍج من هذه الو�شائل. ومن غري القانوين اأن  الجتماعي عن طريق ال�شناديق العامة 

اإجازة  العمل يف  تغّيبها عن  اأثناء  العاملة بف�شلها من عملها  املراأة  باإنذار  العمل  اأ�شحاب  يقوم 

ويحّق  التغّيب.  هذا  فرتة  اأثناء  اأجله  ينتهي  بالف�شل  اإنذار  اإر�شال  اأو  متديدها  فرتة  اأو  الأمومة 

للمراأة املر�شع احل�شول على ا�شرتاحة ر�شاعة، غالبًا ما تكون مدفوعًة.

وتقوم تقدميات اأو�شع بتح�شني الأحكام اأعاله لناحية مّدة اإجازة الأمومة وم�شتوى الإعانات واملّدة 

اإىل حماية  �شل�شلة تدابري ترمي  تت�شمن  التي يحظى فيها ال�شتخدام باحلماية. وهي غالبًا ما 

�شّحة املراأة والطفل غري املولود مثل حظر العمل الليلي اأو �شاعات العمل الإ�شافّية واحلّق يف النقل 

من وظيفة تكون م�شيئة للحمل اإّما لكونها خطرية اأو لأّنه ل ُين�شح بها نظرًا لو�شع املراأة ال�شّحي. 

وغالبًا ما ت�شري تدابري حماية ال�شّحة امللحوظة للمراأة احلامل على املراأة املر�شع اأي�شًا.
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الأمومة �شمة من �شمات اخلطط  اأو  اأ�شا�ص احلمل  التمييز على  ال�شريحة من  وت�شّكل احلماية 

 من الدول، ُي�شّجل ميل اإىل اعتماد 
ٍ
الأكرث تطورًا، كخطط الحتاد الأوروبي مثاًل. ففي عدٍد متنام

مقاربة والدّية. ومبوجب اخلطط الوالدّية، ُتخ�ش�ص املراأة باإجازة اأمومة �شمن فرتة اأطول من 

الإجازة تكون متوّفرة لأي من الوالدين اأو لكليهما. 

يف حزيران/يونيو 2004، اعتمد موؤمتر العمل الدويل قرارًا حول امل�شاواة بني اجلن�شني والإن�شاف 

يف الأجر وحماية الأمومة، يربط حماية الأمومة بالتمييز عرب دعوة جميع احلكومات اإىل امل�شادقة 

على التفاقّيات من عدد مئة وعرب دعوة جميع ال�شركاء الجتماعيني اإىل امل�شاهمة ب�شكٍل نا�شٍط 

يف اإزالة التمييز بني اجلن�شني وتعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني.

اتفاقّية 103: حماية الأمومة )مراجعة( وتو�شية 95: حماية الأمومة، 1952

اتفاقّية 183 وتو�شية 191: حماية الأمومة، 2000

اتفاقّية 171: العمل الليلي، 1990

اتفاقّية 102: ال�شمان الجتماعي )املعايري الدنيا(، 1952

تو�شية 114: حماية من الإ�شعاعات، 1960

 تو�شية 116: تخفي�ص �شاعات العمل، 1962

اتفاقّية 110: املزارع، 1958 )وبروتوكول العام 1982(

تو�شية 157: العاملون بالتمري�ص، 1977

اتفاقّية 175: العمل بع�ص الوقت، 1994

اتفاقّية 177 وتو�شية 184: العمل يف املنزل، 1996

اتفاقّية 181: وكالت ال�شتخدام اخلا�شة، 1997

الإطالع اأي�شًا على:  العمل غري النمطي؛ املخاطر البيولوجّية؛ العاملة املر�سع؛   

اأثناء  يف  ال�سّحة  والطبّية؛  النقدّية  الأمومة  اإعانات 

الأمومة؛ اإجازة الأمومة؛ العمل الليلي؛ العمل بع�ص الوقت؛ 

مرافق ال�ستخدام العامة ووكالت ال�ستخدام اخلا�سة؛ 

اإجراءات الختيار؛ ال�سمان الجتماعي؛ املدّر�سون.

احلماية من الإ�سعاعات

اإىل  بالنظر  ولكن  لالإ�شعاعات،  عام  ب�شكٍل  املراأة  تعّر�ص  على  معّينة  حدوٌد  املهن  يف  ُتفر�ص  ل 

املخاطر ال�شحّية املرتتبة على الن�شاء يف �شّن الإجناب وح�شا�شّية اجلنني الكبرية لالإ�شعاعات، 

يجب البحث يف �شوابط وتدابري وقائّية اإ�شافّية للن�شاء احلوامل. 



84

األفباء حقوق املراأة العاملة وامل�شاواة بني اجلن�شني

ل تن�ّص اأحكام التفاقّية رقم 115 حول احلماية من الإ�شعاعات لعام 1960 على حماية حمّددة 

الإ�شعاعات  من  العّمال  الدولّية حول حماية  العمل  منظمة  �شلوك  مدّونة  ولكّن  اجلن�ص.  بح�شب 

 Code of Practice on radiation protection of workers املوؤينة(  )الإ�شعاعات 

(Ionising radiations)  ال�شادرة عام 1986، تورد الن�شاء احلوامل العامالت يف عمل اإ�شعاعي 
�شنة يف  و18  اأعمارهم بني 16  ترتاوح  الذين  واملتدّربني  والتالمذة  والطاّلب  العّمال  اإىل جانب 

اأن تتخّطى ن�شبة  “من غري املرجح فيها  فئات الأ�شخا�ص الذين ي�شعهم العمل فقط يف ظروف 

التعّر�ص ال�شنوي ثالثة اأع�شار احلدود املقررة«.

اأّما تو�شيات اللجنة الدولّية حول احلماية من الإ�شعاعات ال�شادرة عام 1990 فتوؤّثر يف تطبيق 

التفاقّية رقم 115 على هذا امل�شتوى، وخا�شة بالنظر اإىل “املعلومات املتوّفرة يف الوقت احلا�شر” 

األ  و”املعلومات اجلارية” )املادة 3. 1 واملادة 6. 2 من التفاقّية(. وترّكز اللجنة على �شرورة 

يت�شمن ا�شتخدام الن�شاء احلوامل درجة عالية من التعّر�ص لالإ�شعاعات العر�شّية. 

ويف ما يخ�ّص حماية الأطفال غري املولودين، تو�شي التفاقّية اأّنه يف حال م�شاركة املراأة يف �شّن 

الإجناب يف عمل يعّر�شها ملخاطر مهنّية، يجب اأن يكون معيار احلماية املمنوحة لالأطفال غري 

املولودين قاباًل للمقارنة مع املعيار املطلوب للعموم، ويجب اأن تتما�شى حماية املراأة مع هذا البند 

يبذلوا جهودًا معقولة  اأن  العمل  اأ�شحاب  بالتايل على  . ويجب 
9

الدولّية، 1992( العمل  )منظمة 

لتزويد العّمال بعمل بديل منا�شب يف احلالت التي يثبت فيها اأّنه ل ميكن للعامل، لأ�شباب �شحّية، 

ال�شتمرار يف العمل الذي ترتتب عنه خماطر مهنّية.

اإىل ذلك، يتعنّي على العاملة اأن تبّلغ �شاحب العمل بحملها فور علمها بالأمر بحيث ميكن تعديل 

اأو  للتمييز  �شببًا  باحلمل  الإخطار  ي�شّكل  اأن  يجب  ول  لذلك.  احلاجة  دعت  اإذا  العمل  ظروف 

ال�شتبعاد من العمل.

كما ميكن يف التعّر�ص مل�شادر اإ�شعاعّية اأن يوؤّثر يف وظيفة الرجل الإجنابّية مما يوؤدي اأو ميكن 

اأن يوؤّدي اإىل العقم واإىل تغرّيات جينّية. ويتعنّي بالتايل على الت�شريعات احلمائّية التي تاأخذ بعني 

العتبار وظائف املراأة الإجنابّية اأن تتو�ّشع لت�شمل وظائف الرجل الإجنابية.

وي�شتّمر النقا�ص حول تاأثري الإ�شعاعات من �شا�شات الكمبيوتر والطابعات ملعرفة اإن كانت ت�شّكل 

خطرًا اأ�شا�شّيًا على �شّحة العّمال الذين ُيكرثون من ا�شتخدام الكمبيوتر. 

9(   مراجعة جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق التفاقيات والتو�شيات CEACR، مالحظة عامة حول التفاقّية رقم 115، 1992
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اتفاقّية 115 وتو�شية 114: احلماية من الإ�شعاعات، 1960

تو�شية 157: العاملون بالتمري�ص، 1977

تو�شية 194: قائمة الأمرا�ص املهنّية، 2002

 
10

معايري الأمان الأ�شا�شية الدولية للوقاية من الإ�شعاعات املوؤينة ولأمان امل�شادر الإ�شعاعية، 1994

الإطالع اأي�شًا على:  الكمبيوتر؛ ال�سحة يف اأثناء الأمومة؛ حماية الأمومة؛   

ال�سالمة وال�سّحة املهنّيتان.

احلوادث

العمل؛  اإ�سابات  اإعانات  املهنّيتان؛  وال�سّحة  الإطالع اأي�شًا على:  ال�سالمة   

تفتي�ص العمل؛ املناجم.

احلوار الجتماعي

ي�شمل احلوار الجتماعي بح�شب تعريف منظمة العمل الدولّية جميع اأنواع التفاو�ص وامل�شاورات 

اأو بب�شاطة تبادل املعلومات بني ممثلي احلكومات واأ�شحاب العمل والعّمال ويف ما بينهم يف ما 

العملّية  اأن تكون  بال�شيا�شة القت�شادّية والجتماعّية. وميكن  املت�شلة  امل�شرتكة  الق�شايا  يخ�ّص 

بني  ثنائّية  عالقات  على  تقوم  اأن  ميكن  اأو  احلوار  يف  الر�شمي  الطرف  احلكومة  فتكون  ثالثّيًة 

العمال والإدارة )اأو النقابات ومنظمات اأ�شحاب العمل( وحدها، مب�شاركة احلكومة املبا�شرة اأو 

يف غيابها. وميكن اأن يكون الت�شاور غري ر�شمي اأو غري موؤ�ش�شي وغالبًا ما يكون مزيجًا من الثنني. 

كما ميكن اأن يتم على امل�شتوى الوطني اأو الإقليمي اأو على م�شتوى املوؤ�ش�شة، وميكن اأن يكون بني 

العاملني يف املهنة الواحدة اأو القطاع الواحد اأو مزيجًا من الثنني.

اأ�شحاب  لأبرز  الدميوقراطية  وامل�شاركة  التوافق  بناء  الجتماعي  احلوار  من  الأ�شا�شّية  والغاية 

ال�شاأن يف عامل العمل. وت�شتطيع هيلكّيات وعملّيات احلوار الجتماعي الناجحة اأن تعالج موا�شيع 

اقت�شادّية واجتماعّية مهّمة، واأن ت�شّجع على الإدارة الر�شيدة وتلحظ امل�شاواة والإن�شاف وتعزز 

ال�شالمة وال�شتقرار الجتماعي وال�شناعي وت�شري بالتقدم القت�شادي اإىل الأمام.

يعك�ص احلوار الجتماعي حاجات ال�شركاء الجتماعيني وتطّلعاتهم. وترتبط جدواه بقدرة �شرائح 

املجتمع كافة على اإ�شماع �شوتها. وي�شّكل وجود املراأة القليل ن�شبّيًا يف املنا�شب الأ�شا�شّية للهيئات 

 IAEA، 2003. International Basic Safety الذرّية  للطاقة  الدولّية  الوكالة  موقع  مراجعة  املعلومات،  من  10(  ملزيٍد 

 Standards for protection against ionizing radiation and for the safety of radiation sources
1- )فيينا(.  )�شادر على قر�ص مدمج(. �شل�شلة ال�شالمة Safety Series رقم 115 
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التمثيلّية جلامًا يكبح تقّدم امل�شاواة بني اجلن�شني ب�شكٍل عام وحت�شني ظروف الن�شاء والرجال يف 

عامل العمل. وميكن ملوا�شيع مثل التمييز اجلن�شي، وامل�شاواة يف الأجر، والتوفيق بني امل�شوؤولّيات 

العائلّية والأ�شرّية )مبا يف ذلك رعاية الأطفال وكبار ال�شن(، وترتيبات �شاعات العمل، والتحّر�ص 

اجلن�شي، اأن ُت�شّم اإىل اأجندة احلوار الجتماعي فقط يف حال م�شاركة جمدية ونا�شطة لن�شبة 

الجتماعي.  احلوار  عملّية  يف  القرار  �شنع  مراكز  اإىل  وو�شولها  احلوار  يف  الن�شاء  من  كبرية 

القائمة  الجتماعي  احلوار  هيكلّيات  يف  املراأة  م�شاركة  زيادة  اإىل  ملّحة  حاجة  بالتايل  وُت�شّجل 

ومنها النقابات ومنظمات اأ�شحاب العمل واإىل �شم ق�شايا النوع الجتماعي اإىل اأجندة احلوار 

الجتماعي.

بالت�شاوي يف حلقات احلوار الجتماعي فهي مقرتحة يف  والرجال  الن�شاء  الرغبة يف متثيل  اأّما 

اتفاقّيتني )مع اأّنها لي�شت �شريحة(. فتن�ّص التفاقّية رقم 87 على حّق العّمال واأ�شحاب العمل يف 

التنظيم »دون اأي متييز« )املادة 2(. وتن�ّص التفاقّية رقم 154 يف املادة 5. 2 )ه( على »ت�شكيل 

؛  اجلماعّية«  املفاو�شة  تعزيز  على  ت�شاعد  لكي  العمل  نزاعات  لت�شوية  اإجراءات  وو�شع  هيئات 

ويجب اأن يت�شمن هذا متثياًل من�شفًا للجن�شني اإذا كان متعارفًا عليه اأّن التمثيل بالت�شاوي بني 

اجلن�شني اأ�شا�شي لتعزيز املفاو�شة اجلماعية.

باحلوار  املت�شلة  املعايري  تطبيق  لدى  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  بتعزيز  الأحكام  هذه  وت�شمح 

يف  والن�شاء  الرجال  من  كل  �شوت  اإ�شماع  على  احلر�ص  عرب  تعزيزها  ميكن  والتي  الجتماعي، 

الهيئات التمثيلّية املعنية باملفاو�شة اجلماعّية واملفاو�شات وامل�شاورات الثالثّية، مثل ما جاء يف 

اتفاقّية امل�شاورات الثالثّية رقم 152 لعام 1976 يف الفقرة 2. 3. ومن املمار�شات اجليدة امل�شجلة 

تعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني يف هيئة عمل ا�شت�شارّية ثالثّية يف مالوي حيث ين�ّص القانون على 

 ،f2004 ،تعيني امراأة واحدة على الأقّل لتمثيل كّل من ال�شركاء الثالثة )منظمة العمل الدولّية

�ص. 8(.

اتفاقّية 87: احلرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948

اتفاقّية 98: حق التنظيم واملفاو�شة اجلماعية، 1949

اتفاقّية 144: امل�شاورات الثالثّية )معايري العمل الدولّية(، 1976

تو�شية 152: امل�شاورات الثالثّية )اأن�شطة منظمة العمل الدولّية(، 1976

اتفاقّية 154 وتو�شية 163: املفاو�شة اجلماعّية، 1981

احلرّية  العمل؛  اأ�سحاب  منظمات  اجلماعّية؛  الإطالع اأي�شًا على:  املفاو�سة   

الثالثية؛  وال�سوت؛  التمثيل  التنظيم؛  وحّق  النقابّية 

امل�ساورات الثالثّية؛ منظمات العّمال.
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خدمات ال�سحة املهنّية

الإطالع على:  ال�سالمة وال�سّحة املهنّيتان؛ الإطالع اأي�سًا على: اإدارة العمل؛   

تفتي�ص العمل. 

اخلدمات واملرافق العائلّية

الإطالع اأي�شًا على: خدمات ومرافق رعاية الطفولة والأ�سرة.  

خدمات ومرافق رعاية الطفولة والأ�سرة

ُتعد رعاية الطفولة ورعاية الأ�شرة مفهومني �شاملني يغطيان توفري اخلدمات العامة اأو اخلا�شة 

والفردّية اأو اجلماعّية، مبا يكفل تلبية حاجات الوالدين والأطفال اأو اأفراد الأ�شرة املبا�شرة.

وي�شّكل توفري املن�شاآت الالزمة لتمكني العّمال من تويّل م�شوؤولّياتهم يف �شّتى جمالت حياتهم ناحيًة 

العائلّية،  العّمال الذكور والإناث ذوي امل�شوؤولّيات  مهّمًة من نواحي تعزيز املعاملة املت�شاوية بني 

وبني هوؤلء العّمال وغريهم من العّمال. ويجب على جميع العّمال، ب�شرف النظر عن جن�شهم، 

اأن يتمكّنوا من التوفيق بني ال�شتخدام املاأجور والوفاء مب�شوؤولّياتهم حيال الأطفال وغريهم من 

اأفراد الأ�شرة. ويجب توفري خدمات ومرافق كافية ومالئمة لرعاية الأطفال وم�شاعدة الأ�شرة، 

مبا يف ذلك من�شاآت الر�شاعة للن�شاء، بحيث يتمّكن العّمال ذوو امل�شوؤولّيات العائلّية من ممار�شة 

اأ�ش�ص مرنة  اأن تكون هذه اخلدمات واملن�شاآت قائمًة على  العمل. ويجب  حّقهم يف حرّية اختيار 

رعاية،  اإىل  يحتاجون  الذين  الآخرين  واملعالني  اأعمارهم  مبختلف  الأطفال  لحتياجات  وملبّية 

ويجب اأن تكون جمانية اأو مقابل اأجر معقول يتنا�شب مع قدرة العامل على الدفع.  

�سيا�سات  طريق  عن  العائلّية  امل�سوؤولّيات  ذوي  العّمال  عمل  و�سروط  ظروف  حت�سني  ينبغي  كما 

اجتماعّية منا�شبة، مبا يف ذلك تدابري يجب على ال�شلطات العامة اتخاذها. وتلفت التو�شية رقم 

165 اإىل اأّنه يتعنّي على ال�شلطات الوطنّية املخت�شة جمع ون�شر اإح�شاءات وافية لعدد العّمال ذوي 

امل�شوؤولّيات العائلّية امل�شتخدمني اأو الذين يبحثون عن عمل، ولعدد واأعمار اأطفالهم والأ�شخا�ص 
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املعالني الآخرين الذين يحتاجون اإىل رعايتهم. ويجب عليها التحقق من الحتياجات والأف�شلّيات 

نظام مالئٍم  ت�شميم  ت�شجع على  اأن  املعلومات  وانطالقًا من هذه  الطريقة،  بهذه  تنك�شف  التي 

لرعاية الأطفال والأ�شرة.  ويجب الأخذ يف احل�شبان حاجات العّمال الذين يعملون �شاعات غري 

تقليدّية والذين ل ميكن لأطفالهم ارتياد املرافق التي تعمل �شاعات تقليدّية.

وحيث مُي�شي اأ�شحاب العمل اأكرث وعيًا حلاجات العاملني لديهم، تراهم يقومون طوعًا، خ�شو�شًا 

اإىل تزويد موظفيهم بخدمات ومرافق لرعاية  �شل�شلة تدابري ترمي  باتخاذ  املتقدمة،  الدول  يف 

الطفولة مبا يف ذلك اإن�شاء دور ح�شانة قائمة يف مكان العمل اأو خارجه اأو وكالت لرعاية الأطفال 

يف املنزل، اأو �شداد اإعانات رعاية اإىل امل�شتخدمني، واإقامة خدمات اإر�شادية.

اتفاقّية 156 وتو�شية 165: العّمال ذوو امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

الإطالع اأي�شًا على:  املرافق واملعدات؛ العّمال ذوو امل�سوؤولّيات العائلّية؛ اإجازة   

الوالدّية؛  الإجازة  العائلة؛  يف  مر�ص  بداعي  تغّيب 

التوازن بني العمل والأ�سرة.

اخل�سائ�ص الذكورّية

ُي�سري م�سطلح »اخل�سائ�ض الذكورّية« اإىل اأمناط ال�سلوك املت�سلة مبوقع الرجل يف جمموعة من 

الذكورّية  اأمناط اخل�سائ�ض  الأّن  امل�سطلح ب�سيغة اجلمع  ويرد  والعالقات اجلن�سانية.  االأدوار 

تختلف باختالف الزمان واملكان والثقافة. وبات البحث القائم على التحليل اجلن�شاين للرجال 

واخل�شائ�ص الذكورّية والذي يعترب اأّن عالقات القّوة غري املتكافئة بني اجلن�شني ميكنها اأي�شًا اأن 

تقمع الرجال وال�شبيان، حقل درا�شات متناميًا اأ�شهمت فيه منظمة العمل الدولّية ول �شّيما يف ما 

.
11

يخ�ّص فريو�ص نق�ص املناعة الب�شرّية/اليدز

نق�ص  فريو�ص  الجتماعي؛  النوع  حتليل  العمل؛  الإطالع اأي�شًا على:  توزيع   

املكت�سب  املناعة  نق�ص  الب�سرية/متالزمة  املناعة 

)الإيدز(.

بحث حتت عنوان “   ،http://www.ilo.org/dyn/gender/genderresources.listhome :11(    مراجعة املوقع التايل

.“  Men and masculinities
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الر�سا�ص الأبي�ص )الطالء(

الإطالع على: املواد الكيميائّية.  

رعاية كبار ال�سّن

مع تنامي توقعات احلياة وتقّدم �شكان العامل يف لل�شن، يقوم عدٌد متزايٌد من العّمال من املناطق 

كافًة برعاية كبار ال�شّن اأو املعّوقني اأو اأقربائهم. ولقد وعت احلكومات اأّن العدد املتنامي لكبار 

ال�شّن مّمن يحتاج اإىل الرعاية قد يلقي على كاهل الدولة عبئًا مالّيًا �شخمًا. وت�شّكل اإدارة رعاية 

كبار ال�شن وتوزيعها بني املجالني العام واخلا�ص مو�شوع نقا�ص متوا�شل.

ويقوم   165 رقم  والتو�شية   156 رقم  التفاقّية  يف  �شمنّية  ب�شورة  م�شمولة  ال�شّن  كبار  رعاية 

ولقد  التفاقّية.  اأحكام  مع  يتما�شى  ال�شّن مبا  كبار  رعاية  تدابري حول  با�شتحداث  الدول  بع�ص 

ا�شُتحدثت يف عدٍد من الدول ال�شناعّية، على �شبيل املثال يف الوليات املتحدة وكندا واأ�شرتاليا، 

املتقدمني يف  اأقربائهم  برعاية  يقومون  الذين  العاملني  الأ�شرة  اأفراد  مل�شاعدة  برامج  جمموعة 

نحو  منه  اأنف�شهم  ال�شّن  كبار  نحو  اأكرب  بدرجٍة  موّجهة  برامج  ُت�شتحدث  اأخرى،  دول  ال�شن. يف 

حاجة العّمال اإىل امل�شاعدة لرعاية كبار ال�شّن، ولعّل وجود مثل هذه الربامج ميكن اعتباره نقطة 

انطالق برامج موّجهة بدرجٍة اأكرب �شوب حاجات مقدمي الرعاية من العاملني. ويف بع�ص الدول، 

)منظمة  الرعاية  هذه  مثل  اإىل  العّمال  حاجات  تّلبي  من�شاآت  متويل  يف  العمل  اأ�شحاب  ي�شاهم 

العمل الدولّية، 1993b، الف�شل 5(.

التي تطرحها  الق�شايا  نف�ص  العائلية  امل�شوؤوليات  �شائر  ال�شّن كما على  كبار  وت�شري على رعاية 

امل�شاواة بني اجلن�شني. فيجب اأن يحظى الرجال والن�شاء بفر�ص مت�شاوية لتلبية حاجات اأقربائهم 

امل�شنني، وحيث ت�شّكل املراأة جهة الرعاية الأ�شا�شّية، ل يجب اأن يوؤخذ هذا عليها يف و�شولها اإىل 

ال�شتخدام والأجر اأو الرتقي املهني.

اتفاقّية 156 وتو�شية 165: العّمال ذوو امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

الإطالع اأي�شًا على:  عمل الرعاية؛ خدمات ومرافق رعاية الطفولة والأ�سرة؛   

بداعي  تغّيب  اإجازة  العائلّية؛  امل�سوؤولّيات  ذوو  العّمال 

مر�ص يف العائلة.
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�ساعات العمل

اإّن احلّد من �شاعات العمل حّق اأ�شا�شّي من حقوق العّمال. وهو ي�شّكل تدبريًا ل�شمان امل�شاواة بني 

اأّن احلّد من �شاعات العمل ي�شمح للمراأة والرجل القيام بالعمل املنزيل وتوفري  اجلن�شني حيث 

فقد  تاريخها.  عرب  الدولّية  العمل  منظمة  م�شاغل  اأبرز  اأحد  العمل  �شاعات  و�شّكلت  الرعاية. 

و�شعت معايري العمل الدولّية احلدود اأّوًل عند 48 �شاعة عمل يف الأ�شبوع و8 �شاعات يف اليوم مثل 

التفاقّية رقم 1 ب�شاأن �شاعات العمل )ال�شناعة(، 1919، والتفاقّية رقم 30 ب�شاأن �شاعات العمل 

كّر�شته  �شاعة وقد  بالعمل 40  املعايري حداثة فيق�شي  اأكرث  اأّما  واملكاتب(، 1930.  التجارة  )يف 

اتفاقّية الأربعني �شاعة يف الأ�شبوع رقم 47، 1935 والتو�شية 116 حول تخفي�ص �شاعات العمل، 

.
12

 1962

 

اأّما يف احلالت التي ُينظر فيها اإىل خف�ص �شاعات العمل يف اليوم والأ�شبوع، فيجب اإعطاء الأولوّية 

لل�شناعات واملهن التي تتطّلب عماًل م�شنيًا من الناحيتني البدنّية اأو الفكرّية والتي تعّر�ص العّمال 

ملخاطر �شحّية خ�شو�شًا عندما تتاأّلف القوى العاملة من ن�شاء واأحداث.

هذا  يف  يجب  ول  اإ�شافّية  �شاعات  العمل  طفلها  تر�شع  التي  واملراأة  احلامل  املراأة  على  ُيحظر 

ال�شتثناء اأن ي�شيئ اإىل تقّدمها املهني. كما يجب تنظيم جدول العمل بحيث تتمّكن املراأة احلامل 

»فرتات  الوطنّية  الت�شريعات  من  العديد  يلحظ  كما  كافية.  راحة  ب�شاعات  التمتع  من  واملر�شع 

توقف« عن العمل جلميع العّمال يف خالل يوم العمل )مثاًل 30 دقيقة يف اليوم(.

تطرح �شاعات العمل الطويلة م�شكلًة بالن�شبة اإىل العاملني يف ظروف عمل غري منطّية مثل العّمال 

اأوجدت لوائح عمل خا�شة  اإذا كانوا مقيمني يف املنزل، حّتى يف الدول التي  املنزليني خ�شو�شًا 

ويجري  بها  خا�شًا  تنظيمًا  بالتمري�ص  العاملني  عمل  �شاعات  تقت�شي  كما  املنزليني.  بالعّمال 

التمييز بني �شاعات العمل العادّية، ولوقٍت اإ�شايف، وعند الطلب )عندما يكون العاملون بالتمري�ص 

حمتملة(،  نداءات  لتلبية  العمل  �شاحب  بت�شّرف  اآخر  مكان  يف  اأو  العمل  مكان  يف  موجودين 

�شاعات  غري  يف  عمل  و�شاعات  عادّية  غري  عمل  اأيام  يف  عمل  )�شاعات  منا�شبة  غري  ول�شاعات 

العمل العادّية يف الدولة(. وعلى العك�ص، اإن امل�شكلة بالن�شبة اإىل العديد من العّمال غري النمطيني 

�شاعات العمل غري الكافية اأو غري املتوقعة اأو غري املنتظمة. وباتت توؤدي مرونة العمل اإىل قيام 

.McCann، 2005 12(    لالإطالع على تطبيق كّل من هذه املعايري حول العامل مراجعة
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ال�شفحة  142( وعطلة  الليلي،  العمل  الليل )مراجعة  يتم يف فرتات »غري معيارّية«، مثل  عمل 

نهاية الأ�شبوع وقد تت�شمن جداول عمل غري منتظمة.

ميكن يف العمل بورديات اأن يوؤّثر �شلبًا يف �شّحة العامل و�شالمته خ�شو�شًا يف حال العمل الليلي. 

وال�شرايني  القلب  واأمرا�ص  واملزمن،  املتزايد  والتعب  النوم،  يف  ال�شطرابات  م�شاوئه  ومن 

واأمرا�ص اجلهاز اله�شمي، والتاأثري يف ال�شّحة الإجنابّية وتنامي خطر الإ�شابة ب�شرطان الثدي 

 ليلي(. ويوؤثر العمل بورديات يف حياة العامل العائلّية والجتماعّية ويعيق 
ٍ
)للن�شاء العامالت بدوام

ممار�شته احلّق الكامل يف التنظيم �شمن نقابات.

بع�ص  )مع  اأ�شبوعّية  ا�شرتاحة  على  احل�شول  اجلن�ص  عن  النظر  ب�شرف  العّمال  جلميع  ويحّق 

ال�شتثناءات اجلائزة( قدرها 24 �شاعة متالحقة يف خالل الأيام التي حتّددها تقاليد الدولة اأو 

عاداتها، وعلى فرتة اإجازة �شنوّية ماأجورة ل تقّل على ثالثة اأ�شابيع )بعد انق�شاء فرتة دنيا على 

اأو تعوي�ص  اإجازة ماأجورة  اخلدمة(، من دون احت�شاب الإجازات الر�شمية والتقليدّية )مع منح 

منا�شب عنها  يف حال ال�شرف(. وعماًل باأحكام التفاقّية رقم 156، قد تعني �شيا�شات التوازن 

بني العمل والأ�شرة اأّنه عند حتديد الإجازات املاأجورة يف مكان العمل، يحظى الأهل ممن لديه 

اأطفال يف �شّن ارتياد املدر�شة بالأولوّية للح�شول على الإجازة يف خالل العطل املدر�شّية.

اتفاقّية 1: �شاعات العمل )ال�شناعة(، 1919

اتفاقّية 14: الراحة الأ�شبوعّية )يف املن�شاآت ال�شناعّية(، 1921

اتفاقّية 30: �شاعات العمل )يف التجارة واملكاتب(، 1930

اتفاقّية 47: اأربعون �شاعة يف الأ�شبوع، 1935

اتفاقّية 101: الإجازات مدفوعة الأجر )الزراعة(، 1952

اتفاقّية 106 وتو�شية 103: الراحة الأ�شبوعّية )يف التجارة واملكاتب(، 1957

تو�شية 116: تخفي�ص �شاعات العمل، 1962

اتفاقّية 132: الإجازات الأ�شبوعّية مدفوعة الأجر )مراجعة(، 1970

اتفاقّية 156: العّمال ذوو امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

اتفاقّية 171 وتو�شية 178: العمل الليلي، 1990

الإطالع اأي�شًا على:  العّمال الزراعيون وغريهم من العّمال الريفيني؛ العاملة   

اال�ستخدام؛  واإعانات  �سروط  العر�سي؛  العمل  املر�سع؛ 

بالتمري�ص؛  العاملون  الليلي؛  العمل  الأمومة؛  حماية 

العمل بع�ص الوقت؛ عّمال املزارع؛ العّمال ذوو امل�سوؤولّيات 

العائلّية؛ التوازن بني العمل والأ�سرة.
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ال�سقف الزجاجي

تطلق ت�شمية »ال�شقف الزجاجي« على احلواجز غري املرئّية وال�شطناعّية التي تعمل �شّد و�شول 

املراأة اإىل اأعلى منا�شب القرار والإدارة وتنبثق ب�شكٍل اأ�شا�شي عن انحياز ذكوري م�شتمّر يف ثقافة 

املوؤ�ش�شة. ومع اأّن قّلة من الن�شاء بلغن القّمة يف عامل العمل، اإّل اأّن هذه الظاهرة ل تزال �شائعة  يف 

معظم الدول على الرغم من ارتفاع م�شتوى مهارات املراأة وقابلّية توظيفها واأدائها يف العمل. ولقد 

اأثبت ال�شقف الزجاجي قدرته على مقاومة العمل الإيجابي وتوعية كبار املدراء واأخ�شائيي املوارد 

الب�شرّية وتدابري تعزيز التوازن بني العمل والعائلة والعرتاف ال�شائع باأّن ال�شتثمار يف مواهب 

املراأة والرجل وخ�شالهما على جميع م�شتويات املوؤ�ش�شة جمٍد يف و�شط الأعمال.

الف�شل  خالل  من  العمل  يف  املراأة  بحق  التمييز  عن  اأّوًل  مثاًل  الزجاجي  ال�شقف  وجود  ي�شّكل 

العمودي بح�شب اجلن�ص. وهو قائم لأّن:

• درب املراأة املهني مييل لأن يكون اأكرث تعرّجًا وتقطعًا يف حني اأّن درب الرجل اأكرث 	

انب�شاطًا مما يعيق ترقي املراأة اإىل منا�شب عليا؛

• متيل املنا�شب العليا لأن تتمّيز بقيم العدائّية الذكورّية وُتقرر الأهلّية ل�شغلها بح�شب 	

املعايري الذكورّية؛

• تو�شع املراأة ب�شكٍل اأ�شا�شي يف قطاعات غري اإ�شرتاتيجّية بدًل مّما ُيعرف باملنا�شب 	

املدّرة  امل�شوؤولّيات  ت�شمل  اأو  املالّية  القرارات  اتخاذ  على  تنطوي  التي  »الأ�شا�شّية« 

للدخل وهي منا�شب اأ�شا�شّية للو�شول اإىل القّمة؛

• ت�شل املراأة بدرجٍة اأقل اإىل ن�شاطات التدريب والتقدم املهني؛	

• ل تزال العاملة تتحمل اأكرث من الرجل عبء امل�شوؤولّيات العائلّية وبالتايل لديها وقت اأقل 	

للم�شاركة يف �شبكات ر�شمّية وغري ر�شمّية »خارج الدوام« تكون اأ�شا�شّية للتقّدم يف املوؤ�ش�شات.

ال�شقف  ت�شعف  �شوف  القانون  مبوجب  اجلن�شي  التمييز  اإزالة  اأّن  الوا�شح  ومن 

الزجاجي؛ ولكّن الإ�شرتاتيجّيات العملّية التالية املحددة قد ت�شاعد هي الأخرى:

• تعزيز وعي كبار املدراء حيال احلقوق والواجبات املرتبطة بامل�شاواة بني اجلن�شني؛	

• العمل الإيجابي والإر�شاد والر�شد ل�شالح املراأة؛	

• و�شع املراأة يف قطاعات ومنا�شب اإ�شرتاتيجّية متنحها اآفاق مهنّية جّيدة؛	

• زيادة تدابري التوازن بني العمل والعائلة وت�شويبها لتمكني كال الوالدين من التوفيق 	

بني العائلة واملهنة ب�شكٍل اأكرث تناغمًا؛

• حت�شني و�شول املراأة اإىل التدريب خ�شو�شًا يف احلقول الفنّية والإدارّية ويف مهارات 	

العمل والتطوير مبا ي�شاعدها على اإدارة م�شاريعها اخلا�شة؛

• تعزيز اإن�شاء �شبكات نظامّية وغري نظامّية خا�شة باملراأة ومت�شلة بالعمل ومب�شاريع العمل؛	

• مراجعة ممار�شات تنمية املوارد الب�شرّية للتعّرف اإىل القيمة املحتملة التي ترتديها 	

م�شارات مهنّية غري تقليدّية وتي�شري و�شول املراأة اإىل املنا�شب الإدارّية؛
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• بحيث 	 امل�شاواة بني اجلن�شني  �شوؤون  العمل على  واأ�شحاب  ال�شيا�شات  توعية معدي 

ي�شاهمون يف اإقامة ثقافة موؤ�ش�شية وبيئة اجتماعّية اقت�شادّية متكافئة بني اجلن�شني.

والأفقّية  العمودّية  املهني  الف�شل  جمالت  �شائر  لت�شمل  الزجاجي  ال�شقف  �شورة  تو�شّعت  ولقد 

الهّوة  على  التغّلب  عن  وعجزها  القطاعات  بع�ص  يف  املراأة  ترّكز  )اأي  الزجاجي«  »اجلدار  مثل 

بني الوظائف ال�شكريتريّية/الإدارّية والوظائف الإدارّية ب�شرف النظر عن حت�شيلها اأو خربتها 

يف حقل التعليم( و»الأر�شية الال�شقة« )عندما تعلق املراأة يف الوظائف الأدنى اأجرًا اأو يف اأدنى 

درجات ال�شّلم املهني فتعجز عن النهو�ص فوق خّط الفقر(.

تو�شية 195: تنمية املوارد الب�شرّية، 2004

الإطالع اأي�شًا على:  العمل الإيجابي؛ التمييز؛ التعليم؛ الفجوة بني اجلن�سني؛   

الف�سل املهني. 

ال�سكان النا�سطون اقت�سادّيًا

الإطالع اأي�شًا على: القوى العاملة.  

ال�سالمة وال�سّحة املهنّيتان

�شّكلت ال�شالمة وال�شّحة املهنّيتان، اأي الوقاية واحلّد من احلوادث والإ�شابات والأمرا�ص املهنّية واملت�شلة 

بالعمل عن طريق حت�شني ظروف العمل وبيئته، اأحد اأبرز م�شاغل منظمة العمل الدولّية منذ تاأ�شي�شها.

اأّما اأبرز اأهداف ن�شاطات املنظمة يف ميدان ال�شالمة وال�شّحة املهنّيتني فهي:

• خف�ص عدد احلوادث والأمرا�ص املهنّية ودرجة خطورتها؛	

• تكييف بيئة العمل وظروف العمل واملعدات والعملّيات بح�شب قدرات جميع العّمال 	

البدنّية والفكرّية؛

• تعزيز الرفاه البدين والفكري والجتماعي للعّمال الذكور والإناث يف جميع املهن؛	

• ت�شجيع قيام �شيا�شات وطنّية حول ال�شالمة وال�شّحة املهنّيتني وبرامج عمل وقائية 	

وتزويد اأركان منظمة العمل الدولّية بامل�شاعدة املنا�شبة ت�شهياًل لتطبيقها.ومع تنامي 

للحوادث  اجلن�شانية  بالنواحي  العرتاف  جرى  العاملة،  القوى  يف  املراأة  م�شاركة 

املخاطر  فيه  ترتفع  قطاعًا  املثال  �شبيل  على  الزراعة  فتبقى  املهنّية.  والأمرا�ص 

باأن  الزراعة  العامالت يف  الن�شاء  من  بالعديد  الأمر  ينتهي  ولكن  والن�شاء  للرجال 

يتولنّي اأ�شواأ الوظائف مثل العمل مع املبيدات والعوامل الكيميائّية اأو البيولوجّية من 

دون حماية، اأو القيام بعمل احلراثة اأو احل�شاد امل�شني من دون م�شاعدة ميكانيكّية.

ويوؤدي الف�شل بح�شب املهنة اإىل التعّر�ص ملخاطر �شحّية خا�شة بهذه املهن مما يوؤّثر يف اجلن�ص 

الطاغي اأكرث من اجلن�ص الآخر. ففي ال�شناعة، تعاين العامالت يف امل�شانع يف مناطق جتهيز 
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لبيئة  الأغلبّية( من �شاعات عمل طويلة يف حمطات عمل غري مهايئة  مُيّثلن  ال�شادرات )حيث 

العمل وغالبًا ما يعملن على اآلّيات غري حممّية. وعادًة ما ُت�شّمم الآلت ال�شناعّية للرجال وبالتايل 

ال�شغرية،  الإلكرتونّيات  ويف  البنية(.  �شغريي  )والرجال  للن�شاء  وم�شنيًا  �شعبًا  ت�شغيلها  يكون 

وهي �شناعة اأخرى تهيمن عليها املراأة، تتعّر�ص هذه الأخرية للمواد الكيميائّية التي حتدث اآثارًا 

الرجال مثل  ي�شيطر عليها  العمل يف قطاعات  يوّلد  اأخرى،  ناحيٍة  ال�شرطان. من  م�شببًة ملر�ص 

البناء اأو �شناعة النفط جمموعًة خا�شًة من املخاطر واملخاطر ال�شحّية.  

وعلى مّر ال�شنوات، انتقل الرتكيز على الناحية اجلن�شانية لل�شالمة وال�شّحة املهنّيتني من حماية 

املراأة املبني على الختالف املفرت�ص بني جميع الن�شاء والرجال، اإىل امل�شاواة يف احلقوق وحماية 

جميع العّمال، رجاًل ون�شاًء، وفكرة حتويل مكان العمل اإىل بيئة عمل اآمنة جلميع العّمال الأفراد، 

ب�شرف النظر عن اجلن�ص اأو العتبارات ال�شخ�شية الأخرى. ولقد ات�شح من الت�شريعات املوّجهة 

�شوب حماية الن�شاء كاأمهات وزوجات )وهي كانت الوظيفة الأ�شا�شّية املفرت�شة لهن( باأّنها توّلد 

مفاعيل متييزّية على فر�ص العمل املتاحة للمراأة. بالتايل يجب اليوم الرتكيز على اإزالة اخلطر 

من مكان العمل حلماية �شّحة جميع العّمال بدًل من ا�شتبعاد اأي جمموعة اجتماعية من املهن 

وال�شّحة  بال�شالمة  املت�شلة  املعايري  اإىل مراجعة عدد من  التوّجه اجلديد  واأّدى هذا  اخلطرة. 

املهنّيتني اأو ا�شتبدالها، مثل تلك املت�شلة بالعمل الليلي )ال�شفحة 142(.

بات الإجهاد ب�شبب العمل ي�شّكل وبدرجٍة متنامية مو�شوعًا مت�شاًل بال�شالمة وال�شّحة املهنّيتني. 

ا�شتجابًة  يقت�شي  قد  لأ�شباب خمتلفة، مما  واإمنا  الإجهاد  من  والن�شاء  الرجال  من  كل  فيعاين 

ورعاية �شحية خمتلفًة. فنظرًا لتعدد الأدوار التي توؤديها املراأة يف العمل ويف العائلة، متيل اإىل 

التعّر�ص ب�شكٍل اإ�شايف لالإجهاد والتعب.

وانطالقًا من القرار حول امل�شاواة يف الفر�ص واملعاملة الذي اعتمده موؤمتر العمل الدويل عام 

اأو�شحت  اإىل احلاجة حلماية الرجال والن�شاء من املخاطر املت�شلة بعملهم،  اأ�شار  1985 الذي 

خال�شات موؤمتر العام 2003 العالقة القائمة بني العمل املاأمون والعمل الالئق واأثارت »احلاجة 

اإىل مراعاة العوامل اخلا�شة بالنوع الجتماعي يف معايري ال�شالمة وال�شّحة املهنّيتني، و�شكوك 

اأخرى، واأنظمة الإدارة، واملمار�شة«.

ويف ما يلي بع�ص ال�شبل التي تتيح معاجلة امل�شاواة بني اجلن�شني يف ال�شالمة وال�شّحة املهنّيتني: 

املهنّيتني  وال�شّحة  ال�شالمة  بني  العالقة  حول  دّقة  اأكرث  معلومات  على  ال�شحة  �شيا�شات  بناء 

و�شوؤون النوع الجتماعي؛

• اإليها 	 تتعر�ص  التي  املخاطر  مفاعيل  حول  الوبائية  الأبحاث  يف  النحياز  َتَبنينُّ 

ما  يف  امل�شبقة  الأحكام  على  املبنّية  الفرتا�شات  لتفادي  معينة،  مهنية  جمموعات 

يخ�ص الرجال والن�شاء؛

• خمتلف 	 ب�شاأن  حتلياًل  وقائية،  وظيفة  توؤدي  التي  املهنّية،  ال�شّحة  خدمات  ت�شمني 
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العمل  منهجيات  درا�شة  يف  والإناث  الذكور  العّمال  وحاجات  ال�شحّية  الظروف 

وظروف العمل والعوامل يف بيئة العمل التي ميكن اأن ت�شبب اأمرا�شًا اأو اإ�شابات؛

• اأدوارهما 	 تراعي  بحيث  العاملني  والن�شاء  الرجال  �شّحة  لتعزيز  �شيا�شات  و�شع 

ال�شحّية  املفاعيل  النظر يف  مع  املحلّي  واملجتمع  والأ�شرة  العمل  مكان  املختلفة يف 

املنبثقة عن كّل دور والتفاعل اأو الرتاكم بينها؛

• �شيا�شات 	 يف  و�شّحتهن  العامالت  �شالمة  لتح�شني  �شاملة  اإ�شرتاتيجّية  ت�شمني 

ال�شالمة وال�شّحة املهنّيتني الوطنّية ول �شّيما يف احلقول التي ترتّكز فيها الن�شاء؛

• تطبيق برامج وقائية على م�شتوى املوؤ�ش�شة اأو املن�شاأة؛	

• لدى اإ�شداء امل�شورة لأ�شحاب العمل ب�شاأن ق�شايا ال�شالمة وال�شّحة املهنّية، يجب يف 	

خدمات ال�شّحة املهنّية اأن ت�شّلط ال�شوء على ق�شايا النوع الجتماعي وتقرتح ردودًا 

مراعيًة لعتبارات النوع الجتماعي؛

• لدى النظر يف مهاياأة العمل )احلّد الأق�شى للوزن، معايري وطنّية للمناولة باليد، 	

نظام  اإقامة  نحو  والإناث  للذكور  خمتلفة  حدود  و�شع  من  النتقال  ينبغي  الخ(، 

مبني على الختالفات الب�شرّية بني الأفراد ب�شرف النظر عن اجلن�ص اأو ال�شّن اأو 

اخل�شائ�ص الإثنّية؛

• على 	 معايري  واعتماد  اجل�شدّية  )والرجال(  الن�شاء  قدرات  ب�شاأن  التعميم  تفادي 

ب�شرف  عر�شًة  الأكرث  للعّمال  خطر  اأي  من  منا�شبة  حماية  ملنح  الوطني  امل�شتوى 

النظر عن اجلن�ص اأو عن اعتبارات اأخرى؛

• اقت�شى 	 حيثما  تو�شيعها  واإمنا  بالعامالت  اخلا�شة  القانونّية  احلماية  اإبطال  عدم 

الأمر لت�شمل العّمال الذكور مثاًل يف حال احلماية من الإ�شعاعات وحماية ال�شّحة 

الإجنابّية؛

• متثيل املراأة مع مراعاة اأكرب لعتبارات امل�شاواة يف جميع عملّيات اتخاذ القرارات 	

املتعّلقة بحماية �شّحتها؛

• حماية منا�شبة جلميع العمال من املخاطر يف مكان العمل مع الت�شجيع على م�شاركة 	

اأكرث ت�شاويًا لعبء العمل بني الرجال والن�شاء يف مكان العمل والأ�شرة.

 

اتفاقّية 102: ال�شمان الجتماعي )املعايري الدنيا(، 1952

اتفاقّية 110: املزارع، 1958

اتفاقّية 115 وتو�شية 114: حماية من الإ�شعاعات، 1960

اتفاقّية 118: امل�شاواة يف املعاملة )ال�شمان الجتماعي(، 1962

اتفاقّية 139 وتو�شية 147: ال�شرطان الناجم عن اأ�شباب مهنّية، 1974 

اتفاقّية 148 وتو�شية 156: بيئة العمل )تلّوث الهواء وال�شو�شاء والهتزازات(، 1977

اتفاقّية 149 وتو�شية 157: العاملون بالتمري�ص، 1977
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اتفاقّية 155 وتو�شية 164: ال�شالمة وال�شّحة املهنّيتان، 1981

اتفاقّية 156 وتو�شية 165: العّمال ذوي امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

بروتوكول العام 2002 املتعّلق باتفاقّية ال�شالمة وال�شّحة واملهنّيتني رقم 155 لعام 1981.

اتفاقّية 161 وتو�شية 171: خدمات ال�شّحة املهنّية، 1985

اتفاقّية 162 وتو�شية 172: احلرير ال�شخري )ال�شب�شتو�ص(، 1986

اتفاقّية 167 وتو�شية 175: البناء، 1988

اتفاقّية 170 وتو�شية 177: املواد الكيميائّية، 1990

اتفاقّية 171 وتو�شية 178: العمل الليلي، 1990

بروتوكول رقم 89 للعام 1990 لتفاقّية العمل لياًل )املراأة( )مراجعة(، 1948

اتفاقّية 174 وتو�شية 181: منع احلوادث ال�شناعّية الكربى، 1993

اتفاقّية 183 وتو�شية 191: حماية الأمومة، 2000

اتفاقّية 184 وتو�شية 192: ال�شالمة وال�شّحة يف الزراعة، 2001

اتفاقّية 187 وتو�شية 197: الإطار الرتويجي لل�شالمة وال�شّحة املهنّيتني، 2006

تو�شية 97: حماية �شّحة العّمال، 1953

تو�شية 102: ت�شهيالت الرعاية، 1956

تو�شية 116: تخفي�ص �شاعات العمل، 1962

تو�شية 194: قائمة الأمرا�ص املهنّية، 2002

الريفيني،  العّمال  من  وغريهم  الزراعيون  الإطالع اأي�شًا على: ا لعّمال   

العمل؛  مكان  يف  ال�سحّية  القواعد  الكيميائّية؛  املواد 

احلماية  الإ�سعاعات؛  من  احلماية  الأمومة؛  حماية 

الجتماعّية.

�سوق العمل

بالتعبري  اأي  العاملة  القوى  فيه  تت�شّكل  الذي  ال�شياق  للكلمة،  ال�شّيق  باملعنى  العمل،  �شوق  ي�شّكل 

اأو  بالعّمال  الوظائف  ُتقاَبل فيه  الذي  الف�شاء  العمل هو  ت�شبح فيه. و�شوق  الذي  البحر  املجازي 

العّمال  العاملة هي معرو�ص  القوى  اأن  العيني، يف حني  باملقابل  اأو  بالأجور  العمل  ُيقاي�ص  حيث 

لذلك ال�شوق. ولكّن القوى العاملة تتغري بتغرّي �شوق العمل )مثل العوملة واإزالة الطابع النظامي 

عن العمل، الخ(.

القت�شاد  يف  القائمة  ال�شلطة  عالقات  تعك�ص  بل  باملحايدة  وموؤ�ش�شاتها  العمل  �شوق  ولي�شت 

واملجتمع ب�شكٍل عام. وعليه تت�شم التغرّيات يف �شوق العمل بطابع جن�شاين فتوّلد تغرّيات يف البنية 

العاملة، على �شبيل املثال يف الف�شل املهني ون�شبة م�شاركة املراأة والرجل يف  للقوى  اجلن�شانية 

ال�شتخدام، الخ.
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الإطالع اأي�شًا على: القوى العاملة؛ الف�سل املهني.  

�سيا�سات امل�سرتيات العامة

ميكن اأن ت�شّكل �شيا�شات امل�شرتيات العامة )اأو احلكومّية( اأداًة قوّيًة ت�شتخدمها احلكومة ملكافحة 

التمييز يف العمل عرب اإقامة معيار مبني على الإن�شاف للفوز بالعقود العامة. فيمكن على �شبيل 

املثال اأن ي�شّكل حكم اأو �شيا�شة مبنية على امل�شاواة يف الأجر، �شرطًا اأ�شا�شّيًا لفوز ال�شركات بعقد 

يف  امل�شاواة  مبداأ  باحرتام  العرو�ص  مقّدمي  امل�شرتيات  قانون  يلزم  �شوي�شرا،  يف  احلكومة.  مع 

الأجر بني الن�شاء والرجال، يف حني ي�شتوجب قانون الإن�شاف يف اإفريقيا اجلنوبّية من اأ�شحاب 

العمل احل�شول على �شهادة تن�ّص على احرتامهم ملبداأ امل�شاواة بهدف الفوز بعقود من احلكومة. 

وهذا ما ُيعرف بامتثال العقد. 

الإطالع اأي�شًا على: امل�ساواة يف الأجر.  

�سيا�سة العمالة والنهو�ص بال�ستخدام 

 .
13

اإن الغاية الأ�شا�شّية من �شيا�شة العمالة حتقيق م�شتوى عاٍل من العمالة املنتجة واملختارة بحرّية

والغاية من النهو�ص بال�شتخدام زيادة عدد الأ�شخا�ص امل�شتخَدمني وخف�ص عدد العاطلني عن 

العمل. ت�شع التفاقّية رقم 122 اإطار عمل لتوجيه �شيا�شة العمالة التي ت�شعى اإىل خف�ص الفقر 

ودعم التنمية من دون متييز.

ويجب توفري فر�ص العمل جلميع املتاحني للعمل والباحثني عنه ويجب اأن يكون هذا العمل منتجًا 

قدر الإمكان، كما ينبغي احلر�ص على حرّية اختيار العمل. ويجب اأن يحظى جميع العّمال، ب�شرف 

النظر عن اجلن�ص، باأف�شل فر�شة ممكنة ل�شغل الوظيفة التي تنا�شب قدرتهم والتي ي�شتخدمون 

فيها مهاراتهم. ولي�ص التمييز مبا يف ذلك التمييز على اأ�شا�ص اجلن�ص م�شموحًا.

اأي العمالة الكاملة  ويجب ت�شميم �شيا�شة عمالة ن�شطة وتطبيقها بهدف الرتويج للعمل الالئق 

واملنتجة واملختارة بحرّية. ويجب اأن ت�شاعد �شيا�شة مماثلة على تعزيز النمو القت�شادي والتنمية 

ورفع م�شتويات املعي�شة وتلبية املتطلبات من القوى العاملة والتغّلب على البطالة والبطالة اجلزئّية. 

وميكن لربامج ال�شّكان والرفاه الرامية اإىل تعزيز الو�شع القت�شادي ول �شّيما و�شع املجموعات 

اأن  ال�شابات،  احلوامل  والن�شاء  ن�شاء  تراأ�شها  التي  والأ�شر  املهاجرات  الن�شاء  مثل  امل�شت�شعفة 

حت�ّشن و�شع العديد من العامالت.

يجب يف �شيا�شة العمالة اأن تراعي درجة التنمية القت�شادّية يف بلٍد اأو منطقة حمددة وم�شتواها. 

13(    ي�شتند مفهوم العمالة املنتجة على كون املجتمع، اأيًا كان، ل ي�شعه اأن يهدر قدرات اأّي من اأبنائه. 
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ممثلي  خا�ص  وب�شكٍل  اتخاذها  الواجب  بالتدابري  املتاأثرين  الأ�شخا�ص  ممثلي  ا�شت�شارة  ويجب 

اأ�شحاب العمل والعّمال.

اتفاقّية 122 وتو�شية 122: �شيا�شة العمالة، 1964

تو�شية 169: �شيا�شة العمالة )اأحكام اإ�شافّية(، 1984

ووكالت  العامة  ال�ستخدام  مرافق  العمل؛  الإطالع اأي�شًا على:  اإدارة   

ال�ستخدام اخلا�سة.
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�سروط واإعانات ال�ستخدام 

جميع �سروط واإعانات اال�ستخدام مبا يف ذلك االأجر واإعانات االإعاقة واإ�سابات العمل وغريها من 

االإعانات يجب اأن تكون متوّفرة بناًء على �سروط متكافئة )مثاًل قاعدة االأ�سا�ض الن�سبي للعّمال 

بع�ص الوقت( جلميع املوظفني ب�شرف النظر عن اجلن�ص اأو عن ال�شفات الأخرى. كما ل بّد من 

احلر�ص ب�شكٍل خا�ص على:

• ت�سنيٍف 	 اإىل  املنتمني  العّمال  لبع�ض  املتوّفرة  والظروف  واالإعانات  ال�سروط  توفري 

ب�شرف  م�شابٍه  ت�شنيٍف  يف  اأو  نف�شه  الت�شنيف  يف  املدرجني  العّمال  جلميع  معنّي 

النظر عن اجلن�ص؛

• �شمان اأهلّية احل�شول على تعوي�شات نهاية اخلدمة والتقاعد وامل�شاركة فيها على 	

اأ�شا�ص متكافئ؛

• �شمان امل�شاواة يف ظروف العمل وحمطات العمل؛	

• توفري احلماية للعّمال ب�شرف النظر عن اجلن�ص يف حال الإعاقة )عدم القدرة على 	

امل�ساركة يف اأي ن�ساٍط مدرٍّ للربح ُيرّجح فيه اأن يكون دائمًا اأو اأن ي�ستمّر بعد انتهاء 

اإعانات املر�ص(؛

• اأو 	 حادث  وقوع  حال  يف  العمل  اإ�شابات  اإعانات  نظام  مبوجب  العّمال  على  التاأمني 

مر�ٍص ناجت عن العمل.

يجب اإحاطة جميع امل�شتخدمني علمًا بتوّفر الإعانات واإبقائهم على بّينٍة من ن�شخها املحّدثة عن 

طريق البالغات والن�شرات اأو الإعالنات املوجهة للعمال.

اتفاقّية 100 وتو�شية 90: امل�شاواة يف الأجور، 1951

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز )يف ال�شتخدام واملهنة(، 1958

اتفاقّية 102: ال�شمان الجتماعي )املعايري الدنيا(، 1952

اتفاقّية 128 وتو�شية 131: اإعانات العجز وال�شيخوخة والورثة، 1967

اتفاقّية 175: العمل بع�ص الوقت، 1994

يف  امل�ساواة  الأجر؛  يف  امل�ساواة  العمل؛  اإ�سابات  الإطالع اأي�شًا على:  اإعانات   

الفر�ص واملعاملة يف ال�ستخدام واملهنة؛ معا�ص التقاعد؛ 

اإعانات الورثة. 
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ال�سعوب الأ�سلّية والقبلّية

للعّمال املنتمني اإىل ال�شعوب الأ�شلّية والقبلّية احلّق بامل�شاواة يف الفر�ص واملعاملة، لكل من الن�شاء 

والرجال. وتن�ّص اتفاقّية ال�شعوب الأ�شلّية والقبلّية رقم 169 لعام 1989 على اأّنه يجب اأن تتمتع 

ال�شعوب الأ�شلّية والقبلّية بحقوق الإن�شان وحرّياته الأ�شا�شّية كاملة من دون متييز. وهذا يعني اأن 

تقوم املجتمعات املعنّية مبعاجلة املمار�شات الثقافّية التي تقّو�ص حقوق املراأة الأ�شلّية والقبلّية. 

كما ُتعّد التفاقّية رقم 169 ال�شّك الدويل الوحيد الذي يت�شمن �شراحًة احلماية من التحّر�ص 

اجلن�شي )املادة 20. 3 )د((.

يتعنّي على احلكومات، مب�شاركة ال�شعوب املعنّية، و�شع اإجراءات من�ّشقة ونظامّية حلماية حقوق 

ا�شتفادة  ل�شمان  اجلهود  ُتبذل  اأن  ويجب  �شالمتها.  احرتام  و�شمان  والقبلّية  الأ�شلّية  ال�شعوب 

الهوّية  لناحية  ال�شكان  ل�شائر  املمنوحة  والفر�ص  امل�شاواة، من احلقوق  ال�شعوب، على قدم  هذه 

الجتماعّية والثقافّية والعادات واملوؤ�ش�شات. ويجب تطبيق تدابري خا�شة لي�شت معار�شة لرغباتهم 

احلّرة ل�شون اأبناء هذه ال�شعوب، وموؤ�ش�شاتها، واأرا�شيها، واأمالكها، وعملها، وثقافتها وبيئتها. 

وتلفت التفاقّية اإىل اأّن الت�شاور مع ال�شعوب الأ�شلّية واإ�شراكها يف العملّيات التي توؤّثر فيها، مبادئ 

اأ�شا�شّية تتعّلق بحقوق هذه ال�شعوب.

ويندرج عمل منظمة العمل الدولّية ب�شاأن ال�شعوب الأ�شلّية والقبلّية �شمن فئتني اأ�شا�شّيتني: اعتماد 

املعايري والإ�شراف عليها، وم�شاعدة ال�شعوب الأ�شلّية والقبلّية والدول. ولقد اعتمدت املنظمة عام 

1989 قرارًا حول ال�شعوب الأ�شلّية والقبلّية لتعزيز امل�شادقة على التفاقّية رقم 169.

اأنواع التمييز.  اأّما املراأة العاملة املنتمية اإىل ال�شعوب الأ�شلّية والقبلّية فغالبًا ما تتعّر�ص ل�شّتى 

وميكن يف هذا ال�شياق الإطالع على التفاقّية رقم 111 والتفاقّية رقم 169.

اتفاقّية 107 وتو�شية 104: ال�شكان الأ�شليني والقبليني، 1957

اتفاقّية 169: ال�شعوب الأ�شلّية والقبلّية، 1989

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز يف ال�شتخدام واملهنة، 1958

اجلن�سي؛  التحّر�ص  التنّوع؛  التمييز؛  الإيجابي؛  الإطالع اأي�شًا على:  العمل   

الن�ساء منظمات امل�ساريع. 
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�ساحب العمل

اأو خدمة يتلّقى يف مقابلها  اأو منظمة يوؤدي له/لها �شخ�ص عماًل  اأي �شخ�ص  �شاحب العمل هو 

اأجرًا كم�شتخَدم.

ويتحّمل اأ�شحاب العمل اأو املوؤ�ش�شات كما منظمات اأ�شحاب العمل والعّمال واحلكومات م�شوؤولّية 

التمييز  تبيان ممار�شات  والعّمال  العمل  اأ�شحاب  فيتعنّي على  العمل.  التمييز يف مكان  مكافحة 

يتمتع  ول  اخلا�شة.  مبوؤ�ش�شاتهم  بدءًا  الن�شاطات  �شّتى  خالل  من  ومكافحتها  عليها  والتعّرف 

�شاحب العمل باحلّق يف ال�شتعالم عن حياة امل�شتخدم اخلا�شة اأو عن اآرائه ال�شيا�شّية ودينه اأو 

م�شاركته يف الن�شاطات النقابّية.

يف  كما  من�شاأتهم  يف  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  تعزيز  خا�ص  بوجه  العمل  اأ�شحاب  على  ويتوجب 

منظمات اأ�شحاب العمل مبا يف ذلك �شمان امل�شاواة يف الأجر عن عمل ذي قيمة مت�شاوية. ويف 

الواقع ل يقت�شر تعزيز امل�شاواة على احرتام احلقوق والقانون وح�شب، واإمنا ي�شّكل اأي�شًا ممار�شة 

ح�شنة �شمن املوؤ�ش�شة. فيمكن ملوؤ�ش�شة ل ُينظر اإليها على اأّنها تاأخذ امل�شاواة على حممل اجلّدية 

)تفتقر مثاًل اإىل �شيا�شة امل�شاواة يف الفر�ص اأو ل تطّبق �شيا�شة قائمة( اأن تتعر�ص لفقدان نخبة 

امل�شتخدمني وميكن اأن تكون اأقّل جاذبّية لعمالء حمتملني. ويف حال املناق�شات العامة، ميكن اأن 

يوؤدي عدم الهتمام بامل�شاواة اإىل خ�شارة العقود.

وت�شّكل املراأة اأقلّية )مع اأّنها يف تزايٍد تدريجي( يف �شفوف اأ�شحاب العمل واملدراء لأ�شباب عّدة. 

ففي املجتمع ب�شكٍل عام، تعاين املراأة من حمدودية فر�ص التعليم والتدريب؛ والف�شل املهني يف 

امل�شتمّرة  النمطّية  واملواقف  العتمادات؛  اإىل  املحدود  والو�شول  وال�شتخدام؛  والتدريب  التعليم 

حيال تويل املراأة املنا�شب الإدارية. اأّما يف مكان العمل فتت�شمن العقبات:

• التحّيز يف اأنظمة واإجراءات ال�شتخدام والرتقية؛	

• حاجات التنّقل )ُيرّجح يف املراأة اأقّل من الرجل اأن تنتقل اأو ت�شافر لأغرا�ص العمل 	

يف حال اإخطار عاجل(؛

• �سروط االأقدمّية )غالبًا ما تفقد املراأة االأقدمّية نظرًا النقطاعها عن العمل بدواعي 	

الأمومة(؛

• تاأثري ال�شبكات الذكورّية )»منتديات العمالقة«( يف الرتقية؛	

• �شاعات العمل الطويلة املتوقعة من طاقم العمل الأعلى درجًة؛	
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• ت�شميم الوظائف بحيث تقت�شي مهارات اأقّل يف »الوظائف الن�شائّية«، وتوّفر و�شوًل 	

اأقّل اإىل التدريب اأثناء اخلدمة/التعّلم املتوا�شل؛

• الت�شارب بني توقعات الإدارة وم�شوؤولّيات العائلة؛	

• �شوء اإنفاذ �شيا�شات امل�شاواة.	

اتفاقّية 87: احلرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948

اتفاقّية 98: حق التنظيم واملفاو�شة اجلماعية، 1949

اتفاقّية 100 وتو�شية 90: امل�شاواة يف الأجور، 151

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز يف ال�شتخدام واملهنة، 1958

اتفاقّية 122 وتو�شية 122: �شيا�شة العمالة، 1964

اتفاقّية 151: عالقات العمل يف اخلدمة العامة، 1978

تو�شية 198: عالقة ال�شتخدام، 2006

الإطالع اأي�شًا على:  امل�ستخَدم؛ منظمات اأ�سحاب العمل؛ عالقة ال�ستخدام؛   

ال�سقف الزجاجي؛ امل�سرتيات العامة. 

ال�سّحة يف اأثناء الأمومة

تن�ّص جميع اتفاقّيات منظمة العمل الدولّية وتو�شياتها املتعّلقة بحماية العاملة احلامل واملر�شع 

على حماية �شّحة هذه العاملة يف اأثناء الأمومة. ويرد املبداأ العام يف اتفاقّية حماية الأمومة رقم 

183 لعام 2000 التي تن�ّص على ما يلي:

تتخذ كّل دولة ع�شو، بعد الت�شاور مع املنظمات املمثلة لأ�شحاب العمل وللعّمال، تدابري منا�شبة 

ل�شمان اأّل ت�شطر املراأة احلامل اأو املر�شع اإىل اأداء عمل تعتربه ال�شلطة املخت�شة �شارًا ب�شّحة 

الأّم اأو الطفل اأو حيث يقرر تقييم بوجود خطر ج�شيم على �شّحة الأم اأو �شّحة طفلها )منظمة 

العمل الدولّية، 2000، املادة 3(.

تو�شية حماية الأمومة رقم 95 لعام 1952 على اأن العمل لياًل و�شاعات العمل الإ�شافّية  وتن�ص ّ

حمظورة على املراأة احلامل واملراأة التي تر�شع طفلها. وُيحظر ا�شتخدام املراأة يف الأعمال التي 

اأ�شهر على  ثالثة  وب�شّحة طفلها خالل فرتة احلمل وخالل فرتة  ب�شّحتها  اأعماًل �شارًة  ُتعترب 

الأقّل بعد الو�شع. ومُينع ا�شتخدام املراأة احلامل اأو املر�شع يف:

• اأي عمل �شاق يقت�شي رفع اأو �شحب اأو دفع وزٍن ثقيل، يتطّلب جهدًا بدنّيًا غري عادي، 	

والوقوف �شاعات طويلة؛

• اأي عمل يتطّلب احلفاظ على توازن خا�ص؛	

• العمل مع اآلت اهتزازّية.	
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تن�ّص التو�شية رقم 191 حول حماية الأمومة على واجب اأن تتخذ تدابري ترمي اإىل توفري عمل 

بديل حيث يتبنّي وجود خطر على �شّحة املراأة احلامل اأو املر�شع اأو طفلها بناًء على �شهادٍة طبّية 

عند القت�شاء. وميكن اأن يت�شمن ذلك تكييف ظروف عمل املراأة؛ النقل اإىل وظيفة اأخرى ل ت�شّر 

ب�شّحتها دون نق�صٍ يف الأجر اإذا كان هذا التكييف غري ممكن عملّيًا؛ اأو اإجازة مدفوعة الأجر 

وفقًا للقوانني اأو اللوائح اأو املمار�شات الوطنّية اإذا كان هذا النقل غري ممكن عملّيًا. 

احلوامل  الن�شاء  حال  يف  البديل  ال�شتخدام  اإىل  اللجوء  اأو  احرتازّية  تدابري  اتخاذ  يتعنّي  وقد 

هّن لالإ�شعاعات.  العامالت يف مهن تعر�شّ

اتفاقّية 103: حماية الأمومة )مراجعة( وتو�شية 95: حماية الأمومة، 1952

اتفاقّية 183 وتو�شية 191: حماية الأمومة، 2000

بروتوكول 89: بروتوكول عام 1990 لتفاقية العمل لياًل )املراأة( )مراجعة(، 1948

اتفاقّية 171: العمل الليلي، 1990

اتفاقّية 102: ال�شمان الجتماعي )املعايري الدنيا(، 1952

تو�شية 116: تخفي�ص �شاعات العمل، 1962

تو�شية 114: حماية من الإ�شعاعات، 1960

اتفاقّية 110: املزارع، 1958 )وبروتوكول العام 1982(

تو�شية 157: العاملون بالتمري�ص، 1977

اتفاقّية 170 وتو�شية 177: املواد الكيميائّية، 1990

الأمومة؛  حماية  الكيميائّية؛  املواد  املر�سع؛  الإطالع اأي�شًا على:  العاملة   

العمل الليلي؛ احلماية من الإ�سعاعات. 
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ال�سمان الجتماعي

وجه  لأع�شائه يف  املجتمع  يوّفرها  التي  »احلماية  اأّنه  على  الجتماعي  بال�شمان  التعريف  ميكن 

ال�شعوبات القت�شادّية والجتماعّية التي تكون ناجمة عن وقف الك�شب اأو خف�شه ال�شديد نتيجة 

توفري  اأّنه  وعلى  املر�ص؛  اأو  ال�شيخوخة  الإعاقة،  البطالة،  العمل،  يف  الإ�شابة  الأمومة،  املر�ص، 

الرعاية الطبّية وتوفري الإعانات للعائالت التي فيها اأطفال«.

ول بّد من و�شع حدٍّ اأدنى من املعايري جلميع العّمال يف املجالت التالية من ال�شمان الجتماعي:

• الرعاية الطبّية؛	

• التاأمني ال�شحّي؛	

• اإعانات البطالة؛	

• معا�شات التقاعد )اإعانات ال�شيخوخة(؛	

• اإعانات يف حال اإ�شابات العمل؛	

• الإعانات العائلّية؛	

• اإعانات الأمومة؛	

• اإعانات الإعاقة؛	

• اإعانات الورثة.	

اإن اإعانات التاأمني ال�شّحي وحماية الأمومة ومعا�شات التقاعد تعني جميع فئات العّمال امل�شتخدمني 

يف وظائف �شناعّية وزراعّية مبا يف ذلك الأجريات العامالت يف املنزل والعّمال املنزليني يف الأ�شر 

التزاماته  اأو  امل�شتفيد  متنا�شبة مع دخل  الجتماعي  ال�شمان  اإعانات  تكون  اأن  اخلا�شة. وميكن 

العائلية اأو اأن تكون مقطوعة اأو مرتبطة باإمكانيات امل�شتفيد. كما تتحّمل الدولة امل�شوؤولّية العامة 

عن ت�شديد الإعانات وعن اإدارة املوؤ�ش�شة املعنّية.

الذكر«.  املعيل  »منوذج  اأ�شا�ص  على  غالبها  يف  الجتماعي  ال�شمان  اأنظمة  ممت  �شُ البداية،  يف 

املراأة  واأّن  العي�ص  لقمة  يك�شب  الذي  هو  العائلة  رب  الرجل  اأّن  فر�شّية  على  ي�شتند  منوذج  وهو 

اأ�شكال  من  ب�شكٍل  املتاأهالت  الن�شاء  حظيت  ولقد  املاأجور.  غري  العمل  م�شووؤلّية  تتوىّل  التي  هي 

احلماية امل�شتمدة مما يتمتع به الزوج، فيما اعُتربت مكا�شبها امل�شتقة من ن�شاطها املهني على 

اأّنها اإ�شافّية. ول تزال الت�شريعات احلالّية متاأثرة بهذه اجلذور، حّتى ولو مت الق�شاء على املعاملة 

غري املتكافئة اأو احلّد منها اإىل درجٍة بعيدٍة يف اأبرز الدول ال�شناعية.



108

األفباء حقوق املراأة العاملة وامل�شاواة بني اجلن�شني

وما عاد موقع املراأة اأو املواقف حيال هيكلّيات الأ�شرة واأدوارها مطابقًا للنموذج التقليدي. ولكن، 

نظرًا  ال�شنني  لعدد من  اأو معدومة  املراأة جتني مكا�شب حمدودة  بكون  تت�شم جمتمعات عديدة 

الأرامل  فقر  دون  احليلولة  وبهدف  والأ�شرة.  الأطفال  رعاية  مل�شوؤوليات  املتكافئ  غري  للتوزيع 

امل�شّنات، يجب اإعادة النظر يف و�شول املراأة اإىل خطط ال�شمان الجتماعي ومعا�شات التقاعد 

على ال�شعيد الوطني. فيمكن اأن حتاول اأنظمة ال�شمان الجتماعي:

• التعوي�ص عن امل�شاركة غري املتكافئة يف املهام املنزلّية )مثاًل عرب جتزئة معا�شات التقاعد(؛	

• تكون 	 التي  الوالدّية  الإعانات  منح  عرب  )مثاًل  اإن�شافًا  اأكرث  توزيع  على  الت�شجيع 

متوّفرة لالآباء و/اأو الأمهات(.

وعلى امل�شتويني الوطني والدويل، ت�شّكل املجالت التالية حمّط تركيز لتعزيز امل�شاواة يف املعاملة 

بني الرجال والن�شاء يف ق�شايا ال�شمان الجتماعي:

• تف�شيل احلقوق على قيا�ص الإعانات وربط هذه احلقوق بالفرد؛	

• امل�شاواة يف املعاملة يف ما يخ�ّص �شّن التقاعد؛	

• امل�شاواة يف املعاملة يف ما يخ�ّص اإعانات الورثة؛	

• توزيع معا�شات التقاعد يف حال النف�شال؛	

• الأخذ بعني العتبار و�شع الأهل ذوي امل�شوؤولّيات العائلّية لدى احت�شاب الإعانات اأو 	

الو�شول اإليها.

والثمانني عام 2001 قرارًا وخال�شات حول  التا�شعة  الدويل يف دورته  العمل  لقد اعتمد موؤمتر 

ال�شمان الجتماعي. ويف هذه ال�شكوك ت�شّور �شامل ومتوا�شل للحماية الجتماعّية من منظور 

املتوا�شل(  والتعليم  الأويل  التعليم  �شّيما عن طريق  البعيد )ل  املدى  على  الفرد  مهارات  تنمية 

انطباق  نطاق  حيال  �شاملة  نظرة  ال�شكوك  هذه  اعتمدت  كما  الوظيفة.  يف  ا�شتمراره  ل�شمان 

يف  تر�شيخه  على  ي�شاعد  ما  الالئق  بالعمل  الجتماعي  ال�شمان  ربط  ويف  الجتماعي.  ال�شمان 

عن  الجتماعي  ال�شمان  اإىل  احلاجة  ف�شل  اإن  املثال،  �شبيل  على  والت�شامن.  الكرامة  مبادئ 

غري  القت�شاد  يف  والعمل  الذاتي  ال�شتخدام  تغطية  اإمكانّية  يعني  ال�شّيق،  باملعنى  ال�شتخدام 

العمل  نطاق  يتخطى  مبا  ن�شاء،  تتوله  الذي  املاأجور  غري  ال�شخ�شي  الرعاية  وعمل  النظامي 

النظامي. وبهذه الطريقة، ميكن للحماية الجتماعّية اأن تبلغ من هو باأم�ّص احلاجة اإليها.

تو�شية 29: التاأمني ال�شّحي، 1927

التفاقّية 102: ال�شمان الجتماعي )املعايري الدنيا(، 1952

اتفاقّية 118: امل�شاواة يف املعاملة )ال�شمان الجتماعي(، 1962

اتفاقّية 157: احلفاظ على احلقوق يف جمال ال�شمان الجتماعي، 1982

اتفاقّية 103: حماية الأمومة )مراجعة(، وتو�شية 95: حماية الأمومة، 1952

اتفاقّية 183 وتو�شية 191: حماية الأمومة، 2000
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العمل؛  اإ�سابات  اإعانات  اال�ستخدام؛  واإعانات  الإطالع اأي�شًا على:  �سروط   

التقاعد  معا�ص  الأمومة؛  حماية  الأمومة؛  اإجازة 

)اإعانات التقاعد(؛ الف�سل املهني؛ التاأمني ال�سحي.
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العامالت الأطفال

الإطالع اأي�شًا على: عمل الأطفال.   

العامالت امل�سّنات

اإن البنية العمرّية ل�شكان العامل اإىل حتّول اليوم بح�شب البلدان اأو املناطق، ولكّنها متيل يف الغالب 

اإىل الرتفاع. فيتقّدم �شكان الدول النامية يف العمر ب�شرعٍة تفوق تقّدم �شكان الدول املتطّورة يف 

ال�شّن ولكّن الرتفاع يف عدد الن�شاء امل�ّشنات اأكرث جتلّيًا يف الدول املتقدمة. وغالبًا ما ت�شّكل املراأة 

ملن  العمرّية  املجموعة  املراأة 53% من  �شّكلت  العامل؛ عام 2005،  امل�شنني يف  الأ�شخا�ص  غالبّية 

هم فوق �شّن ال�شتني و63% من املجموعة العمرّية ملن هم فوق الثمانني )منظمة الأمم املتحدة، 

2007(. ولقد ارتفعت معدلت امل�شاركة يف القوى العاملة جلميع العّمال ممن هم فوق اخلم�شني 

حول العامل وُيرّجح فيها اأن ت�شتمّر بالرتفاع، ولكن يف حني تنخف�ص معدلت امل�شاركة يف القوى 

املقابل معدلت  ترتفع يف  �شنة،  اأكرث من 55  العمر  يبلغ من  �شّيما من منهم  ل  للرجال  العاملة 

امل�شاركة يف القوى العاملة للن�شاء.

وتتعّر�ص العامالت امل�شنات لتمييز مزدوج اأو حّتى مت�شاعف على اأ�شا�ص اجلن�ص وال�شّن واأ�شكال 

اأخرى من التمييز مثل العرق/الإثنّية. وميكن اأن تت�شاعف مع الوقت اأ�شكال التمييز التي توؤّثر يف 

املراأة طوال حياتها فُي�شاف اإليها التمييز املبني على ال�شّن. بالن�شبة اإىل العاملة امل�شّنة، عندما 

لها،  املتاحة  العمل  ترتيبات  اأو  العمل  خيارات  كبرٍي  ب�شكٍل  تنخف�ص  هذه  التمييز  اأ�شكال  جتتمع 

مما يجربها مثاًل على النتقال اإىل العمل بع�ص الوقت اأو العمل غري النظامي اأو العمل للح�شاب 

اخلا�ص. وميكن اأن يوؤدي هذا بدوره اإىل ظروف عمل اأ�شواأ واإىل تعوي�ٍص غري منا�شب مما يجعل 

اأو غري م�شتدام. كما يعني التمييز املبني على ال�شّن بحق العامالت  التقاعد خيارًا غري ماأمون 

املتقدمات يف ال�شّن اأّن اأ�شحاب العمل ل ي�شتغلون مهارات وخربات وتفاين هذه الفئة املنتجة من 

العمال. 

املجتمع  اأو  القانون  الأحيان يف  به يف غالب  ُيعرتف  ل  التمييز  �شكاًل من  امل�شّنة  العاملة  وتواجه 

ويكون مبنّيًا على م�شوؤولّيات عائلّية ما�شية اأو م�شتمّرة. ومن اخلطاأ الفرتا�ص باأّن معاقبة العاملة 

نتيجة امل�شوؤولّيات العائلّية �شوف تنتهي ما اأن تتقدم يف ال�شّن. فت�شطر العاملة امل�شّنة، ول �شّيما 
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اأ�شرتها، اإىل  التي اأم�شت يف �شنني عمرها ال�شابقة فرتات طويلة يف العمل غري املاأجور لرعاية 

الكتفاء بفكرة اأّنها قد ل تتمتع مبهارات متقدمة مما يحّد جمددًا من فر�ص ا�شتخدامها. كما 

ميكن يف الواقع اأن تتوىّل العاملة امل�شّنة م�شوؤولّيات عائلّية. فتميل امل�شنة اإىل حتّمل م�شوؤولّية رعاية 

الأ�شرة اأكرث من الرجل عن طريق رعاية الزوج والأقارب كبار ال�شّن اأو حّتى الأحفاد. على �شبيل 

اإىل  اإفريقيا  العديد من دول  الإيدز يف  الإ�شابة بفريو�ص  نتيجة  باأ�شره  اأّدت خ�شارة جيل  املثال، 

بّد من  الوحيد لالأحفاد. ول  الأ�شا�شي ل بل  الراعي  ترك الأجداد )ول �شّيما اجلّدات( يف دور 

اإقامة �شيا�شات حتقق التوازن بني العمل والعائلة لي�ص فقط للعّمال ال�شباب من الن�شاء والرجال 

واإمنا اأي�شًا للعّمال من جميع الأعمار. وقدرة العاملة امل�شّنة على ك�شب العي�ص لنف�شها وغريها من 

اأفراد العائلة الأقّل حظوًة رهن بوجود �شيا�شات التوازن بني العمل والأ�شرة يف مكان العمل وقابلّية 

ال�شتفادة منها.

ومييل التمييز على اأ�شا�ص ال�شّن واملتمثل بفر�ص حدود عمرّية وا�شحة على التوظيف اأو ال�شتبقاء 

اأو التمييز غري املبا�شر املتمثل بتدابري توّلد ظروفًا جترب العّمال امل�شنني على التقاعد املبكر، اإىل 

التاأثري يف الن�شاء اأكرث من الرجال، مثاًل يف خطط التوفري الإلزامّية للتقاعد. ومع اأّن احل�شابات 

الأكتوارّية تاأخذ بعني العتبار قابلية عي�ص املراأة فرتة اأطول من الرجل، اإّل اأّن العقبة الأ�شا�شّية 

لتلّقيها معا�ص تقاعد منا�شب هو اأّنها قد ل تكون قد �شاهمت مببالغ م�شتمّرة يف هذه اخلطط اأو 

قد ل تكون قد اأمّتت احلّد الأدنى من �شنوات الدفع طوال مّدة عملها. فيمكن يف النقطاع عن 

الدفع اأو عدم امل�شاهمة يف خّطة التقاعد اأن يوؤّثر يف املبلغ الذي تتقا�شاه لحقًا يف حياتها. وهذا 

يوؤّثر يف املراأة التي تبقى يف املنزل اأو ترتك ال�شتخدام املاأجور ب�شورة دورّيٍة لرتبية الأطفال اأو 

تلبية م�شوؤولّيات عائلّية اأخرى.

ويختلف �شّن التقاعد املن�شو�ص عليه باختالف الدول وحّتى يف داخل الدولة والقطاع الواحد. كما 

ميكن اأن يختلف بح�شب اجلن�ص، حيث يكون �شّن تقاعد املراأة يف العادة دون �شّن تقاعد الرجل. 

وتواجه املراأة خطرًا اأعلى بكثري من الرجل لناحية تراجع معايري العي�ض عند التقاعد، مع ارتباط 

املكا�شب الأدنى وا�شتحقاقات التقاعد الأدنى مب�شاركتها يف �شوق العمل. ويقع التمييز جمددًا لأّن 

خذ يف احل�شبان يف ح�شاب معا�شات التقاعد. ولقد بداأت 
ُ
عمل املراأة غري املاأجور يف الرعاية مل ياأ

الن�شاء امل�شّنات. ولكن يجب  بع�ص الدول، مثل فرن�شا، بح�شاب هذا العامل يف معا�شات تقاعد 

بذل مزيٍد من اجلهود يف دول اأخرى للتوعية على هذه امل�شكلة، واحلر�ص على اأن تتمتع الن�شاء 

امل�شّنات بالأمن املايل لدى التقاعد وعلى اأن يتم العرتاف باأهمّية العمل خارج مكان العمل يف 

ح�شابات معا�ص التقاعد.

العمل  ال�شادر عن منظمة  الوحيد  ال�شّك  لعام 1980  امل�شنني رقم 162  العّمال  وت�شّكل تو�شية 

الدولّية الذي ي�شري اإىل هذه املجموعة، وهي ل تتمتع بالقّوة على الإلزام التي تتمتع بها التفاقّية. 

وهي تعالج التمييز على اأ�شا�ص ال�شّن ولكّنها ل تاأخذ بعني العتبار ت�شاعف هذا التمييز نتيجة 

اإنهاء ال�شتخدام رقم 166 لعام 1982 بعني  عوامل اأخرى، �شمنًا اجلن�ص. كما ل تاأخذ تو�شية 

العتبار التمييز اجلن�شي يف اأحكامها املت�شلة بالعّمال امل�شنني مع اأّن تو�شية وكالت ال�شتخدام 
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اخلا�شة رقم 188 لعام 1997 تورد ال�شّن واجلن�ص على اأّنهما اأ�شباب ُيحّظر على اأ�شا�شها التمييز. 

على  ُيحّظر  التي  ال�شبعة  الأ�شا�شّية  الأ�شباب  اأحد  اأّنه  على  ال�شّن   111 رقم  التفاقّية  تورد  ول 

اأن  اأّنها متّكن يف املادة 1. 1 )ب( الدول الأع�شاء من  التمييز يف القانون الدويل، مع  اأ�شا�شها 

ت�شيف منفردًة اأ�شباب متييز اأخرى اإىل جانب الأ�شباب ال�شبع الأ�شا�شّية، وقد اأ�شاف بع�ص الدول 

ال�شّن اإىل الالئحة. وتورد املادة 5. 2 من التفاقّية ال�شّن من بني الأ�ش�ص ال�شرعّية لتخاذ تدابري 

خا�سة لتلبية �سروط حمددة ال تعترب من قبيل التمييز. 

اأ�شا�ص  على  امل�شاعف  التمييز  ملعاجلة  جمديًة  اإ�شرتاتيجّية  احلياتّية«  »الدورة  مقاربة  وت�شّكل 

�شيا�شات  انت�شار  على  ال�شوء  لت�شليط  بيجينغ  عمل  منهاج  يف  م�شتخدمة  وهي  وال�شّن.  اجلن�ص 

التمييز التي توؤّثر يف الن�شاء يف خمتلف حمطات حياتهّن. وهي حتلل التمييز من منظور تراكم 

اأ�شكال التمييز التي ميكن اأن توؤّثر يف ال�شخ�ص عرب خمتلف حمطات احلياة وتاأخذ بعني العتبار 

للعاملة،  بالن�شبة  ذلك،  يف  مبا  ـــ  املحطات  خمتلف  عرب  املجتمع  يف  الإيجابّية  العّمال  م�شاهمة 

على  احلياتّية  الدورة  مقاربة  وت�شاعد  املاأجور.  غري  الراعي  دور  املراأة  فيها  توؤدي  التي  املرحلة 

امراأة يف مرحلٍة ما من حياتها يف حمطات لحقة  الذي تعرفه  التمييز  يتكرر  اأّل  احلر�ص على 

)منظمة العمل الدولّية، برنامج تعزيز النوع الجتماعي، 2001(.

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز )يف ال�شتخدام واملهنة(، 1958

تو�شية 162: العّمال امل�شّنون، 1980

اتفاقّية 156 وتو�شية 165: العّمال ذوو امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

تو�شية 188: وكالت ال�شتخدام اخلا�شة، 1997

تو�شية 189: خلق الوظائف يف املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة، 1998

تو�شية 195: تنمية املوارد الب�شرّية، 2004

الإطالع اأي�شًا على:  عمل الرعاية؛ التنّوع يف مكان العمل؛ عالقة ال�ستخدام؛    

يف  مر�ص  بداعي  تغّيب  اإجازة  الب�سرّية؛  املوارد  تنمية 

العائلة؛ معا�ص التقاعد؛ التوازن بني العمل والأ�سرة.

العاملة املر�سع

مبوجب املادة 3 من التفاقّية رقم 183 :

تتخذ كّل دولة ع�شو، بعد الت�شاور مع املنظمات املمثلة لأ�شحاب العمل وللعّمال، 

تدابري منا�شبة ل�شمان اأّل ت�شطّر املراأة احلامل اأو املر�شع اإىل اأداء عمل تعتربه 

ال�شلطة املخت�شة �شارًا ب�شّحة الأّم اأو الطفل اأو حيث يقّرر تقييم بوجود خطر 

ج�شيم على �شّحة الأّم اأو �شّحة طفلها.
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كما تن�ّص التفاقّية والتو�شية رقم 191 امللحقة بها على �شرورة اأن حتظى العاملة املر�شع باحلّق 

لإر�شاع  العمل  ل�شاعات  يومي  بتخفي�ص  اأو  لالإر�شاع  يومّية خم�ش�شة  توّقف  اأو فرتات  يف فرتة 

الطفل. ويجب اأن يحّق لها لهذه الغاية اأن توقف العمل على اأن ُيحت�شب مثل هذا التوقف اأو اخلف�ص 

الأوىل  التفاقّية  ت  ن�شّ اأجرًا. ويف حني  تتلّقى عنها  اليومّية �شمن فرتة عمل  العمل  �شاعات  يف 

حلماية الأمومة رقم 3 لعام 1919 على منح فرتتي ر�شاعة مّدة كّل واحدة ن�شف �شاعة ودعت 

تو�شية حماية الأمومة رقم 95 لعام 1952 اإىل �شاعة ون�شف ال�شاعة يف اليوم، ترتك التفاقّية 

اأو  للر�شاعة  التوّقف  فيها  يكون  التي  الفرتة  حتديد  حرّية  الوطنيني  واملمار�شة  للقانون  احلالّية 

خف�ص �شاعات العمل اليومي جائزًا، ناهيك عن عدد فرتات التوقف املخ�ش�شة للر�شاعة ومّدتها 

واإجراءات خف�ص �شاعات العمل اليومّية. ويجوز اإدخال تعديالت لتلبية احلاجات اخلا�شة بناًء 

على �شهادٍة طبّية عند القت�شاء.

وينبغي، حيثما يكون ذلك ممكنًا عملّيًا، اأن ُتتخذ تدابري من اأجل اإقامة مرافق لالإر�شاع يف ظّل 

ظروف �شحّية مالئمة يف مكان العمل اأو قريبًا منه.

اتفاقّية 103: حماية الأمومة )مراجعة(، 1952 وتو�شية 95: حماية الأمومة، 1952

اتفاقّية 183 وتو�شية 191: حماية الأمومة، 2000.

الإطالع اأي�شًا على: �ساعات العمل؛ حماية الأمومة.  

العاملون بالتمري�ص

ت�شمل عبارة »العاملني بالتمري�ص« جميع فئات الأ�شخا�ص الذي يقّدمون رعاية وخدمات يف جمال 

التمري�ض مقابل اأجر.  ويجب اأن حتّدد الت�سريعات الوطنّية ال�سروط ملمار�سة التمري�ض كما يجب 

اأن تقت�سر هذه املمار�سة على االأ�سخا�ض الذين ي�ستوفون هذه ال�سروط.

ويجب اأن يتمّتع جميع العاملني بالتمري�ص، ب�شرف النظر عن اجلن�ص اأو عن ال�شفات الأخرى، 

بظروف ت�شاوي على الأقّل الظروف التي يتمتع بها العاملون الآخرون يف جمالت �شاعات العمل 

)مبا يف ذلك العمل الإ�شايف(،؛ الراحة الأ�شبوعّية؛ الإجازات ال�شنوّية مدفوعة الأجر؛ الإجازات 

الدرا�شّية؛ اإجازات الأمومة؛ الإجازات املر�شّية وال�شمان الجتماعي؛ والأجر املت�شاوي عن عمل 

ال�شتخدام  بدء  لفحو�ص طبّية عند  بالتمري�ص  العاملون  اأن يخ�شع  وينبغي  مت�شاوية.  قيمة  ذي 

الك�شف  ي�شّكل احلمل، يف حال  اأن  يجب  ل  ولكن  اأثناء اخلدمة.  منتظمة  وعلى فرتات  وانتهائه 

عنه يف اأثناء الفح�ص، اأ�شا�شًا ل�شرف العاملة. ويف حني ل ت�شّكل الإ�شابة بفريو�ص نق�ص املناعة 

الب�شرّية �شببًا مقبوًل للتمييز اإّل اأّن التمري�ص من بني املهن التي يجب فيها الأخذ بعني العتبار 

اإ�شابة ال�شخ�ص بفريو�ص نق�ص املناعة الب�شرّية لدى تقييم اأهلّيته للوظيفة؛ ولكن يف هذه احلالت 

يقع عبء اإثبات عدم الأهلّية لأداء الوظيفة على كاهل �شاحب العمل.
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هذه  ملثل  التعّر�ص  جتّنب  تعّذر  واإذا  خا�شة.  ملخاطر  بالتمري�ص  العاملني  تعري�ص  ينبغي  ول 

املخاطر، ينبغي اتخاذ تدابري لتقليله اإىل اأدنى حّد. وينبغي اأن ُتنقل املمر�شات احلوامل والعاملون 

بالتمري�ص من اآباء واأمهات واملكّلفون عادًة باأعمال ميكن اأن ت�شّر ب�شحتهم اأو ب�شّحة اأطفالهم، 

اإىل اأعمال اأن�شب لو�شعهم من دون امل�شا�ص بحقوقهم. 

كما ينبغي اإجراء درا�شات وحتديثها لتحديد املخاطر املهنّية اخلا�شة التي قد يتعّر�ص لها العاملون 

بالتمري�ص بحيث تتم الوقاية من هذه املخاطر. ويجب اتخاذ تدابري خا�شة لالإ�شراف على تطبيق 

الأحكام املت�شلة بحماية �شّحة العاملني بالتمري�ص و�شالمتهم. كما ل بّد من اإحقاق التعاون بني 

العاملني بالتمري�ص ومنظماتهم حر�شًا على التطبيق الفّعال لهذه الأحكام.

ول تزال املراأة مهيمنة على مهنة التمري�ص، لذا ل بّد من اأن يحظى الرجل بفر�ص مت�شاوية يف 

املهنة واأن يلقى الت�شجيع ليمتهن التمري�ص.

اتفاقّية 149 وتو�شية 157: العاملون بالتمري�ص، 1977

العمل  الأمومة؛  حماية  العمل؛  �ساعات  الرعاية؛  الإطالع اأي�شًا على:  عمل   

احلماية  الأجر؛  مدفوعة  الدرا�سّية  الإجازة  الليلي؛ 

الجتماعّية؛ ال�سمان الجتماعي. 

العاملون بع�ص الوقت

العامل بع�ص الوقت هو م�شتخَدم تقّل �شاعات عمله العادّية عن �شاعات العمل العادّية للعاملني 

طيلة الوقت واملماثلني له من حيث عالقة اال�ستخدام اأو نوع العمل يف فرع الن�ساط نف�سه. ويجب 

يف  اأتى  كما  طوعّيًا،  والعك�ص  الوقت  بع�ص  العمل  اإىل  الوقت  طيلة  العمل  من  النتقال  يكون  اأن 

التو�شية رقم 182 )الفقرات 18 ـــ20؛ مراجعة التو�شية رقم 165، الفقرة 21 )3((.  ويف حني 

ل يعّرف العديد من الدول بالعمل بع�ص الوقت، اإّل اأّن القوانني اأو اللوائح التي ُتعنى بنواٍح حمددة 

من ال�شتخدام غالبًا ما تفر�ص بع�ص معايري الأهلّية اأو الظروف املوؤهلة على �شكل حدٍّ اأدنى من 

املكا�شب اأو من �شاعات العمل التي ل ي�شتحّق العامل، اإذا عمل ل�شاعات اأقّل منها، بع�ص الإعانات 

وخ�شو�شًا اإعانات ال�شمان الجتماعي. 

ويعمل العديد من العّمال املوؤقتني لبع�ص الوقت، ولكّن العّمال بع�ص الوقت غالبًا ما تكون لديهم 

عقود عمل ملّدة اأطول ل بل حّتى دائمة. كما اأّنه غالبًا ما يرتتب عن الوظائف بع�ص الوقت ظروف 

يف  امل�شاواة  حيال  ملمو�شًا  تقدمًا  هولندا،  �شّيما  ول  الدول،  بع�ص  اأحرز  ولقد  �شيئة،  ا�شتخدام 

حقوق  اكت�شاب  ي�شّكل  العمل،  �شاعات  يف  املرونة  يخ�ّص  ما  ويف  الوقت.  بع�ص  للعاملني  املعاملة 

الأفراد القانونّية يف اختيار �شاعات العمل تطّورًا وقع حديثًا يف هولندا واأملانيا.
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ويجب اتخاذ تدابري على جميع امل�شتويات ل�شمان ح�شول العاملني بع�ص الوقت على نف�ص احلماية 

املمنوحة للعاملني طيلة الوقت املماثلني من حيث:

• احلرّية النقابّية واملفاو�شة اجلماعّية؛	

• ال�شالمة وال�شّحة املهنّيتني؛	

• التمييز.	

ويجب ت�شميم ال�شيا�شات الوطنّية وتطبيقها ل�شمان متتع العاملني بع�ص الوقت بظروف معادلة 

لظروف العاملني طيلة الوقت املماثلني يف جمالت:

• الأجر؛	

• الأمن الوظيفي؛	

• حماية الأمومة؛	

• ال�شمان الجتماعي القانوين؛	

• ظروف العمل، مبا يف ذلك الإجازات والإجازة املر�شية.	

تلك  من  العديد  فيتلقى  الن�شاء.  �شفوف  بني  ترّكزه  الوقت  بع�ص  العمل  خ�شائ�ص  اأبرز  ومن 

العامالت اأجورًا متدنّية، ويفتقرن اإىل احلماية الجتماعّية واإعاناتها، وُتفتح اأمامهّن فر�ص قليلة 

لتح�شني ظرف ال�شتخدام. ويف ال�شنوات الأخرية، ا�شُتحدث عدد كبري من الوظائف بع�ص الوقت 

التي تبدي املراأة ا�شتعدادًا لقبولها اأكرث من الرجل. ولكن غالبًا ما تكون هذه الوظائف ه�ّشة ول 

توّفر دخاًل م�شتقاّل كافيًا وحماية يف قانون العمل وال�شمان الجتماعي. واإن منح فر�ص ومعاملة 

اإعانات  الأجور،  مثاًل على �شعيد  الوقت،  بالعمال طيلة  الوقت مقارنًة  بع�ص  للعّمال  مواتاًة  اأقّل 

اإىل  والو�شول  اخلدمة  اأثناء  يف  املهني  والتدريب  املهني  التقدم  الجتماعّية،  احلماية  ال�شركة، 

نقابات العمل، ُيعترب متييزًا غري مبا�شر بحّق هوؤلء. 

واملراأة ل تقبل دومًا بالعمل بع�ص الوقت كخيار حّر، ل بل غالبًا ما ت�شعر اأّنها جمربة على القيام 

الوقت غري متاح.  العمل طيلة  ولأّن  الأ�شرة  الوظيفة ويف  العمل يف  بذلك نظرًا لزدواجّية عبء 

الطفولة وظروف عمل  لرعاية  كافية  والأمهات، ومرافق  لالآباء  الوالدّية  الإجازة  اأحكام  وت�شّكل 

اأكرث مرونًة، خيارات مرغوب بها لتعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني يف ال�شتخدام بع�ص الوقت. اأّما 

الأحكام الواردة يف التو�شية رقم 165 )الفقرة 21( الرامية اإىل تنظيم �سروط وظروف ا�ستخدام 

العاملني بع�ص الوقت واملوؤقتني والعّمال يف منازلهم وحماية اأمنهم الوظيفي، فتنبع من العرتاف 

باأّن العّمال ذوي امل�شوؤولّيات العائلّية هم الذين يقومون بدرجٍة كبريٍة بتويّل العمل بع�ص الوقت 

و�سائر اأ�سكال العمل غري النمطي. ويجب يف مثل هذه االأحكام وال�سروط والظروف اأن تكون قدر 

عند  ويجوز  الدائمني؛  والعّمال  كاماًل  وقتًا  العاملني  ا�ستخدام  و�سروط  الأحكام  مكافئة  االإمكان 

القت�شاء احت�شاب م�شتحقاتهم على اأ�شا�ص ن�شبي.
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تو�شية 165: العّمال ذوو امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

اتفاقّية 175 وتو�شية 182: العمل بع�ص الوقت، 1994

تو�شية 191: حماية الأمومة، 2000

تو�شية 198: عالقة ال�شتخدام، 2006

ومرافق  خدمات  العر�سي؛  العمل  النمطي؛  غري  الإطالع اأي�شًا على:  العمل   

امل�سوؤولّيات  ذوو  العّمال  والأ�سرة؛  الطفولة  رعاية 

العائلّية؛ العمل غري الثابت؛ املدّر�سون.

العاملون مبوجب عقود موؤقتة

ذوو  العّمال  العر�سي؛  العمل  النمطي؛  غري  الإطالع اأي�شًا على:  العمل   

امل�سوؤولّيات العائلّية؛ مرونة العمل؛ العمل بع�ص الوقت.

العاملون يف ال�ستخدام الذاتي

يف �شتى الأنظمة القانونّية، ُيعّد العامل يف ال�شتخدام الذاتي �شخ�شًاً يعمل ب�شورٍة م�شتقّلٍة عن 

اأي �شاحب عمل منفرد وذلك على خالف امل�شتخدم اأو العامل غري امل�شتقل. ويقّدم العاملون يف 

ال�شتخدام الذاتي )الذي ُيعرفون اأي�شًا بالعاملني يف مهنة حّرة اأو العاملني امل�شتقّلني اأو حل�شابهم 

اخلا�ص( خدمات مبوجب عقود لقاء اأجر من دون اأية تبعّية للطرف املتعاَقد معه. وميكن توزيع فئة 

العّمال امل�شتخدمني لذاتهم على عّمال يعملون حل�شابهم اخلا�ص ولديهم م�شتخدمني )ويكونون 

لذاتهم من دون م�شتخدمني )العاملون حل�شابهم  اأعمال(، وم�شتخدمني  رّواد  اأو  اأ�شحاب عمل 

اخلا�ص اأو التجار املنفردون( واأع�شاء تعاونّيات املنتجني.

 

وتختلف املعايري التي حتّدد ما اإذا كان ال�شتخدام ا�شتخدامًا ذاتيًا باختالف الأنظمة القانونّية، 

اأّن  لكن جميع الأنظمة تاأخذ باأ�شبقية وقائع الرتتيب التعاقدي. وتفرت�ص بع�ص الدول الأع�شاء 

عالقات  هي  اأجر  مقابل  اآخر  �شخ�صٍ  حل�شاب  �شخ�صٍ  عمل  عنها  يرتتب  التي  العالقات  جميع 

ا�شتخدام ويجب على الأطراف اأن تقّدم الأدّلة لتثبت اأّنها، وعلى العك�ص، تزاول العمالة الذاتية، 

التو�شية رقم 198 حول عالقة ال�شتخدام، يجب على  للمناق�شة. فبح�شب  وهذا افرتا�ص قابل 

ال�شيا�شات الوطنّية اأن توّفر توجيهات لأ�شحاب العمل والعّمال للتمييز بني امل�شتخدمني والعاملني 

يف ال�شتخدام الذاتي، من بني اأمور اأخرى.

عملّيًا، من غري ال�شهل التمييز بني العمل الذاتي وعالقة ال�شتخدام امل�شترتة. فتفاديًا للواجبات 

القانونّية املرتبطة بال�شتخدام، قد تكون عالقة ال�شتخدام م�شترتة حتت قناع »ال�شتخدام الذاتي« 

مع اأّن العامل هو يف الواقع غري م�شتقّل )مثاًل يف حال بع�ص العّمال يف املنزل، وهم يف الغالب من 

الن�شاء(. ويجب اأن يخ�شع هذا ال�شتخدام امل�شترت للقانون املطّبق على عالقة عمل »فعلّية«. 
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والعاملون يف ال�شتخدام الذاتي هم عّمال م�شتّقلون لناحية امل�شاهمات يف ال�شمان الجتماعي، 

مّما يعني عملّيًا اأّنهم يحظون بحماية اأقّل يف اأنظمة ال�شمان الجتماعي.

ويعمل العاملون لذاتهم يف جمموعة كبريٍة من الوظائف، وتتواجد ن�شبة عالية ن�شبّيًا من العمالة 

 من الن�شاء اإىل 
ٍ
الذاتية يف العديد من الدول النامية. وعلى ال�شعيد العاملي، ين�شم عدد متنام

العمالة الذاتية حيث بات للمراأة اليوم الغلبة على بع�ص فئات هوؤلء العمال لأ�شباب عدّة: بع�شها 

بني  الأجر  يف  والهّوة   ،)*** ال�شفحة  )مراجعة  الزجاجي«  »ال�شقف  ظاهرة  ومنها  »�شلبي« 

اجلن�شني، و�شعوبة الو�شول اإىل الوظائف )ح�شنة الأجر( واحلاجة اإىل التوفيق بني الن�شاطات 

الذي  الدعم  وت�شمل  اإيجابّيًة  اأكرث  الأخرى فهي  الأ�شباب  اأّما  العائلّية.  وامل�شوؤولّيات  القت�شادّية 

متنحه بع�ص احلكومات للن�شاء الرياديات.

ويجب اأن يتمتع العاملون يف ال�شتخدام الذاتي باحلقوق الأ�شا�شّية نف�شها املمنوحة للم�شتخدمني 

مع اأّنه قد ي�شعب عليهم عملّيًا الو�شول اإىل مثل هذه احلقوق لأنهم يفتقرون اإىل التمثيل وي�شعب 

عليهم تنظيم �شفوفهم.

تو�شية 169: �شيا�شة العمالة )اأحكام تكميلّية(، 1984

اتفاقّية 168: النهو�ص بالعمال واحلماية من البطالة، 1988

تو�شية 198: عالقة ال�شتخدام، 2006

عالقة  امل�ستخدم؛  التعاونّيات؛  عمل؛  على  الإطالع اأي�شًا على:  احل�سول   

ال�ستخدام؛ امل�ساواة يف الأجر؛ ال�سقف الزجاجي؛ العمل 

امل�سّنات؛  العامالت  النظامي؛  غري  القت�ساد  املنزل؛  يف 

الن�ساء منظمات امل�ساريع؛ التوازن بني العمل والأ�سرة.

العاملون حل�سابهم اخلا�ص

الإطالع اأي�شًا على: العاملون يف ال�ستخدام الذاتي.  
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عالقة ال�ستخدام

ت�شّكل عالقة ال�شتخدام الرابط القانوين بني اأ�شحاب العّمال والعّمال، وهي تن�شاأ عندما يوؤدي 

�سخ�ٌض عماًل اأو خدمات حتت �سروط معينة مقابل اأجر )منظمة العمل الدولّية، 2006b، �ص. 

.
14

)3

اأيّا  تلد احلقوق والواجبات املتبادلة بني امل�شتخدم و�شاحب العمل من خالل عالقة ال�شتخدام 

كان التعريف بها. وهي �شّكلت ول تزال الآلّية الأ�شا�شّية التي ي�شل العّمال من خاللها اإىل حقوق 

ا�شتخدام  عالقة  وجود  وي�شّكل  الجتماعي.  وال�شمان  العمل  قانون  عن  املنبثقة  العمل  واإعانات 

ال�سرط الذي يحّدد انطباق اأحكام قانون العمل وال�سمان االجتماعي ال�سارية على امل�ستخدمني. 

وواجباتهم حيال  العمل  اأ�شحاب  لتحديد نطاق وطبيعة حقوق  الأ�شا�شّية  املرجعّية  النقطة  وهي 

العّمال.

اأن تكون عالقة ال�شتخدام قابلة للم�شاءلة و�شفافة وعادلة ومن�شفة نظرًا  ومن الأهمّية مبكان 

لتنامي عدد العّمال التابعني الذين يفتقرون اإىل احلماية نتيجة واحد اأو اأكرث من العوامل التالية 

التي غالبًا ما تكون جمتمعة:

• نطاق القانون �شّيق اأو �شّيق التف�شري؛	

• �شياغة القانون �شعيفة اأو مبهمة وبالتايل نطاقها غري وا�شح؛	

• عالقة ال�شتخدام م�شترتة؛	

• العالقة مبهمة وتوّلد ال�شك حيال وجود عالقة ا�شتخدام فعلّية اأو عدم وجودها؛	

• ناهيك عن 	 وا�شحة  العمل غري  ولكّن هوّية �شاحب  فعلّيًا  قائمة  ال�شتخدام  عالقة 

حقوق العامل واجلهة امل�شوؤولة عنها؛

• عدم التقيد بالقوانني واإنفاذها.	

وعليه، يتعنّي طرح الأ�شئلة التالية:

• متى تقوم عالقة ال�شتخدام؟	

• ما هي عالقة ال�شتخدام املبهمة؟	

• ما الق�شد من عالقة ال�شتخدام امل�شترتة؟	

• ما هي عالقة ال�شتخدام متعددة الأطراف اأو “املثّلثة”؟	

• من هو امل�شتخَدم؟	

• من هو �شاحب العمل؟	

14(    يعالج هذا التقرير يف العمق عالقة ال�شتخدام يف القانون واملمار�شة في�شمل حواىل 60 دولة ع�شو تختلف من حيث املوقع 

اجلغرايف والأنظمة القانونّية والتقاليد.
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تت�شمن التو�شية رقم 198 حول عالقة ال�شتخدام اإ�شارات عّدة اإىل امل�شاواة بني اجلن�شني وعدم 

التمييز. وتن�ّص يف املادة 5 على اأّنه »ينبغي للدول الأع�شاء اأن تويل اهتمامًا خا�شًا يف ال�شيا�شة 

يتعّلق بوجود  اليقني فيما  املتاأثرين بعدم  �شّيما لأولئك  للعّمال ول  فّعالة  الوطنّية ل�شمان حماية 

عالقة ا�شتخدام مبن فيهم العامالت ف�شاًل عن اأكرث العّمال ا�شت�شعافًا والعّمال ال�شباب والعّمال 

املادة  امل�شنني والعاملني يف القت�شاد غري املنظم والعّمال املهاجرين والعّمال املعّوقني«. وحتّث 

املتعّلق  للبعد  للت�شدي  الوطنّية  ال�شيا�شة  يف  خا�شًا  اهتمامًا  »تويل  اأن  على  الأع�شاء  الدول   6

باجلن�شني حيث تغلب العامالت يف بع�ص املهن والقطاعات التي تت�شم بن�شبة مرتفعة من عالقات 

ال�شتخدام امل�شترتة اأو التي تفتقر فيها عالقة ال�شتخدام اإىل الو�شوح« وعلى اأن » ت�شع �شيا�شات 

وا�شحة ب�شاأن امل�شاواة بني اجلن�شني وحت�شني اإنفاذ القوانني والتفاقات ذات ال�شلة على امل�شتوى 

الوطني بحيث ميكن الت�شدي بفعالّية للبعد املتعّلق باجلن�شني«.

تو�شية 198: عالقة ال�شتخدام، 2006

الإطالع اأي�شًا على:  العمل غري النمطي؛ العّمال التابعون؛ امل�ستخدم؛ �ساحب   

غري  القت�ساد  املنزل؛  يف  العمل  العمل؛  مرونة  العمل؛ 

النظامي؛ العّمال املهاجرون؛ العامالت امل�سّنات؛ العاملون 

بع�ص الوقت؛ العمل غري الثابت؛ العمل عن بعد؛ العاملون 

يف ال�ستخدام الذاتي؛ الإجتار بالأ�سخا�ص.

العّمال التابعون

ولد مفهوم العّمال التابعني من احلاجة اإىل منح مزيٍد من احلماية للعّمال الذين يعّولون ب�شورٍة 

يف  يعملوا  اأن  دون  من  ولكن  دخلهم  م�شدر  لتاأمني  واحٍد  عمٍل  �شاحب  على  جزئّيٍة  اأو  كاملٍة 

وظيفة نظامية بدوام كامل. وعليه يندرج هذا املفهوم ما بني مفهومي ال�شتخدام وال�شتخدام 

نظرًا  امل�شتقّلني  املقاولني  اإىل  منه  امل�شتخدمني  اإىل  اأقرب  هم  التابعني  العّمال  ولكّن  الذاتي؛ 

يكونون  ما  فغالبًا  ر�شمّيٍة.  ب�شورٍة  م�شتخدمني  لي�شوا  اأّنهم  مع  واحٍد  عمل  ب�شاحب  لرتباطهم 

اأوجه عدة: ميكنهم العمل يف مقّر �شاحب العمل و/اأو ا�شتخدام معدات  اأ�شبه بامل�شتخدمني يف 

الوقت وقد  اأو امل�شتخدمون طيلة  يوؤديه املوظفون  اأداء مهام م�شابهة ملا  العمل وميكنهم  �شاحب 

املمنوحة  احلماية  من  عادًة  يفيدون  ل  ولكنهم  التلزمي.  ترتيبات  طريق  عن  عنهم  بدياًل  حّلوا 

للم�شتخدمني لناحية ال�شالمة وال�شّحة و�شاعات العمل وحماية الأمومة والأحكام التي تخّولهم 

اأداء م�شوؤولّياتهم العائلّية اأو التحرر من التمييز.

وراأت الدورة احلادية والت�شعون ملوؤمتر العمل الدويل )2003( التي ناق�شت عالقة ال�شتخدام اأّنه 

يف اإطار برنامج العمل الالئق، يجب اأن يعمل جميع العّمال، ب�شرف النظر عن و�شع ال�شتخدام، 

يف ظروف عمل لئقة وكرمية. واأّدى هذا العرتاف اإىل القرار باعتماد معياٍر جديد حول عالقة 

ال�شتخدام عام 2006. وتعالج التو�شية 198 هذا التحدي. واعرتافًا منها باأّن العامالت هّن اأكرث 
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اأو الغام�شة وما يرتتب عنها من حماية  العّمال عر�شًة للتاأثر بعالقات ال�شتخدام غري الأكيدة 

الذي  اجلن�شاين  البعد  معاجلة  على  الأع�شاء  الدول  حتّث  فهي  غائبة،  بل  ل  �شعيفة  اجتماعّية 

ترتديه مثل هذه الظروف يف ال�شيا�شة الوطنّية عن طريق اّتباع �شيا�شات وا�شحة حول امل�شاواة 

بني اجلن�شني وتعزيز �شبل اإنفاذ القوانني ذات ال�شلة.

تو�شية 198:عالقة ال�شتخدام، 2006

ال�ستخدام؛  عالقة  امل�سترت؛  العمل  النمطي؛  غري  الإطالع اأي�شًا على:  العمل   

العمل يف املنزل؛ العاملون يف ال�ستخدام الذاتي.

العّمال الريفيون

الإطالع اأي�شًا على: العّمال الزراعيون وغريهم من العّمال الريفيني.  

العّمال الزراعيون وغريهم من العّمال الريفيني

ل زال يعمل يف قطاع الزراعة حول العامل عدٌد يفوق عدد العاملني يف اأي قطاع اآخر من القت�شاد 

الدولّية، a2006، �ص. 25(.  العمل  عام 2005 )منظمة  اإىل %40  ن�شبتهم  و�شلت  وقد  العاملي، 

ول تزال غالبّية العامالت يف العامل مرّكزة يف املناطق الريفّية ويف الوظائف الزراعية حتديدًا، 

التي  االقت�سادّيات  ويف  الزراعّية.  غري  الريفّية  الن�ساطات  يف  متناميٍة  بدرجٍة  تنخرط  اأّنها  مع 

ن�شبة  تفوق  بن�شبٍة  القطاع  هذا  يف  املراأة  تعمل  الأبرز،  القت�شادي  القطاع  الزراعة  فيها  ت�شكل 

الرجل )منظمة العمل الدولّية، a2004، �ص. 25(. وغالبًا ما تتفّوق معدلت م�شاركة املراأة يف 

تنظيم  يعك�ص طريقة  مّما  الأخرى،  القطاعات  غالبّية  امل�شجّلة يف  الن�شب  على  القطاعات  هذه 

العائلّية ومن الوحدات  ُت�شجل ن�شبة عالية من املزارع ال�شغرية  العمل يف هذه القطاعات حيث 

ة املراأة اأكرب من ح�شة الرجل يف �شفوف العّمال الزراعيني والعمال غري  غري الزراعّية. وح�شّ

املاأجورين يف املزارع العائلية؛ ففي حني يهاجر الرجل اإىل املدينة بحثًا عن وظيفة، تبقى املراأة 

يف الريف لتويّل اأمر املزرعة. وجتد العاملة الزراعّية نف�شها يف العديد من الدول يف موقع َمن ل 

�شلطة له حيث ل يجوز لها اأن متتلك الأر�ص اأو ترثها، وعليه ل ت�شتطيع الإفادة من املنافع التي ُتعّد 

فيها ملكّية الأر�ص �شرطًا اأ�شا�شّيًا، مثل النت�شاب اإىل التعاونّيات والحتادات الئتمانّية اأو برامج 

الإر�شاد الزراعي.

ويف حني يعاين جميع عّمال الريف من �شاعات العمل الطويلة، وتدين الأجر، ويتعّر�شون ملخاطر 

ال�شالمة وال�شّحة املهنّيتني، غالبًا ما تتحّمل املراأة عبء هذه الظروف نظرًا لرتّكزها الكبري يف 

العمل العر�شي واملو�شمي. وبهدف توفري بع�ص احلماية من مثل هذه الظروف ال�شلبّية، �شملت 
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معايري العمل الدولّية املعنّية بحرّية التجّمع يف الزراعة والتي جرى اعتمادها  منذ عامي 1921 

و1975، جميع العّمال الريفيني الذي ُيعّرف بهم على اأّنهم اأ�شخا�ص ميار�شون الزراعة اأو احلرف 

ال�شالمة  حول  جديدة  معايري  اعتماد  وجرى  الريفّية.  املناطق  يف  بها  مرتبطة  مهنة  اأو  اليدوّية 

وال�شّحة املهنّيتني يف الزراعة عام 2001 )التفاقّية رقم 184 والتو�شية رقم 192( تغطي حماية 

ال�شّن  وكبار  واملر�شعات  واحلوامل  الأحداث  العّمال  �شّحة  حلماية  تدابري  اتخاذ  عرب  ال�شّحة 

)تو�شية 192، ثانيًا. 4 )3((. كما تن�ّص املادة 18 من التفاقّية رقم 184 على اأن »تتخذ تدابري 

تكفل مراعاة الحتياجات اخلا�شة للعامالت يف الزراعة يف ما يتعّلق باحلمل والر�شاعة الطبيعّية 

وال�شّحة الإجنابّية«.

عملّيًا، اأّدى انت�شار املزارع العائلّية اأو اخلا�شة والذي ترافق مع معدلت مقروئّية متدنّية وحواجز 

الريفّية ما عدا يف قطاعي  املناطق  النقابات يف  انت�شار  اإعاقة  اإىل  العّمال،  لغوية وجهل حلقوق 

املزارع الكربى وال�شناعات الغذائية. وي�شري هذا ب�شكٍل خا�ص على الن�شاء حيث معّدل املقروئية 

دون معّدل الرجال. وغالبًا ما ل تعرتف خدمات الإر�شاد التي ترّكز ب�شكٍل اأ�شا�شي على الرجال 

بدور العاملة يف الزراعة على اأّنها عامل اإنتاج اأ�شا�شي، كما ي�شعب على املراأة يف بع�ص الأحيان 

النفاذ اإىل خدمات الدعم مثل التدريب الريفي والئتمان لأّن الن�شاء الريفّيات ل يتكّلمن لغة البلد 

الر�شمّية اأو ل ي�شتطعن القراءة. وعليه، تتمتع املراأة بقدرة تفاو�ص حمدودة وغالبًا ما حُترم من 

اأب�شط حقوقها يف العمل. ويجب اأن حتظى املراأة العاملة يف املناطق الريفّية بظروف ال�شتخدام 

نف�شها التي يحظى بها العاملون يف قطاعات اأخرى. 

كما ي�شود العمل اجلربي من خالل عبودّية الدين يف املجتمعات الريفّية يف العديد من الدول، ول 

�شّيما يف جنوب اإفريقيا. اأّما ال�شتعباد غري املبا�شر الذي يكون فيه الن�شاء والأطفال م�شتعبدين 

دين  من  كجزٍء  “مقاي�شة” املراأة  ميكن  حيث  الزراعة،  قطاع  �شمات  فمن  الذكر  العائلة  لرّب 

الرجل وغالبًا ما ُيتوّقع منها القيام باأعمال منزلّية حل�شاب �شاحب الأر�ص بالإ�شافة اإىل العمل 

الزراعي. واأ�شبح بع�ص دول اآ�شيا اجلنوبّية ول �شّيما باك�شتان ملتزمًا بدرجٍة اأكرب مبعاجلة عمل 

القنانة يف املزارع كما يف ال�شناعات.

اتفاقّية 11: حق التجّمع )الزراعة(، 1921

اتفاقّية 129: تفتي�ص العمل )الزراعة(، 1969

اتفاقّية 141 وتو�شية 149: منظمات العمال الريفيني، 1975

اتفاقّية 184 وتو�شية 192: ال�شالمة وال�شحة يف الزراعة، 2001

وحق  النقابية  احلرية  اجلربي؛  العمل  الأطفال؛  الإطالع اأي�شًا على:  عمل   

التنظيم؛ ال�سالمة وال�سّحة املهنّيتان؛ عّمال املزارع.
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عّمال املزارع

العامالت جزءًا  وت�شّكل  الت�شدير.  لغايات  عادًة  املُعّدة  باملحا�شيل  من�شاأة مزروعة  املزرعة هي 

كبريًا من القوى العاملة يف املزارع وتغطي حقوقهن التفاقّية رقم 110 للعام 1958.

عماًل بالتفاقّية رقم 183 للعام 2000، يجوز لعّمال املزارع على غرار غريهم من العّمال احل�شول 

اأ�شابيع على  اأ�شبوعًا، منها �شّتة  اأقّلها 12  اأن متتد الإجازة على فرتة  اأمومة. ويجب  اإجازة  على 

الأقّل بعد الو�شع. ومن املمكن متديد الإجازة اإذا تاأخرت الولدة عن املوعد املرتقب اأو يف حال 

املر�ص. ويجوز احل�شول على اإجازة الأمومة بعد انق�شاء ما جمموعه 150 يوم عمل كحد اأق�شى 

لدى �شاحب العمل نف�شه يف خالل فرتة �شنة قبل موعد الولدة.

ت�شديد  ويجب  ب�شحتها.  م�شّرًا  يكون  قد  بعمل  القيام  حامل  امراأة  اأي  اإىل  ُيطلب  اأن  يجوز  ول 

�شحّية  ظروف  ووفق  كامل  ب�شكٍل  وطفلها  نف�شها  باإعالة  للمراأة  ي�شمح  مما  النقدّية  الإعانات 

منا�شبة. وكما هي احلال مع عّمال اآخرين، يجب يف الإعانات الطبّية اأن ت�شمل الرعاية ما قبل 

الو�شع ويف خالله وبعده كما ال�شت�شفاء عند احلاجة. 

اأو الر�شاعة.  اإجازة الأمومة  اأو ب�شبب تغّيبها يف  ول يجب �شرف عاملة مزارعة ب�شبب احلمل، 

ويجب اأن مُتنح احلّق يف وقف عملها لإر�شاع طفلها. 

اتفاقّية 110: املزارع، 1958 )وبروتوكول العام 1982(

تو�شية 110: املزارع، 1958

املواد  الريفيني؛  العّمال  من  وغريهم  الزراعيون  الإطالع اأي�شًا على:  العّمال   

الكيميائّية؛ العاملة املر�سع؛ الت�سريح؛ حماية الأمومة؛ 

اإجازة الأمومة.

العّمال املعّوقون

والحتفاظ  له  منا�شب  احتمالت �شمان عمل  بدرجٍة كبريٍة  انخف�شت  فرد  املعّوق هو  ال�شخ�ص 

ُيتاح له الو�شول اإىل  اأن  اأو عقلي معرتف به قانونًا. ويجب  به والرتقية فيه نتيجة لق�شور بدين 

التوجيه والتدريب املهني( وفر�ص الندماج يف املجتمع يف ظّل  ا�شتخدام منا�شب )مبا يف ذلك 

امل�شاركة وامل�شاواة الكاملتني. ول يجوز ت�شريحه بداعي الإعاقة.

وتعاين املراأة املعّوقة اإ�شاءًة مزدوجًة فتجد نف�شها عر�شًة للتمييز لكونها امراأة ولكونها معّوقة.

فيجب احرتام وتعزيز امل�شاواة يف الفر�ص واملعاملة بني العّمال املعّوقني من اجلن�شني. ول ُتعترب 
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للعّمال  واملعاملة  الفر�ص  الفعلّية يف  امل�شاواة  ت�شتهدف حتقيق  التي  اخلا�شة  الإيجابّية  التدابري 

املعّوقني مبثابة تدابري متييزّية �شّد غريهم من العّمال.

وقد اعتمدت منظمة العمل الدولّية عام 2001 مدّونة �شلوك حول اإدارة الإعاقة يف مكان العمل.

تو�شية 99: التاأهيل املهني )للمعّوقني(، 1955

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز يف ال�شتخدام واملهنة، 1958

اتفاقّية 158: اإنهاء ال�شتخدام، 1982

اتفاقّية 159 وتو�شية 168: التاأهيل املهني والعمالة )املعوقون(، 1983

�شلوك  مدّونة   ، Managing Disability in the Workplace العمل  الإعاقة يف مكان  اإدارة 

ملنظمة العمل الدولّية، 2001

الإطالع اأي�شًا على: العمل الإيجابي؛ التنّوع يف مكان العمل.  

العّمال املنزليّون

العمل املنزيل كناية عن عمل يق�شي بتدبري املنزل والعناية باحلديقة يتوّله م�شتخدمون قد ينتمون 

ال�شخ�شّية.  الحتياجات  وتلبية  املنزلّية  احلياة  ل�شري  ت�شهياًل  وذلك  الأ�شرة،  اإىل  ينتمون  ل  اأو 

و�شّكل العن�شر الن�شائي، وبخا�شة الن�شاء املهاجرات، غالبّية العّمال املنزليني. وهم يف غالبّيتهم 

من الفتيات الأطفال؛ يف تنزانيا على �شبيل املثال، �شّكل توظيف فتيات دون �شّن الرابع ع�شرة يف 

الأحياء الريفّية للعمل كخادمات يف املدن مثار قلق الربنامج الدويل للق�شاء على عمل الأطفال 

.)1998 ،SEAPAT ،ملنظمة العمل الدولية )منظمة العمل الدولّية

ول ُي�شّنف العّمال املوظفون يف تنظيف املباين العامة واخلا�شة �شمن فئة العّمال املنزليني. ولقد 

غّطت التفاقّية رقم 181 والتو�شية رقم 188 حول وكالت ال�شتخدام اخلا�شة مو�شوع جلي�شات 

الأطفال واملربّيات اللواتي يجري ا�شتخدامهنَّ عن طريق وكالت ال�شتخدام اخلا�شة.

ميكن للعمل املنزيل اأن يكون طيلة الوقت )على اأ�شا�ص الإقامة يف املنزل اأو عدم الإقامة فيه(، 

اأّن املهام التي توؤدى �شبيهة يف معظم  اأ�شا�ص عر�شي بح�شب ال�شاعة. ومع  اأو على  بع�ص الوقت 

الأحيان مبهام العمل املنزيل الذي يوؤديه اأفراد الأ�شرة، اإّل اأّن العالقة عالقة ا�شتخدام وقليلة هي 

الدول التي حتيط العمل املنزيل بنوٍع من اإطار تنظيمي. يف العديد من الدول لوائح خا�شة بالعمل 

وبخطط ال�شمان الجتماعي للعّمال املنزليني. ويف املبداأ يجب منح الإعانات املالّية والجتماعّية 

مثل امل�شاهمة يف �شندوق التقاعد واإجازة الأمومة واملر�ص والإجازة الأ�شبوعّية والإجازات املدفوعة 

مبا يتما�شى مع القانون الوطني. ويجب اأن يكون التعوي�ص منا�شبًا لكمّية العمل وطبيعته واأن يتم 

ت�شديده ب�شورة �شهرّية، اأ�شبوعّية اأو يومّية؛ ويجب اأن يكون الأجر امل�شدد للعّمال املهاجرين معادًل 
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ملا ُي�شّدد للعّمال املحليني. اإمنا عملّيًا تت�شمن لوائح العمل اخلا�شة العديد من ال�شتثناءات التي 

اأّن  ل ت�شّب يف م�شلحة العّمال املنزليني. ونظرًا لكون العمل املنزيل خفّيًا ي�شعب تنظيمه، مع 

العديد من اإدارات العمل تو�ّشع نطاقها لي�شمل هذه الناحية من عامل العمل.

عادًة ما يواجه العّمال املنزلّيون عددًا من امل�شاكل: �شاعات عمل طويلة، عبء عمل ثقيل، اأجور 

متدنّية، ا�شتبعاد من خطط ال�شّحة والإعانات النقدّية اأو احلماية من الت�شريح يف حال الأمومة، 

غياب رقابة ال�شلطات امل�شوؤولة عن تفتي�ص العمل واإنفاذ القانون، �شعف موقع املفاو�شة اجلماعّية، 

وارتفاع درجة �شيطرة �شاحب العمل. ويواجه العّمال املنزلّيون املقيمون جمموعة م�شاكل اإ�شافّية 

ال�شيئ وعدم كفاية الطعام  ال�شكن  التنظيم ومنط احلياة املنّظم ومقّر  العزل و�شعوبة  مفادها 

يواجهه  �شائعًا  مهنّيًا  خطرًا  نف�شّيًا  اأم  كان  بدنّيًا  العمل  يف  العنف  وي�شّكل  اخل�شو�شّية.  وغياب 

العّمال املنزلّيون.

اأو ت�شتبعد �شراحة العّمال املنزليني من  قليلة هي اتفاقّيات منظمة العمل الدولّية التي تت�شمن 

العّمال  على  ت�شري  عام،  ب�شكٍل  املنزليني.  بالعّمال  �شراحًة  اتفاقّية  اأي  ُتعنى  ل  ولكن  نطاقها 

هذا  وي�شّح  العّمال.  من  اأخرى  فئات  على  تنطبق  التي  الدولّية  العمل  منظمة  معايري  املنزليني 

ب�شكٍل خا�ص بالن�شبة اإىل امل�شاواة يف الفر�ص واملعاملة والتنظيم واملفاو�شة اجلماعّية والتاأمني 

اأخرى بنودًا تراعي املرونة فت�شمح  اتفاقّيات  العمل. وتورد  ل�شّن  الأدنى  ال�شحي واحرتام احلّد 

للدول امل�شادقة با�شتبعاد فئات حمددة من العّمال اأو املن�شاآت؛ وي�شري هذا على �شبيل املثال على 

الأحكام اخلا�شة ببطالة العّمال املنزليني وال�شوابط املت�شلة بالعمل الليلي الذي ينجزه الأحداث.

لعام   177 رقم  املنزل  يف  العمل  اتفاقّية  تغطيه  ول  املنزل  يف  العمل  عن  املنزيل  العمل  ويختلف 

 .1996

اتفاقّية 95 وتو�شية 85: حماية الأجور، 1949

اتفاقّية 100 وتو�شية 90: امل�شاواة يف الأجور، 1951

اتفاقّية 103: حماية الأمومة )مراجعة( وتو�شية 95: حماية الأمومة، 1952

اتفاقّية 175: العمل بع�ص الوقت، 1994

اتفاقّية 181 وتو�شية 188: وكالت ال�شتخدام اخلا�شة

اتفاقّية 183 وتو�شية 191: حماية الأمومة، 2000

تو�شية 198: عالقة ال�شتخدام، 2006

الأمومة؛  حماية  العمل؛  يف  الأ�سا�سية  واحلقوق  الإطالع اأي�شًا على:  املبادئ   

ال�سمان  الجتماعّية؛  احلماية  املهاجرون؛  العّمال 

النوع  على  املبني  العمل  مكان  يف  العنف  الجتماعي؛ 

الجتماعي؛ �ساعات العمل.
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العّمال املهاجرون

العّمال املهاجرون هم الأ�شخا�ص الذي يهاجرون من بلٍد اإىل اآخر للعمل يف وظيفة ل تكون حل�شابهم 

عّمال  يلي:  ما  على  املهاجرين  العّمال  الدولّية حول  العمل  تنطبق �شكوك منظمة  ول  اخلا�ص.  

احلدود، الفنانني والأ�شخا�ص الذي ميار�شون مهنة حّرًة ودخلوا البلد لفرتة ق�شرية؛ البّحارة؛ 

الأ�شخا�ص القادمني خ�شي�شًا بق�شد التدريب اأو التعليم؛ م�شتخدمي منظمات اأو من�شاآت تعمل 

بناًء على طلب من �شاحب عملهم  البلد  املوافقة على دخولهم هذا  بلد ما ومتت  اأرا�شي  داخل 

لتويّل وظائف اأو مهام حمددة ولفرتة زمنّية حمدودة ومعّينة ويكونون ملزمني مبغادرة ذلك البلد 

عند اإجناز هذه الوظائف اأو املهام. 

�شخ�شّية  �شفات  عن  اأو  اجلن�ص  عن  النظر  ب�شرف  املهاجرين،  العّمال  جميع  يتمتع  اأن  يجب 

اأخرى، باحلّق يف معاملٍة ل تقّل موؤاتاة عن املعاملة املتاحة للعّمال الوطنّيني يف املجالت الآتية، 

على �شبيل املثال ل احل�شر:

• الأجر )مبا يف ذلك الإعانات العائلّية(؛	

• �شاعات العمل؛	

• ترتيبات ال�شاعات الإ�شافية؛	

• الإجازة مدفوعة الأجر؛	

• القيود املفرو�شة على العمل يف املنزل؛	

• احلّد الأدنى ل�شّن ال�شتخدام؛	

• التلمذة والتدريب؛ 	

• عمل الن�شاء والأحداث؛	

• الن�شاطات النقابّية؛ 	

• امل�شاركة يف املفاو�شة اجلماعية والتمّتع مبزاياها؛	

• ال�شكن وال�شمان الجتماعي. 	

عدد  من  للحّد  �شيا�شات  عديدة  دول  ا�شتحدثت  وامل�شتمّرة،  املرتفعة  البطالة  ملعدلت  نظرًا 

املهاجرين وهي تواجه اليوم م�شكلة العّمال املهاجرين الذين يعملون ب�شورة غري م�شروعة و/اأو 

غري قانونّية. على الرغم من اأّن البيانات الإح�شائّية غري وا�شحة، ميكن التكّهن باأّن هوؤلء العّمال 

هم يف معظمهم من الن�شاء. وميكن يف �شيا�شات الهجرة الوافدة غري املراعية لعتبارات النوع 

الجتماعي والقائمة يف دول املق�شد اأن توؤتي تبعات �شلبّية غري متكافئة على الن�شاء الوافدات مما 

يجعلهّن عر�شًة خلطر العمل غري امل�شروع والرتحيل.

ومتيل العاملة املهاجرة اإىل العمل يف جمموعة حمدودة من الوظائف مبا يف ذلك العمل اليدوي 

املت�شلة  الوظائف  يف  اأكرب  ب�شكٍل  ولكن  ال�شادرات،  جتهيز  مناطق  اأو  امل�شانع  اأو  الزراعة  يف 

باأدوار املراأة النمطّية مثل الرعاية، التمري�ص، العمل املنزيل، والعمل متدين امل�شتوى يف املطاعم 
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والفنادق و�شناعة الرتفيه. وبحكم العمل الذي توؤديه املراأة والفتاة، ميكن اأن تتعّر�ص ب�شكٍل خا�ص 

اأن يخ�شعن لال�شتغالل  والفتيات  للن�شاء  دولتها. فيمكن  دولة غري  العمل يف  لدى  لال�شت�شعاف 

غالب  يف  يتولني  لكونهّن  اأي�شًا  واإمنا  املن�شاأ  بلد  حماية  خارج  لكونهّن  فقط  لي�ص  املعاملة  و�شوء 

�شوءًا  املراأة  و�شع  ويزداد  الجتماعّية.  الت�شريعات  بحماية  مبوجبها  يحظني  ل  وظائف  الأحيان 

تتعّر�ص  اأن  فيمكن  الوظائف.  هذه  متّيز  التي  القوّية  التبعّية  وعالقة  ال�شتقاللّية  لغياب  نظرًا 

اأو عاملة جن�ص.  اإذا كانت تعمل كعاملة منلّية  للعنف اجلن�شاين وال�شتغالل اجلن�شي خ�شو�شًا 

هذا وعادًة ما تكون يانعة يف ال�شّن، فقرية ومعزولة عن اأ�شرتها التي تركتها يف بدل املن�شاأ. وهي 

اأّن لديها حقوقًا تتعّر�ص لالنتهاك وغالبًا ما ل تعلم  ل تتكلم لغة البلد امل�شيف وبالتايل ل تعي 

اإىل اأين تتجه طلبًا للم�شاعدة. كما ميكنها يف اأ�شواأ الأحوال اأن تقع �شحّية ممار�شات التوظيف 

وال�شتخدام الق�شرّية اأو الجتار بالب�شر. وعادًة ما تواجه الن�شاء ال�شابات والفتيات خطر التعّر�ص 

لالإجتار نتيجة ال�شتغالل اجلن�شي التجاري.

الوافدين  العّمال  على  املهاجرين  العّمال  حلماية  الدولّية  العمل  منظمة  اأحكام  معظم  وت�شري 

املثال  �شبيل  التفاقّية رقم 97 على  فتدعو  دولة ع�شو.  اأر�ص  اإىل  �شرعّية  الذين دخلوا بطريقة 

الدول اإىل منح الوافدين املوجودين ب�شورة قانونّية على اأرا�شيها معاملًة مت�شاوية ب�شرف النظر 

عن اجلن�ص. وكانت التفاقّية رقم 143 العمال املهاجرون )اأحكام تكميلية(، 1975، اأّول حماولة 

املهاجرين غري  وا�شتخدام  امل�شروعة  الهجرة غري  للتعاطي مع م�شكلة  الدولّية  الأ�شرة  بها  تقوم 

القانوين. وي�شاعد هذا ال�شّك على :

• الأ�شا�شّية جلميع 	 الإن�شانّية  احلقوق  احرتام  بفر�ص  القا�شي  العام  الواجب  اإر�شاء 

العّمال املهاجرين، �شواء دخلوا البلد ب�شورة قانونية اأم غري قانونية؛

• العّمال املهاجرين 	 امل�شاواة يف املعاملة بني جميع  اإىل �شمان  الدول الأع�شاء  دعوة 

الذي ميار�سون نف�ض الن�ساط اأيًا كانت �سروط ا�ستخدامهم )املادة 12 )ز((؛

• �شمان عدد من احلقوق النا�شئة عن اأي ا�شتخدام �شابق من حيث الأجر والتاأمني 	

الجتماعي واملزايا الأخرى حر�شًا على عدم حرمان العّمال املهاجرين امل�شتخدمني 

ب�شورة غري قانونية من حقوقهم املت�شلة بالعمل املنجز؛

• �شمان حّق العامل املهاجر يف ال�شتئناف؛	

• دعوة الدول الأع�شاء اإىل الق�شاء على حركات الهجرة اخلفّية من اأجل ال�شتخدام 	

القانونّية  غري  الهجرة  حركات  منظمي  معاقبة  واإىل  القانوين  غري  وال�شتخدام 

ظروف  يف  اإليها  هاجروا  عّماًل  ي�شتخدمون  من  ومناه�شة  العمل  اأجل  من  اخلفّية 

غري قانونّية. 

ول تر�شي هذه التفاقّية قواعد خا�شة يف ما يخ�ّص مكافحة ا�شتغالل العامالت املهاجرات. ولكّن 

التهريب، يحظني باحلماية يف التفاقّية رقم 29  القانونيات، مبن فيهّن �شحايا  العامالت غري 

حول العمل اجلربي.
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اتفاقّية 29: العمل اجلربي، 1930

اتفاقّية 97 وتو�شية 86 العمال املهاجرون )مراجعة(، 1949

اتفاقّية 143: العمال املهاجرون )اأحكام تكميلية(، 1975

تو�شية 151: العّمال املهاجرون، 1975

اإعالن ب�شاأن املبادئ واحلقوق الأ�شا�شية يف العمل، 1998

الإطالع اأي�شًا على: العمل امل�سترت؛ العمل اجلربي؛ الإجتار بالأ�سخا�ص.   

العّمال ذوو امل�سوؤولّيات العائلّية

الذين  اجلن�شني  من  العّمال  اأّنهم  العائلّية  امل�شوؤولّيات  ذوي  العّمال   156 رقم  التفاقّية  تعّرف 

لديهم م�شوؤولّيات تتعّلق باأطفالهم الذين يعولونهم، وباأع�شاء اآخرين يف اأ�شرتهم املبا�شرة، الذي 

اإمكانّيات  من  امل�شوؤولّيات  هذه  حتّد  عندما  اإعالتهم  اأو  رعايتهم  اإىل  وا�شحة  ب�شورة  يحتاجون 

ومن   .)2–1 الفقرتان   ،1 )املادة  فيه  الرتقي  اأو  اقت�سادي  ن�ساط  مزاولة  اأجل  من  اال�ستعداد 

م�شوؤولّية كّل دولة ع�شو حتديد الأ�شخا�ص الذين ت�شملهم هذه الأحكام. 

يجب على العّمال من اجلن�شني اأن يتمكنوا من العمل من دون اأن يتعّر�شوا للتمييز الناجم عن 

اأ�شا�ص  على  تقييدهم  يجب  ول  العائلّية.  وامل�شوؤولّيات  العمل  م�شوؤولّيات  بني  ملحوظ  تعار�ص 

امل�سوؤولّيات العائلّية لدى اال�ستعداد من اأجل مزاولة ن�ساط اقت�سادي وااللتحاق به وامل�ساركة اأو 

الرتقي فيه. 

وت�شع التفاقّية رقم 156 والتو�شية رقم 165 املرافقة لها امل�شاواة يف الفر�ص واملعاملة بني العّمال 

ذوي امل�شوؤولّيات العائلّية �شمن اإطار اأو�شع يت�شمن تدابري لتعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني. وعليه 

يجب يف املبادئ والأهداف الواجب اإتباعها مبا يف ذلك م�شلحة العّمال ذوي امل�شوؤولّيات العائلّية، 

اأن ت�شّكل، قدر امل�شتطاع، جزءًا من ال�شيا�شات الوطنّية ذات ال�شلة واملتعّلقة بامل�شاواة يف الفر�ص 

واملعاملة للعّمال الذكور والإناث اأو اأن تكون مرتبطًة بها ارتباطًا وثيقًا. 

اأن   156 التفاقّية  مع  يتما�شى  مبا  املو�شوع  هذا  ملعاجلة  املُعّدة  الوطنّية  ال�شيا�شات  على  ويجب 

ترمي اإىل اإيجاد م�شاواة فعلّية يف الفر�ص واملعاملة بني العّمال من اجلن�شني، وبالن�شبة اإىل العمال 

الذي يتحملون اأو ل يتحملون م�شوؤولّيات عائلّية. كما يجب اأن تطبق هذه ال�شيا�شات بالت�شاوي على 

من  العديد  ي�شتبعد  وحدهم  بالأجراء  التفاقّية  اأحكام  فح�شر  الأجراء.  وغري  الأجراء  العّمال 

العّمال الآخرين ذوي امل�شوؤولّيات العائلّية ول �شّيما العاملني يف ال�شتخدام الذاتي الذين ي�شّكلون 

جزءًا كبريًا من ال�شكان الن�شطني اقت�شادّيًا يف معظم الدول النامية.

التخطيط  لدى  خ�شو�شًا  احل�شبان  يف  العائلّية  امل�شوؤولّيات  ذوي  العّمال  حاجات  اأخذ  ويجب 
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للخدمات الجتماعّية وتطويرها وتعزيزها مثل املرافق واخلدمات املتعّلقة برعاية الطفولة وكبار 

ال�شّن والعائلة. ويجب القيام بربامج لن�شر املعلومات والتوعية حول و�شع هوؤلء العّمال. كما ينبغي 

تعزيز املرونة يف ظروف العمل وال�شمان الجتماعي عن طريق:

• التخفي�ص التدريجي ل�شاعات العمل اليومّية وتخفي�ص �شاعات العمل الإ�شافّية؛	

• الراحة 	 وفرتات  العمل  بجداول  املتعّلقة  الرتتيبات  على  املرونة  من  مزيد  اإ�شفاء 

والإجازات؛

• الأخذ يف احل�شبان مكان عمل الزوج واإمكانات تعليم الأطفال عند النتقال من موقٍع 	

اإىل اآخر؛

• والعّمال 	 الوقت  بع�ض  العاملني  ا�ستخدام  و�سروط  اأحكام  على  واالإ�سراف  تنظيم 

املوؤقتني والعاملني يف املنزل: ينبغي اأن تكون جميع �سروط اال�ستخدام وظروفه مبا 

والعّمال  الوقت  العاملني طيلة  ا�ستخدام  ل�سروط  مكافئة  االجتماعي  ال�سمان  فيها 

الدائمني.

• خ�شارة 	 )لتفادي  عمل  عر�ص  لرف�ص  م�شروعًا   �شببًا  العائلّية  امل�شوؤولّيات  اعتبار 

اإعانات البطالة اأو تعليقها(.

اتفاقّية 156 وتو�شية 165: العّمال ذوو امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

اتفاقّية 158 وتو�شية 166: اإنهاء ال�شتخدام، 1982

اإجازة تغّيب  الإطالع اأي�شًا على:  خدمات ومرافق رعاية الطفولة والأ�سرة؛   

العائلة؛ احلالة الجتماعّية؛ الإجازة  بداعي مر�ص يف 

الوالدّية؛ التوازن بني العمل والأ�سرة.

عمل الأطفال

ال�شتخدام  اأنواع  �شّتى  ي�شمل  اإزالتها، ل  الواجب  العمل  اأ�شكال  اأحد  باعتباره  الأطفال،  اإن عمل 

اإىل  ُي�شيء  الذي  العمل  ي�شمل  هو  بل  ع�شرة.  الثامنة  �شّن  دون  الأطفال  ينجزه  الذي  العمل  اأو 

�شّحة الطفل وتعليمه ورفاهه ومنّوه. ويقوم املعيار العام لتعريف عمل الأطفال على �شّن الطفل 

وطبيعة العمل. فيق�شي اأحد املبادئ الأ�شا�شّية باأّل يت�شارب العمل مع تعّلم الطفل ومنّوه الذهني 

اأن ينح�شر  اإىل �شّن معّينة، يجب  اأ�شا�شّيًا لأّنه، و�شوًل  ال�شّن عاماًل  وُي�شّكل  واجل�شدي الكامل. 

اهتمام الطفل بتح�شيل التعليم وامل�شاركة يف ن�شاطات اأخرى منا�شبة لنمّوه ال�شحي، مبا يف ذلك 

اللعب. ويتاأثر الأطفال بالعمل ب�شورة خمتلفة واأكرث حّدة من البالغني، فكّلما كان الطفل يانعًا 

يف ال�شّن كّلما زادت درجة ا�شت�شعافه. ومن بني املعايري املهمة الواجب مراعاتها خطورة العمل 

والظروف التي ُيوؤّدى فيها.

تقّدر منظمة العمل الدولّية عدد املنخرطني يف عمل الأطفال بحواىل 218 مليون طفل، ي�شارك 
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127 مليون منهم يف العمل اخلطري يف حني ُيجرب ما يزيد على 8 ماليني طفل على العمل ك�شحّية 

الجتار بالأطفال اأو كجنوٍد اأطفال وعّمال �شخرة وم�شتخدمني يف الن�شاطات غري امل�شروعة مثل 

الجتار باملخدرات وال�شتغالل اجلن�شي )منظمة العمل الدولّية، 2006c، اجلدول 1. 1(.

عادًة ما يرتبط عمل الأطفال بالفقر والتمييز. وهو لي�ص مو�شوعًا يعني حقوق الإن�شان اخلا�شة 

بالطفل وح�شب واإمنا يرتبط اأي�شًا بالتمييز بني اجلن�شني نتيجة دور الآباء والأمهات غري املت�شاوي 

وال�شبيان  الفتيات  تّعلم  اآفاق  حيال  التوقعات  لختالف  ونظرًا  ورعايتها،  الأ�شرة  اإعالة  يف 

الب�شرّية كونه يحرم الرجال  لتنمية املوارد  وم�شريتهم املهنّية. كما يطرح عمل الأطفال م�شكلة 

ون�شاء  رجال  ومينع  الأطفال  من  اأف�شل  وجٍه  على  اأداوؤها  ميكنهم  التي  الوظائف  من  والن�شاء 

بالتايل و�شع �شيا�شات وبرامج  العمل. وهو مينع  الغد من اكت�شاب املهارات وممار�شة احلّق يف 

ا�شتخدام من�شفة.

وقد   .1919 عام  تاأ�شي�شها  منذ  الأطفال  عمل  اإزالة  �شبيل  يف  الدولّية  العمل  منظمة  عملت  لقد 

جرى تكييف العديد من التفاقّيات والتو�شيات لهذه الغاية. تن�ّص التفاقّية رقم 138 لعام 1973 

على اأّنه ل يجوز توظيف اأي طفل دون �شّن اإنهاء الدرا�شة الإلزامّية )عادًة 15 �شنة( يف اأي قطاع 

اأ�شواأ  لإزالة  فورّية  تدابري  اتخاذ  على  لعام 1999   182 رقم  التفاقّية  اقت�شادي، يف حني حتّث 

اأ�شكال عمل الأطفال مثل ا�شتخدام اأي طفل، �شبّي كان اأم فتاة، دون �شّن الثامنة ع�شرة يف العمل 

اجلربي، وال�شراعات امل�شّلحة، والدعارة، والأعمال الإباحّية، اأو اأنواع العمل اخلطرية املحّددة 

وطنّيًا. 

ويجب يف التدابري الوطنّية الرامية اإىل اإزالة عمل الأطفال اأن تهدف اإىل الوقاية منه بالكامل كما 

اإىل �شحب الأطفال منه وتوفري احللول البديلة. ويجب تطبيق اإ�شرتاتيجية على مراحل، حمددة 

زمنّيًا، متعددة القطاعات ومتكاملة تت�شمن اخلطوات التالية:

• اأماكن 	 البالد يف املجتمعات املحلّية كما يف  اأنحاء  امل�شكلة يف خمتلف  التوعية على 

العمل؛

• اإجراء حتليل ميداين للك�شف عن م�شاكل عمل الأطفال يف خمتلف البلدان؛	

• و�شع وتطبيق �شيا�شات وطنّية حول الوقاية من عمل الأطفال واإزالته؛	

• تدعيم املنظمات القائمة واإقامة الآلّيات املوؤ�ش�شّية ال�شرورّية؛	

• حتفيز التحالف ال�شامل بني ال�شركاء لالعرتاف بعمل الأطفال ومكافحته؛	

• تعزيز عملية و�شع الت�شريعات احلمائّية وتطبيقها؛	

• دعم التدابري التي ُتّتخذ مبا�شرة مع العّمال الأطفال )املحتملني(؛	

• اإنت�شال الأطفال من اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال؛	

• ن�شخ امل�شاريع الناجحة وتو�شيعها؛	

• القت�شادّية 	 وال�شيا�شات  الوطنّية  التنمية  �شيا�شات  يف  الأطفال  عمل  ق�شايا  دمج 

والجتماعّية مثل التخفيف من الفقر والتعليم للجميع والربامج واملوازنات.
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لأّن  اهتمامًا خا�شًا  الفتيات  فت�شتحق  والفتيات.  ال�شبيان  ب�شكٍل خمتلٍف يف  الأطفال  يوؤّثر عمل 

التمييز بحقهّن غالبًا ما يف�شي اإىل تعّر�شهّن لال�شتغالل و�شوء املعاملة وحرمان احلقوق. وُيرجح 

يف الفتيات اأن:

• يبداأن العمل يف �شّن اأبكر؛	

• يتقا�شني اأجرًا اأقّل عن عمٍل من الطبيعة نف�شها؛	

• يرتّكزن يف قطاعات وجمالت يكون فيها الأجر متدٍن و�شاعات العمل طويلة؛	

• يعملن يف قطاعات خفّية وغري منّظمة مثل العمل العائلي غري املاأجور اأو العمل يف 	

املنزل، مما يجعلهّن اأكرث عر�شًة لال�شتغالل و�شوء املعاملة؛

• يخ�شعن لال�شتغالل اجلن�شي واجل�شدي والعاطفي؛	

• يخ�شعن لالجتار بالب�شر ل �شّيما لأغرا�ص ال�شتغالل اجلن�شي التجاري؛	

• ُي�شتبعدن من التعليم ككّل اأو بعد اإنهاء التعليم الأ�شا�شي؛	

• يتحّملن م�شوؤولّية العمل املنزيل؛	

• يحتّملن ثالثة اأعباء يف اآن: العمل املنزيل والعمل املدر�شي والعمل القت�شادي.	

وت�شّدد التفاقّية رقم 182 والتو�شية رقم 190 لعام 1999 على حظر اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال 

واتخاذ تدابري فورّية لإزالته مع الت�شديد ب�شكٍل خا�ص على �شرورة »اأخذ الو�شع اخلا�ص للفتيات 

بعني العتبار«. ومن ال�شبل اإىل ذلك:

• الت�شديد على الفتيات على اأنهّن جمموعة م�شتهدفة يف اأي خطط عمل اأو برامج عمل 	

مبا�شرة ترمي اإىل اإزالة عمل الأطفال؛

• )مثل 	 الفتيات  من  العديد  فيها  يعمل  التي  القت�شادّية  القطاعات  على  الرتكيز 

الدعارة والعمل من املنزل والزراعة والت�شنيع(؛

• العاملني 	 “لل�شبيان  املعّدة  امل�شاريع  ت�شتهدف  اأن  على  اأمكن،  حيثما  احلر�ص، 

املرئيني” “الفتيات العامالت غري املرئيات”؛

• ا�شتهداف الأكرث فقرًا )اأي الأ�شر التي تراأ�شها امراأة عازبة( واإ�شراك الأمهات اإىل 	

جانب الآباء يف م�شاريع من اأجل الأطفال العاملني؛

• ر�ّص اجلهود لتعزيز التعليم من اأجل الفتيات؛	

• تعبئة املنظمات الن�شائّية والنا�شطني. 	

الأطفال  ي�شّكلون غالبّية �شغريًة من  معّينة. فهم  التمييز يف حالت  اأي�شًا من  ال�شبيان  ويعاين 

امل�شتخدمني يف العمل اخلطري وكاأطفال جمندين. ففي ال�شراعات امل�شلّحة، جُترب الفتيات على 

تقدمي اخلدمات اجلن�شّية بدًل من امل�شاركة يف النزاع الفعلي. ول يجب �شرف النظر عن ق�شايا 

قليلة حول �شبيان يعملون يف مهٍن ت�شيطر عليها الفتيات مثل العمل املنزيل اأو ال�شتغالل اجلن�شي.

وعليه، من الأن�شب دمج امل�شاواة بني اجلن�شني يف حتليل عمل الأطفال وتطبيق التدابري الآيلة اإىل 
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اإزالته. وهذا يعني حتديد وتقييم التبعات املختلفة املرتتبة على ال�شبيان والفتيات والناجمة عن 

اأي عمل خمّطط له، ناهيك عن ت�شميم التدابري الالزمة )�شيا�شات وت�شريعات وبرامج( على 

�شوء هذا التقييم. 

اتفاقّية 29: العمل اجلربي، 1930

اتفاقّية 138 وتو�شية 146: احلد الأدنى لل�شن، 1973

اتفاقّية 143: العمال املهاجرون )اأحكام تكميلية(، 1975

اتفاقّية 182 وتو�شية 190: اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال، 1999

اإعالن منظمة العمل الدولية ب�شاأن املبادئ واحلقوق الأ�شا�شية يف العمل ومتابعته، 1998

املبادئ  اجلربي؛  العمل  التجاري؛  اجلن�سي  الإطالع اأي�شًا على:  ال�ستغالل   

واحلقوق الأ�سا�سّية يف العمل؛ العّمال املهاجرون؛ الإجتار 

بالأ�سخا�ص.

العمل الإلكرتوين عن بعد

الإطالع على: العمل عن بعد.  

العمل الإيجابي

اإن العمل الإيجابي ملكافحة التمييز بني اجلن�شني واملعروف اأي�شًا مب�شطلح »التدابري الإيجابّية« اأو 

»التمييز الإيجابي« ي�شمل تدابري خا�شة، عادًة ما تكون موؤقتة، ترمي اإىل ت�شويب مفاعيل متييز 

�شابٍق اأو م�شتمّر، من اأجل اإحقاق امل�شاواة يف الفر�ص واملعاملة بحكم الواقع بني الرجال والن�شاء. 

ت�شتهدف هذه التدابري جمموعًة حمددة وهي ُمعّدة لإزالة التمييز والوقاية منه واإبطال الإجحاف 

الناجم عن مواقف و�شلوكيات وهيكلّيات مبنّية على قوالب منطّية تتحكم بتوزيع الأدوار الجتماعّية 

بني الرجال والن�شاء. وُتعتمد التدابري الإيجابّية عندما تبنّي اأّن حظر التمييز يف القانون مل يكن 

كافيًا بحدِّ ذاته لإحقاق امل�شاواة يف عامل العمل. والتدابري الإيجابّية �شرورّية لو�شع اجلميع على 

قدم امل�شاواة �شّيما حيث ُتعزى التفاوتات الجتماعّية والقت�شادّية الرا�شخة اإىل تاريخ من القمع 

متار�شه جمموعات بحّق اأخرى. تورد املادة 5. 2 من التفاقّية رقم 111 الأ�شباب ال�شرعّية لتخاذ 

تدابري خا�شة املق�شود منها مراعاة احتياجات خا�شة. ول تعترب هذه التدابري من قبيل التمييز 

بل يكون الق�شد منها مكافحة التمييز )منظمة العمل الدولّية، 1996، ف. 3(.

ل يجب اأن ُينظر اإىل العمل الإيجابي الذي ي�شّب يف م�شلحة املراأة على اأّنه من قبيل التمييز بحّق 

الرجل يف فرتٍة انتقالّيٍة. وما اأن ُت�شّوب تبعات التمييز املا�شي حّتى يتعنّي اإزالة التدابري اأو تكييفها 
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لغر�ص الوقاية من التمييز بحّق الرجل. ولتفادي ردود فعل عك�شّية غري مق�شودة، ُين�شح بالت�شاور 

مع جميع اجلهات املعنّية قبل اتخاذ تدابري اإيجابّية )مراجعة احلوار الجتماعي، ال�شفحة 85(.

ميكن للعمل الإيجابي اخلا�ص باملراأة اأن يت�شمن �شل�شة من التدابري مبا يف ذلك العمل الت�شحيحي 

على ال�شكل التايل:

• و�شع غايات واأهداف اأو ح�ش�ص مل�شاركة املراأة يف الن�شاطات اأو القطاعات اأو على 	

امل�شتويات التي ا�شتبعدت منها يف ال�شابق والتي ل يزال متثيلها منقو�شًا فيها؛

• يف 	 وال�شتخدام  املهني  والتدريب  التعليم  يف  اأو�شع  فر�ص  اإىل  املراأة  و�شول  تعزيز 

القطاعات غري التقليدّية وعلى م�شتويات م�شوؤولّية اأعلى؛

• توفري خدمات التوظيف والتوجيه وامل�شورة وتاأمني طاقم عمل متدّرب على نواحي 	

النوع الجتماعي ياألف احلاجات اخلا�شة بالن�شاء امل�شتخدمات وغري امل�شتخدمات؛

• مع 	 والتواأمة  الإر�شاد  خدمات  ذلك  يف  مبا  املهني  للتقدم  �شريعة  تدابري  اعتماد 

ال�شبكات القائمة؛

• يف 	 خ�شو�شًا  وترقيتهّن،  ن�شاء  توظيف  على  وت�شجيعهم  العمل  اأ�شحاب  اإعالم 

القطاعات والفئات املذكورة؛

• اإزالة القوالب النمطّية؛	

• تعزيز م�شاركة املراأة الفاعلة يف هيئات �شنع القرار داخل عامل العمل واإىل اأبعد منه؛	

• امل�شوؤولّيات 	 العّمال ذوي  العمل بحيث يالئم حاجات  العمل وتنظيم  تكييف ظروف 

العائلّية؛

• ؛	
15

اإدراج �شيا�شات امتثال العقود يف اإطار الإنفاق العام

• تعزيز ت�شارك املراأة والرجل يف امل�شوؤولّيات املهنّية والعائلّية والجتماعّية.	

ميكن يف العمل الإيجابي اأن يكون اأكرث فعالّيًة عندما يجري تطويره وتطبيقه من خالل التعاون بني 

احلكومة واأ�شحاب العمل والنقابات العمالّية املعنّية، وعندما يلّبي حاجات امل�شتخدمني واأ�شحاب 

على  ويجب  ومتابعتها.  املنا�شبة  احلكومّية  املراجع  لإ�شراف  يخ�شع  وعندما  واإمكاناتهم،  العمل 

احلكومة اأن توؤدي دورًا ريادّيًا يف تطبيق برامج مماثلة ُتعنى بال�شتخدام يف القطاع العام.

بني  الفر�ص  وتكافوؤ  التنّوع  لتعزيز  اأداة  باعتبارها  جمديًة  العامة  اخلدمة  جلان  تكون  ما  عادًة 

اجلن�شني.

كما يجب على العمل الإيجابي اأن ي�شمل العرتاف باأّن الرجل يف بع�ص احلالت يعاين اأي�شًا من 

 http://www.ilo.org/public/english/employment/gems/eeo/law/usa/i_ofccp.htm التايل  املوقع  15(    مراجعة 

لالطالع على برامج املكتب الأمريكي للربامج الفدرالية حول امتثال العقود.
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التمييز. وقد ي�شّكل العمل الإيجابي الذي ي�شّب يف م�شلحة الرجال و�شيلًة لزيادة عدد الرجال 

العاملني يف املهن التي ت�شيطر عليها املراأة. ويف بع�ص القت�شادّيات النتقالّية، من املتعارف عليه 

�شرورة تلبية حاجات الرجال الذين فقدوا وظائفهم يف املوؤ�ش�شات التي متلكها الدولة وان�شحبوا 

من الن�ساط االقت�سادي نتيجة االإحباط.

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز يف ال�شتخدام واملهنة، 1958

اتفاقّية 156 وتو�شية 165: العّمال ذوو امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

اتفاقّية 159 وتو�شية 168: التاأهيل املهني والعمالة )املعوقون(، 1983

اتفاقّية 169: ال�شعوب الأ�شلية والقبلية، 1989

تو�شية 193: تعزيز التعاونّيات، 2002

تو�شية 195: تنمية املوارد الب�شرّية، 2004

التو�سيف  بال�ستخدام؛  والنهو�ص  العمالة  الإطالع اأي�شًا على:  �سيا�سة   

احلوار  املهني؛  الف�سل  التقليدّية؛  غري  املهن  الوظيفي؛ 

الجتماعي؛ التوجيه املهني؛ التدريب املهني.

العمل البحري

متنح اتفاقّية العمل الدولّية حول العمل البحري لعام 2006 حقوقًا �شاملًة وحمايًة يف العمل لأكرث 

من 1،2 مليون رجل وامراأة عاملني على منت ال�شفن يف العامل. وهي تعزز وحتّدث 66 معيار عمل 

دويل خا�ص بالبحارة وقد جرى اعتمادها يف خالل ال�شنوات الثمانني املن�شرمة. وتن�ّص التفاقّية 

على حقوق البّحارة يف العمل الالئق �شمن �شل�شلة من العناوين وترمي لأن تكون قابلة للتطبيق 

عاملّيًا و�شهلة الفهم وقابلة للتحديث ومطّبقة ب�شورة موحدة.

ومع اأّن العمل البحري لطاملا كان مهنًة ي�شيطر عليها الطابع الذكوري، اإّل اأّن الن�شاء ي�شاركن فيه 

بدرجٍة متناميٍة ومتنح اتفاقّية العمل البحري فر�شًة لتغيري الفرتا�شات املنحازة تاريخّيًا للذكور 

وتو�شيعها فعليًا بحيث ت�شمل العّمال من كال اجلن�شني.

المتثال   3 املادة  )توجب  التمييز  عدم  حول  معيارّية  اأحكامًا  البحري  العمل  اتفاقّية  وتت�شمن 

لالتفاقّيات الأ�شا�شّية( وامل�شاواة يف الأجر عن عمٍل ذي قيمٍة مت�شاوية. كما تن�ّص، يف اإطار تعيني 

البّحارة وتوظيفهم على اأنه »ل ت�شتخدم البيانات املجموعة عن ال�شن واجلن�ص �شوى لالأغرا�ص 

الإح�شائية اأو يف اإطار برنامج ملنع التمييز القائم على اأ�شا�ص ال�شن اأو اجلن�ص« )باء 1. 4. 1 ـــ 

مبادئ توجيهية تنظيمية وعملية، الفقرة 1 )ه((. اأّما امل�شاواة يف الأحكام التي تغطي ال�شالمة 

واالأمن وحماية ال�سّحة وغريها من �سروط العمل ف�سمنّية ومت�سلة بواجب االمتثال لالتفاقّيات 

الأ�شا�شّية حول مكافحة التمييز.
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اتفاقّية العمل البحري، 2006

برتوكول رقم 147 عام 1996 لتفاقية املالحة التجارية )املعايري الدنيا(، 1976

العمل اجلربي

اأو خدمة ُتغت�شب من اأي �شخ�ص حتت التهديد باأي  اأّنه عمل  ميكن تعريف العمل اجلربي على 

التهديد  اأو  الفوري  العنف  ال�شتخدام،  من  ال�شرف  الأجر،  �شداد  عدم  ذلك  يف  )مبا  عقوبة 

بالعنف( ومل يتطّوع هذا ال�شخ�ص لأدائها مبح�ص اختياره )منظمة العمل الدولّية، 2005، �ص. 

القنانة )اأو عبودّية  اأّما عمل  الإن�شانّية.  للحرّية  الإن�شان وتقييد  انتهاك �شديد حلقوق  5(. وهو 

الدين( ف�شكل حمدد من اأ�شكال العمل اجلربي الذي ُيجرب فيه العّمال، ويف بع�ص الأحيان اأ�شرهم 

اأو  ال�شلفة على الراتب  اأو  اأو املقاول  لت�شديد الدين  بالكامل، على العمل ل�شالح �شاحب العمل 

اأو تغيري �شاحب  النتقال  اأجر وفقدان حرّيتهم يف  اأو ل  اأدنى لالأجر  اأخرى مقابل حدٍّ  واجبات 

العمل. وي�شود هذا خ�شو�شًا يف بع�ص دول اآ�شيا اجلنوبّية واأمريكا الالتينّية )ولكّنه لي�ص حكرًا 

عليها(.

اإجمايل عدد الرجال والن�شاء والأطفال الذين  ومنذ العام 2005، قّدرت منظمة العمل الدولّية 

يعانون من العمل اجلربي بح�شب مفهوم اتفاقيتي منظمة العمل الدولّية رقم 29 و105، بـ12،3 

الزراعة  فيها  العمل  الأ�شخا�ص على  ُيجرب  التي  القت�شادّية  الن�شاطات  اأدنى. ومن  مليون كحدٍّ 

واخلدمة املنزلّية وال�شتغالل اجلن�شي والبناء. وتغطي ال�شخرة طيفًا وا�شعًا من الن�شاطات التي 

تت�شمن اإىل جانب الزراعة، العمل يف اأتون القرميد ومقالع احلجارة و�شناعة ال�شجاد واأمثالها 

الن�شاء والفتيات  ة والنحا�ص والأحجار الكرمية. وت�شكل  النارّية، وحرف الف�شّ و�شناعة الأ�شهم 

ن�شبة 56% من جمموع العاملني يف ال�شتغالل القت�شادي اجلربي؛ وت�شل الن�شبة اإىل 98% يف 

ال�شتغالل اجلن�شي التجاري اجلربي )منظمة العمل الدولّية، 2005ب، �ص. 15(. كما انت�شرت 

اأ�شكال جديدة من العمل اجلربي مثل الجتار بالب�شر وخطف الأطفال وجتنيدهم يف اجليو�ص 

التي تدعمها احلكومات اأو املجموعات الثورّية، اإىل جانب اأ�شكال اأقدم من عبودّية الدين )منظمة 

العمل الدولّية، 2001b(. ومتار�ص الهيئات اخلا�شة اأكرث منه العامة اليوم 80% من العمل اجلربي 

ولكن ل زالت بع�ص الدول، ول �شّيما بورما، تفر�ص العمل اجلربي خلدمة م�شاحلها.

اأّما ال�شبل التي يقع من خاللها الأ�شخا�ص �شحّية العمل اجلربي املعا�شر فهي:

• الولدة اأو النتماء اإىل بيئة خا�شعة للعبودّية اأو القنانة؛	

• اخلطف اأو البيع؛	

• ال�شجن يف مكان العمل؛	

• املديونّية امل�شتحدثة عن طريق تزوير احل�شابات، الديون متعذرة الدفع لدى وكالت 	

عدم  اأو  منقو�شة  اأجور  ت�شديد  العمال،  ا�شتقدام  وكالت  اأو  قانونّية  غري  توظيف 
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ت�شديدها، فر�ص اأعباء مفرطة على الطعام وال�شكن، و�شبل اأخرى؛

• ت�سليل حيال طبيعة و�سروط العمل املوعود للعّمال املهاجرين؛	

• العّمال 	 بحّق  اأخرى  عقوبات  اأو  اجلن�شي(  العنف  ذلك  يف  )مبا  بالعنف  التهديد 

املكرهني و/اأو اأ�شرهم اإّما يف مكان العمل اأو يف الدولة اأو املنطقة التي يتحدر منها 

العامل؛

• حجز م�شتندات الهوّية والتهديد بالتبليغ اإىل ال�شلطات مما يجعل العّمال املهاجرين 	

غري املنتظمني معّر�شني ب�شكٍل خا�ص لالإكراه.

ويتعّر�ص الن�شاء والأطفال ب�شكٍل خا�ص اإىل العمل اجلربي عن طريق الجتار للعمل اأو ال�شتغالل 

 واإمنا اأي�شًا عن طريق عبودّية الدين حيث غالبًا ما يكون الن�شاء والأطفال م�شتعبدين 
16

اجلن�شي 

من خالل رّب الأ�شرة الذكر. ولكن تفيد الأدّلة عن تنامي عبودّية دين املراأة مع اأّنها قد ل تكون 

. كما تتطّور اأ�شكال قدمية من العمل اجلربي لت�شمل قطاعات عمل 
17

قد دخلت الدين مبلء اإرادتها

جديدة وجمموعات �شكانية جديدة ول �شّيما منها الن�شاء والعّمال املهاجرين. وي�شّمل العمل املنزيل 

العّمال املهاجرين  اإىل  اأن ُيطلب  الن�شاء والفتيات؛ ميكن  اأ�شا�شي يف  توؤّثر ب�شكٍل  اجلربي م�شكلًة 

ــ ت�شليم اأوراق الهوّية اإىل الأ�شرة التي توظفهم فيخ�شعون بالتايل  ــ وغالبّيتهم من الن�شاءـ  املنزلينيـ 

اإىل العمل اجلربي. ونادرًا ما ُتطّبق ت�شريعات العمل ب�شكٍل فّعال على قطاع العمل املنزيل.

ال�شكل  وهو  العامل  عرب  احلالت  جمموع  من   %11 اجلربي  التجاري  اجلن�شي  ال�شتغالل  وميّثل 

ال�شائد للعمل اجلربي يف القت�شادّيات النتقالّية )46%( والدول ال�شناعّية )%55(.

ويرتبط العمل اجلربي وعمل القنانة ارتباطًا وثيقًا بعمل الأطفال )مراجعة ال�شفحة 129(؛ حيث 

ميّثل الأطفال دون �شّن الثامنة ع�شرة حواىل 40 اإىل 50% من �شحايا العمل اجلربي )منظمة 

العمل الدولّية، 2005b، �ص. 15، فقرة 61(.

ويجب التعاطي مع العمل اجلربي على اأّنه جرمية خطرية. وكما اأتى يف التفاقّية رقم 29، ُيعاقب 

على تكليٍف غري م�شروع بعمل جربي اأو اإلزامي بو�شفه جرمية ُيعاقب عليها وتلتزم كّل دولة ت�شدق 

هذه التفاقّية ب�شمان اأن تكون العقوبات التي يفر�شها القانون كافية حقًا ومنفذة بكّل دقة. ولكّن 

العمل اجلربي ل ُيالحق بوترية منتظمة وُيعزى يف جزٍء منه اإىل ال�شعوبة يف حتديد اجلرائم التي 

ت�شكل عماًل جربّيًا يف القوانني واللوائح الوطنّية ويف جزئه الآخر لكونه م�شترت وغري مرئي. اأّما 

اخلّط الفا�شل بني العمل اجلربي باملعنى القانوين ال�شرف وظروف العمل ال�شيئة للغاية فهو يف 

بع�ص الأحيان خّط رفيع.

16(  ل �شّك يف اأّن احلركة العاملّية ملناه�شة الجتار قد اأعطت زخمًا لفهم العمل اجلربي والتدابري املتخذة ملكافحته، ولكّن العمل 

اجلربي لي�ص م�شاويًا لالجتار يف نطاقه.

 ،32 العمل اجلربي«، �ص.  ملراجعة  عاملي  مراجعة »حتالف  للعمل اجلربي،  الجتماعي  النوع  اأبعاد  املعلومات حول  من  17(  مزيٍد 

اخلانة 2. 1. 
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و�شيا�شات  لوائح  ت�شميم  ويتعنّي  العمل  ل�شوق  ت�شويه  اأّنه  على  اجلربي  العمل  اعتبار  يجب  كما 

العمل اجلربي.  �شباك  العّمال يف  وقوع  تخفف خطر  بحيث  بالهجرة  ُتعنى  العمل  ب�شوق  خا�شة 

وغالبًا ما يكون العمل اجلربي نتيجة اأمناط را�سخة من التمييز مبا يف ذلك التمييز بحق املراأة. 

اإنفاذ القوانني ب�شرامة وتدابري الوقاية  اآلّيات  اإ�شرتاتيجّية متكاملة جتمع بني  ول بّد من وجود 

واإعادة التاأهيل يف مقاربة مبنّية على احلقوق.

اتفاقّية 29: العمل اجلربي، 1930، وتو�شية 35: الإكراه غري املبا�شر على العمل، 1930

اتفاقّية 105: اإلغاء العمل اجلربي، 1957

اتفاقّية 169: ال�شعوب الأ�شلية والقبلية، 1989

اتفاقّية 182 وتو�شية 190: اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال، 1999

الإعالن ب�شاأن املبادئ واحلقوق الأ�شا�شية يف العمل، 1998

العّمال  التجاري؛  اجلن�سي  ال�ستغالل  الأطفال؛  الإطالع اأي�شًا على:  عمل   

املهاجرون؛ الإجتار بالأ�سخا�ص.  

عمل الرعاية

والنف�شّية  البدنّية  باحلاجات  العتناء  اأّنه  على  الرعاية  بعمل  التعريف  عامٍة  ب�شورٍة  ميكن 

من  الرعاية  من  امل�شتفيدون  يكون  ما  وعادًة  اأكرث.  اأو  ب�شخ�صٍ  اخلا�شة  والتنموّية  والعاطفّية 

املولودين اجلدد والأطفال يف �شّن املدر�شة واملر�شى واملعّوقني وكبار ال�شّن. وتت�شمن اجلهات التي 

تقّدم الرعاية مرافق اخلدمات ال�شحّية العامة واخلا�شة والعّمال الجتماعيني التابعني للدولة 

اأو للقطاع العام ناهيك عن وكالت الرعاية العامة اأو اخلا�شة وموؤ�ش�شات ال�شتخدام واملنظمات 

الطوعّية واملجتمعّية واملنظمات اأو ال�شبكات الدينية والأن�شباء والأ�شدقاء. ولكّل من هذه الفئات 

مواقع واآلّيات رعاية خمتلفة.

يتّم  وهو  ال�شلة.  ذات  والتنظيمات  ال�شيا�شات  و�شع  بغر�ص  الرعاية  عمل  ي�شعب حتديد  ولكن 

 نظامي يف املوؤ�ش�شات وب�شكٍل غري مرئي وغري نظامي يف املنازل 
ٍ
ب�شكٍل وا�شٍح على �شكل ا�شتخدام

اآخر(. فتجري املكافاأة عليه حينًا ول جتري املكافاأة عليه حينًا  اأو منزل �شخ�صٍ  )منزل الفرد 

اأكرث من جمّرد  يتطّلب  اأن  فيمكن  واملجهود:  الكثافة  لناحية  �شديدًا  اختالفًا  يختلف  وهو  اآخر. 

مراقبة واإ�شراف وميكن اأن يعني اإحاطة �شخ�ص يف و�شٍع حميم و�شعب باهتمام ج�شدي وعاطفي 

اأي�شًا  يقت�شي  وهو  الطبّية.  امل�شاعدة  على  تقوم طبيعتها  م�شوؤولّيات جدّية  عنه  وترتّتب  م�شتمّر 

التزامًا عاطفيًا يفوق ما يتوّفر يف اأ�شكال اأخرى من العمل. وبهذا، ي�شعب على ال�شيا�شيني وعلماء 

ل اإىل تعريٍف وا�شٍح وعملي لعمل الرعاية )Daly، 2001، �ص. 18-16(. الإح�شاء التو�شّ

ومن املتعارف عليه عمومًا اليوم اأّن عمل الرعاية عمل فعلي اأيًا كان املوقع الذي يوؤدى فيه. ولكّن 
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هذا العرتاف حديث العهد وقد مّت العرتاف به من جهٍة ب�شغٍط من علماء القت�شاد وال�شيا�شة 

اأخرى  الدولة، ومن جهٍة  تتحّمله  الذي  الرعاية املايل  اإىل خف�ص عبء  ي�شعون  الذي  التقليديني 

من اأن�شار املراأة ال�شاعني اإىل ت�شليط ال�شوء على الرعاية لت�شبح مرئيًة وقابلة للقيا�ص. ولكّن 

عّمال  اأّنهم  على  نف�شهم  يرون  ل  ما  غالبًا  اآخرين  لأ�شخا�ص  الرعاية  يوّفرون  الذين  الأ�شخا�ص 

باملفهوم التقليدي للكلمة حّتى اإذا تقا�شوا مقاباًل ماديًا.

يلقى اعرتافًا. عام  بداأ  املاأجور  العمل غري  ولكّن هذا  اأجرًا،  يتقا�شون  الأحيان هم ل  يف غالب 

2006، اأقرت منظمة العمل الدولّية �شراحًة اأن العمل ي�شمل »العمل غري املاأجور يف العائلة والأ�شرة 

والذي يتجاهله يف غالب الأحيان الفكر احلايل حول القت�شاد واملجتمع ... وتتوىّل املراأة معظم 

هذا العمل وهو لي�ص �شروريًاً لرفاه �شغار ال�شّن اأو كباره اأو املر�شى وح�شب واإمنا اأي�شا للعاملني يف 

العمل املاأجور. وغالبًا ما يوؤدي مبوازاة العمل املاأجور«. )منظمة العمل الدولّية، 2006a، �ص. 6(.

اأبلغ جتلٍّ عن الف�شل املهني الأفقي والعمودي بح�شب اجلن�ص. فتظّل  هذا وي�شّكل عمل الرعاية 

اأو جزءًا ل  اأ�شا�شي عن »اقت�شاد الرعاية« باعتباره امتدادًا للعمل املنزيل  املراأة م�شوؤولًة ب�شكٍل 

يتجزاأ منه. اأّما الأجر والعتبار الذي يحظى به عمل الرعاية فمتدٍن اإن مت يف اإطار ال�شتخدام، 

ومعدوم اإن مت يف اإطار العمل املنزيل.

اأهمّية نظرًا للتغرّيات يف االأمناط الدميغرافّية  اأكرث  �سوف ي�سبح عمل الرعاية مبا ال �سّك فيه 

ويف طبيعة العائلة والتغرّيات يف و�شع املراأة الجتماعي والقت�شادي والتغرّيات يف دول الرفاه. 

اأكرث  تتو�ّشع  اأن  اأ�شاًل  مطاطّية  وهي  الرعاية  اإىل  واحلاجة  والعمل  الرعاية  مفاهيم  يف  وُيرجح 

تنظيم  وبالتايل يجب  باحلقوق  ومتلقيها  الرعاية  كّل من مقدّمي  ويتمتع  �شمولّيًة.  اأكرث  وت�شبح 

حقوق مقدمي الرعاية وم�شوؤولّياتهم. ومن املهم وجود �شوت جماعي قادر على امل�شاومة ملزّودي 

تنّوع عمل  اإن  الوقت احلايل،  ولكن يف  التجارّية.  العالقة  ومنا�شرتهم خ�شو�شًا خارج  الرعاية 

ل اإىل اأي  الرعاية، الذي ي�سمل االأو�ساط العامة واخلا�سة وطيفًا من املواقع واملهام، ي�سّعب التو�سّ

متثيل و�شوت موّحد يعرّب عن جمموع عّمال الرعاية.

اأما الدولة فيجب عليها اأن توؤدي وظائف اأربع يف تنظيم عمل الرعاية: 

• ال�شلوك 	 اإطار عمل تنظيمي منا�شب، يقوم على قوانني ولوائح حتدد معايري  اإقامة 

الذي تقبل به اجلهات الفردّية لتقدمي الرعاية وتلقيها ناهيك عن املعايري والقواعد 

ال�شرورية للموؤ�ش�شات والوكالت املعنّية مبا�شرًة بتاأمني الرعاية واإدارتها؛

• حتديد اأ�شا�ص لتاأمني الدخل عند القت�شاء واجلهة املتلقية له؛	

• اإقامة نظام ر�شد وتقييم ومعاقبة؛	

• اإقامة موؤ�ش�شات رعاية اإ�شافّية، وهيكلّية اقت�شادّية اجتماعّية منا�شبة )على �شبيل 	

املثال الت�شجيع على اإقامة ت�شهيالت اأهلية يف القرية اأو ت�شهيالت يف اأماكن العمل اأو 

على مقربة منها( )Daly، 2001، �ص. 22(.
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وحّتى ال�شاعة ت�شكل اتفاقّية العمل الدولّية رقم 149 حول العاملني بالتمري�ص والتو�شية املرفقة 

بها رقم 157 لعام 1977 املعيار الوحيد املعني بعّمال الرعاية. هذا وت�شري على عّمال الرعاية 

يخ�ّص  ما  �شّيما يف  ول  العّمال  من  اأخرى  فئات  على  تنطبق  التي  الدولّية  العمل  منظمة  معايري 

امل�شاواة يف الفر�ص واملعاملة والأجر واحلّق يف التنظيم والتفاو�ص اجلماعي واحلّد الأدنى لل�شن. 

اأعاله، ي�شعب احل�شول على هذه احلقوق عملّيًا نتيجة جتزئة القطاع واملواقف  ولكن كما ورد 

التمييزّية.

اتفاقّية 149 وتو�شية 157: العاملون بالتمري�ص، 1977

الإطالع اأي�شًا على:  العّمال املنزلّيون؛ العّمال ذوو امل�سوؤولّيات العائلّية؛ العمل   

يف  مر�ص  بداعي  تغّيب  اإجازة  املنزل؛  تدبري  املنزل؛  يف 

بالتمري�ص؛  العاملون  النظامي؛  غري  القت�ساد  العائلة؛ 

العامالت امل�سّنات؛ الإجازة الوالدّية.

العمل العر�سي

العمل العر�شي كناية عن عمل ملّدة غري حمّددة يوؤّديه بع�ص العمال فقط متى ي�شتدعيهم  �شاحب 

العمل. وميكن اأن يكون العمل طيلة الوقت اأو بع�ص الوقت لفرتات متفاوتة. ويعتمد العمل العر�شي 

ب�شكٍل كبري على كمية العمل املتقّلبة، فيمكن للعّمال العر�شيني العمل لب�شعة اأيام اأو طوال اأ�شابيع 

متتالية. كما ميكن لعقود ا�شتخدام العّمال العر�شيني ـــ حيثما ُوجدت ـــ اأن تن�ّص على حد اأدنى 

اأو اأق�شى من �شاعات العمل ناهيك عن مهلة التبليغ الواجب احرتامها ل�شتدعائهم اإىل العمل. 

ولكن مبوجب العقود املعروفة بعقود »من دون �شاعات«، ل يحّق للعّمال باأي حدٍّ اأدنى من �شاعات 

العمل، ولكن ُيطلب اإليهم اأن يكونوا بت�شّرف �شاحب العمل من دون ما ي�شمن اأن يتّم ا�شتدعاوؤهم 

.)2004c ،للعمل )منظمة العمل الدولّية

الأحيان  غالب  يف  يتمتعون  بحيث  الدائمني  غري  العّمال  �شائر  عن  العر�شّيون  العّمال  ويختلف 

اأي �شاحب عمل  اأن يوؤدي غياب عالقة م�شتقّرة ودائمة مع  اأقّل وحماية متدنّية. فيمكن  بحقوق 

اإىل عدم اعتبار العّمال العر�شيني من قبيل امل�شتخَدمني، حّتى يف حال وجود عقد. ويف حالت 

لة املقررة التي عادًة ما  اأخرى، قد يفقدون بع�شًا من حقوق العمل حني تكون مت�شلة باملدة املوؤهِّ

تكون اأطول من فرتة عمل العامل العر�شي. وعادًة ما تكون م�شتحقات العّمال العر�شيني القانونّية 

�سروط  من  العر�سيني  العّمال  ا�ستبعاد  ميكن  املثال،  �سبيل  على  غائبًة.  اأو  حمدودًة  والتعاقدّية 

املتاح  التطبيق  لعام 1982 مبوجب بند ال�شتثناء من نطاق  اإنهاء ال�شتخدام رقم 158  اتفاقّية 

للدول الأع�شاء بعد الت�شاور مع ال�شركاء الجتماعيني. ولكّن املادة 1 )3( من التفاقّية رقم 158 

حتظر اللجوء الدائم اإىل عقود ذات اأجل حمدد يكون الغر�ص منها تفادي واجب �شاحب العمل 

يف منح بع�ص احلقوق للعّمال. 
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العّمال  بع�ص  كون  من  الرغم  وعلى  عّماًل عر�شيني.  املوؤقتني  العّمال  من  العديد  اعتبار  وميكن 

املوؤقتني ول �شّيما من يعمل منهم ل�شالح وكالت ال�شتخدام اخلا�شة قد اأبرم عقودًا اأطول مّدة 

وثابتة الأجل، اإّل اأّن العّمال املوؤقتني عادًة ما يتلقون اأجورًا متدنّية وتكون نوعّية ا�شتخدامهم اأدنى.

يتوىّل العمل العر�شي، ول �شّيما العمل املو�شمي، اأ�شخا�ص من كال اجلن�شني وجميع الأعمار مبا 

يف ذلك العديد من الأطفال، ولكن كما هي احلال مع اأ�شكال اأخرى من العمل غري الثابت، تكون 

للمراأة الغلبة. ويف العمل الزراعي، غالبًا ما ي�شاعد الن�شاء والأطفال رّب الأ�شرة الذكر فيوؤدون 

دور امل�شاعدين العائليني غري املاأجورين. 

وتو�شي الفقرة 2 )اأ( من التو�شية رقم 131 ب�شاأن اإعانات العجز وال�شيخوخة والورثة بالتمديد 

التدريجي لإعانات العجز وال�شيخوخة اإىل الأ�شخا�ص الذي يكون ا�شتخدامهم عار�شًا.

ومبوجب اتفاقّية تفتي�ص العمل يف الزراعة رقم 129 لعام 1969، يرد عّمال الزراعة العر�شيون 

العمل  تفتي�ص  الإفادة من  نف�شه يف  »امل�شتخدم« مما مينحهم احلّق  املو�شمّيون �شمن مفهوم  اأو 

�شاأنهم يف ذلك �شاأن العّمال طيلة الوقت. وت�شري التفاقّية رقم 169 ب�شاأن حقوق ال�شعوب الأ�شلّية 

والقبلّية اإىل العّمال املوؤقتني يف املادة 20. 3 على ال�شكل التايل:

اإىل  ينتمون  الذين  العّمال  متتع  )اأ(  ل�شمان:  تدابري  املتخذة  التدابري  تت�شمن 

ال�شعوب املعنّية مبا فيهم العّمال املو�شمّيون والعر�شّيون واملهاجرون امل�شتخدمون 

يف الزراعة ويف اأ�شغال اأخرى، وكذلك العّمال الذين ي�شغلهم موردو الأيدي العاملة 

باحلماية التي تتيحها القوانني واملمار�شات الوطنّية لغريهم من العّمال من هذه 

الفئات يف نف�ص القطاعات، وتعريفهم متامًا باحلقوق التي مينحهم اإياها ت�شريع 

العمل وبالو�شائل املتاحة لهم ل�شرتدادها. 

ويف حني ل تاأتي التو�شية رقم 165 ب�شاأن العّمال ذوي امل�شوؤولّيات العائلّية على ذكر العّمال العر�شيني 

، اإّل اأنها تعالج العّمال املوؤقتني ويف منازلهم والذين ي�شطلع كثري منهم مب�شوؤولّيات عائلّية  �شراحًةً

ال�سمان  يف  �سمولهم  فيها  مبا  ا�ستخدامهم  و�سروط  اأحكام  تكون  اأن  ينبغي  اأّنه  اإىل  االإ�سارة  مع 

االجتماعي مكافئًة )على اأن حُت�سب اأحقّيتهم على اأ�سا�ض ن�سبي(، بقدر االإمكان، الأحكام و�سروط 

ا�شتخدام العاملني وقتًا كاماًل والعّمال الدائمني، على الرتتيب )الفقرة 21 )2((. 

تو�شية 131: اإعانات العجز وال�شيخوخة والورثة، 1967

اتفاقّية 129 وتو�شية 133: تفتي�ص العمل )الزراعة(، 1969

تو�شية 165: العّمال ذوو امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

اتفاقّية 169: ال�شعوب الأ�شلية والقبلية، 1989

الإطالع اأي�شًا على:  العمل غري النمطي؛ التمييز؛ العمل بع�ص الوقت؛ العمل   

غري الثابت؛ احلماية الجتماعّية. 
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عمل القنانة

الإطالع اأي�شًا على: العمل اجلربي.  

العمل الالئق

اإلغاء التمييز وحتقيق امل�شاواة الفعلّية قوام مفهوم العمل الالئق الذي يرمي اإىل حتقيق  ي�شّكل 

 ،Hepple( العمل املنتج للرجال والن�شاء يف جّو من احلرّية وامل�شاواة والأمن والكرامة الإن�شانّية

م�شطلح  ورد  اليوم.  الدولّية  العمل  منظمة  اأهداف  من  اأ�شا�شي  هدف  الالئق  والعمل   .)2001

»العمل الالئق« للمرة الأوىل على ل�شان مدير عام املنظمة خوان �شومافيا يف عنونة تقريره للدورة 

ال�شابعة والثمانني ملوؤمتر العمل الدويل عام 1999. وبح�شب ما كّرره املدير العام يف اليوم العاملي 

للمراأة )8 اآذار/مار�ص( لعام 2006، »ُيبنى العمل الالئق على احرتام املبادئ واحلقوق الأ�شا�شّية 

يف العمل مبا يف ذلك التحّرر من التمييز«. وي�شتند املفهوم ب�شكٍل اأ�شا�شي على اإطار من احلقوق 

وامل�شوؤولّيات يف العمل ي�شّجع على الحرتام املتبادل واحلوار ويحّد الإكراه والتمييز ويعار�شهما.

لالألفّية  الإمنائّية  الأهداف  لتحقيق  اأ�شا�شًا  الالئق  العمل  يف  الدولّية  العمل  منظمة  ترى  كما 

يف   )2002 العام  )منذ  والتو�شيات  التفاقّيات  اأحدث  من  العديد  في�شري  الفقر.  وا�شتئ�شال 

ديباجته اإىل العمل الالئق على اأّنه الهدف الأول ملنظمة العمل الدولّية.

وتقع امل�شاواة بني اجلن�شني يف �شلب العمل الالئق. تقّدر منظمة العمل الدولّية باأربعمئة مليون 

 ،2004 ،Elder( عدد الوظائف الالئقة ال�شرورّية عرب العامل لتلبية حاجة املراأة اإىل العمل الالئق

بالتايل من  ُيطّبق  القطاعات وهو  الالئق جميع  العمل  برنامج  ي�شمل  �ص. 3(. ونظرًا لطبيعته، 

تعزيز  ومنها  الإ�شرتاتيجّية  املنظمة  اأهداف  تغطي  ومن�ّشقة  متكاملة  �شيا�شية  تدخالت  خالل 

وت�شّكل  العمل واحلماية الجتماعّية واحلوار الجتماعي.  وا�شتحداث فر�ص  الأ�شا�شّية،  احلقوق 

مقاربة متكاملة اإىل امل�شاواة بني اجلن�شني والعمل الالئق جزءًا من اإطار العمل املفاهيمي هذا. 

وهذا يعني على �شبيل املثال تعزيز امل�شاواة يف فر�ص ال�شتخدام من خالل تدابري ترمي بدورها 

توزيع  وتعزيز  ال�شحّية  والرعاية  املهارات  على  والتدريب  التعليم  اإىل  املراأة  و�شول  اإىل حت�شني 

العمل بالت�شاوي يف العمل غري املاأجور والت�شجيع على تدابري تر�شي التوازن بني العمل والأ�شرة 

وتت�شل مبّدة العمل و�شيا�شات الإجازة ورعاية الطفولة وغريها من اخلدمات واملن�شاآت العائلّية 

املتوّفرة للعّمال الرجال والن�شاء ذوي امل�شوؤولّيات العائلّية.

الإطالع اأي�شًا على: امل�ساواة بني اجلن�سني؛ الأهداف الإمنائّية لالألفّية.  
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العمل الليلي

الليلي تقيم دلياًل وا�شحًا على النتقال من املفهوم  بالعمل  ُتعنى  التي  الدولّية  العمل  اإن معايري 

الذي كان ينادي بحماية املراأة من ظروف العمل ال�شاقة للغاية، اإىل الإدراك باأّن احلماية املنا�شبة 

لطبيعة العمل يجب اأن مُتنح يف املبداأ اإىل جميع العّمال ب�شرف النظر عن اجلن�ص، مما يعك�ص 

 
ٍ
املبادئ احلالّية القائمة على عدم التمييز يف العمل وامل�شاواة بني اجلن�شني. وُيالحظ دعٌم متنام

للمقاربة التي تفيد اأّنه با�شتثناء املعايري والإعانات املت�شلة بحماية الأمومة، فاإن �شائر التدابري 

اأهداف امل�شاواة يف الفر�ص واملعاملة للرجال والن�شاء. واإذا مل حتتمل بع�ص  احلمائّية ل تخدم 

الن�شاء العمل الليلي بقدر ما يحتمله الرجال، فهذا ل ُيعزى اإىل الفوارق البيولوجّية واإمّنا اإىل دور 

املراأة امل�شني املزدوج القائم على تدبري املنزل والعمل املاأجور، والذي يقابله رّد اأكرث اإ�شرتاتيجّيًة 

واإن�شافًا للجن�شني يق�شي باإعادة توزيع العمل املنزيل مثاًل عن طريق التفاقّية رقم 156 حول 

العّمال ذوي امل�شوؤولّيات العائلّية.

وعليه، ا�شُتبدلت التفاقّية رقم 89 لعام 1948 حول العمل الليلي )املراأة( باتفاقّية العمل الليلي 

رقم 171 لعام 1990 وبالتو�شية املرافقة لها رقم 178. كما جرى اعتماد برتوكول العام 1990 

لزيادة مرونة التفاقّية رقم 89.

ومبوجب التفاقّية رقم 171، يجب حماية جميع العّمال العاملني يف اأثناء الليل، ب�شرف النظر 

عن اجلن�ص، عرب تدابري حمددة تت�شمن:

• احلماية ال�شحّية )من�شاآت الإ�شعافات الأولّية، الفحو�شات الطبّية(؛	

• حماية الأمومة؛	

• اخلدمات الجتماعّية؛	

• فر�ص التقدم املهني؛	

• التعوي�ص الإ�شايف )�شاعات العمل اأو الأجر اأو الإعانات امل�شابهة(.	

وُي�شتثنى من نطاق هذه التفاقّية امل�شتخدمون العاملون يف الزراعة وتربية املا�شية و�شيد الأ�شماك 

والنقل البحري واملالحة الداخلّية العاملون يف اأثناء الليل. وحُتّدد فرتة “الليل” حاليًا بفرتة ل 

تقّل عن �شبع �شاعات متعاقبة وت�شمل الفرتة بني منت�شف الليل وال�شاعة اخلام�شة �شباحًا. ويف 

املن�شاآت الزراعّية، يجب تنظيم العمل الليلي للمراأة للحر�ص على اأن حتظى براحة متتد على فرتة 

ل تقّل عن ت�شع �شاعات، ينبغي اأن تكون متعاقبة.

ويجب نقل العاملة الليلية اإىل عمل يومي اأو متديد اإجازة الأمومة اخلا�شة بها قبل الو�شع وبعده 

لفرتة ل تقّل على 16 اأ�شبوعًا، منها ثمانية اأ�شابيع على الأقل قبل التاريخ املتوقع للو�شع. ويف اأثناء 

هذه الفرتة:

• ترتبط 	 ل  مربرة  لأ�شباب  اإّل  بالف�شل  اإخطارها  اأو  العاملة  املراأة  �شرف  يجوز  ل 
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باحلمل اأو الو�شع؛

• يحافظ على دخل املراأة العاملة عند م�شتوى يكفي لإعالتها وطفلها؛	

• على 	 وح�شولها  واأقدمّيتها  بو�شعها  املتعّلقة  املزايا  العاملة  املراأة  تفقد  اأن  يجوز  ل 

الرتقية التي قد تكون مرتبطًة بعملها الليلي املنتظم. 

وميكن للعمل يف نوبات اأن يوؤّثر �شلبًا يف �شّحة العامل و�شالمته خ�شو�شًا اإذا مّت يف الليل. ويف حني 

اأّن تنامي خطر الإ�شابة ب�شرطان  اإّل  لي�ص الكثري من هذه املفاعيل خا�شًا بالعمال من الن�شاء، 

الثدي يرد من بني املخاطر ال�شحّية املحدقة باملراأة والناجمة عن العمل يف نوبات ليلية )منظمة 

العمل الدولّية، 2004e، ومنظمة العمل الدولّية 2004 (

اتفاقّية 171 وتو�شية 178: العمل الليلي، 1990

بروتوكول رقم 89 للعام 1990 لتفاقّية العمل لياًل )املراأة( )مراجعة(، 1948

اتفاقّية 156 وتو�شية 165: العّمال ذوو امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

الإطالع اأي�شًا على:  الت�سريح؛ الإن�ساف بني اجلن�سني؛ اإجازة الأمومة؛ العّمال   

ذوو امل�سوؤولّيات العائلّية؛ التوازن بني العمل والأ�سرة.

العمل امل�سترت

ميكن تعريف العمل امل�شترت اأو العمل غري القانوين على اأّنه �شغل مربح غري عر�شي، اأ�شا�شي اأو 

ثانوي، ُينجز يف ظّل انتهاك الأحكام التي يلحظها القانون. وهو يتمّيز ب�شكٍل خا�ص بعدم امتثال 

�شاحب العمل ملعايري العمل واأحكام ال�شمان الجتماعي. ومن باب احل�شر ميكن اعتبار العمل 

امل�شترت عماًل ماأجورًا ل يحظى باحلماية التي يوّفرها ال�شرتاك يف ال�شمان الجتماعي. ولكن 

اأهمية  النامية واملتطّورة مما يعك�ص  تختلف وجهات النظر حول ماهية العمل امل�شترت يف الدول 

وفعالية الأحكام القانونّية ذات ال�شلة يف كّل دولة.

اأو غري القانوين مبعظمه يف القت�شاد غري النظامي. ولكن ل ميكن دومًا  يجري العمل امل�شترت 

امل�شاواة بني العمل غري القانوين والعمل غري النظامي )Daza، 2005، �ص. 2(. فرُيّجح يف العمل 

غري النظامي اأن يكون م�شترتًا اأو “خفّيًا” يف الدول املتقدمة، يف حني اأّنه يف غالبّية الدول النامية 

بالت�شريعات  تقليدّية ول يكونون حتى على علم  ال�شكان يف ظروف اجتماعّية  يعي�ص غالب  حيث 

 ،2005 ،Daza( الوطنّية، ل ُينظر اإىل الن�شاطات الإنتاجّية غري النظامّية على اأنها غري قانونّية

�ص. 3(.

الأحيان  غالب  ويف  ـــ  املنتظمة  غري  بالهجرة  عالقته  تنامي  امل�شترت،  العمل  تبعات  اأخطر  ومن 

اجلربّية. ولي�شت الهجرة غري القانونّية لدواعي العمل ظاهرة حديثة العهد، ولكّنها تنمو بوترية 

مقلقة ول تنفك ترتبط بالن�شاطات اجلرمّية مثل الجتار باملخدرات وبالب�شر والدعارة اجلربّية 
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الكبرية  املديونّية  وطاأة  حتت  املهاجرين  من  العديد  ويرزح  الإباحّية.  الأفالم  يف  وال�شتغالل 

ل�شبكات م�شترتة )عادًة ما تكون جرمّيًة( بهدف عبور احلدود قبل اأن يجدوا اأنف�شهم مكرهني 

وعليه  ديونهم.  ي�شددوا  لكي  بال�شتعباد  اأ�شبه  قانوين يف ظرف  م�شترت غري  على ممار�شة عمل 

غالبًا ما يرتبط العمل امل�شترت بالعمل اجلربي.

العّمال  من  العديد  اأّن  الفرتا�ص  ميكن  الو�شوح،  يف  غايًة  لي�شت  الإح�شائّية  الأدّلة  اأّن  ومع 

امل�شترتين هم من الن�شاء. على �شبيل املثال، ي�شعب تنظيم العمل املنزيل والعمل الريفي والعمل 

يف املنزل، وهي اأعمال تطغى عليها الن�شاء، مما يجعلها عر�شة للتحول اإىل عمل م�شترت. ويلحق 

العمل امل�شترت يف �شناعة اجلن�ص تاأثريًا بالغًا يف الن�شاء والأطفال على وجه اخل�شو�ص. ول بّد من 

بذل اجلهود للحر�ص لي�ص فقط على جعل امل�شاهمات يف ال�شمان الجتماعي اإلزامّيًة وح�شب لكّل 

عامل ويف �شّتى القطاعات، واإمنا اأي�شًا لتمكني وكالت تفتي�ص العمل وغريها من وكالت الر�شد 

الوطنّية من امل�شاعدة على و�شع حدٍّ لظروف العمل ال�شتغاللّية املفرو�شة على العّمال امل�شترتين، 

ول �شّيما منهم املهاجرين العاملني يف ظروف عمل غري منتظمة، واحلر�ص على اأن يفيد العّمال 

من احلقوق املقررة.

اتفاقّية 81: تفتي�ص العمل، 1947

اتفاقّية 97: العمال املهاجرون )مراجعة(، 1949

تو�شية 86: العمال املهاجرون )مراجعة(، 1949

اتفاقّية 143: العمال املهاجرون )اأحكام تكميلية(، 1975

اتفاقّية 150: اإدارة العمل، 1978

تو�شية 198: عالقة ال�شتخدام، 2006

الإطالع اأي�شًا على:  عمل الأطفال؛ العمل اجلربي؛ العمل يف املنزل؛ القت�ساد   

غري النظامي؛ العّمال املهاجرون؛ العاملون يف ال�ستخدام 

الذاتي؛ الجتار بالأ�سخا�ص.

العمل املو�سمي

الإطالع اأي�شًا على: العمل العر�سي.  

العمل حتت �سطح الأر�ص

الإطالع على: املناجم.  
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العمل عن بعد

قطاع  ولكّنه  والت�شالت،  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يف  للعمل  امتدادًا  بعد  عن  العمل  لي�ص 

مهم انبثق عن تطّور تكنولوجيا املعلومات والت�شالت �شّيما واأّن التقدم يف الت�شالت ال�شلكّية 

كبرٍي على  ب�شكٍل  يعّول  كلفًة. وهو عمل  اأقّل  البيانات عرب احلدود وجعلها  نقل  �شّرع  والال�شكلّية 

 
ٍ
ا�شتخدام الكمبيوتر. وُيعزى هذا العمل اإىل تنامي مرونة �شوق العمل خا�شة واأّن الوظائف بدوام

مرنة  بوظائف  ُت�شتبدل  باتت  القطاعات  بع�ص  يف  والأمتتة  املعلوماتّية  ب�شبب  ُفقدت  التي  كامل 

ولبع�ص الوقت، غالبًا ما تتم من املنزل وميكن القيام بها على مدار ال�شاعة ويف اأي مكان ولي�ص 

بعد  عن  الوظائف  اأثبتت  ولقد  التنامي  �شريع  قطاع  بعد  عن  والعمل  العميل.  بلد  يف  بال�شرورة 

قدرتها على ا�شتقطاب العامالت يف الدول ال�شناعّية كما النامية.

ويتيح العمل عن بعد فر�شًا للمراأة املثّقفة يف الدول النامية والدول البعيدة عن اقت�شادّيات ال�شوق 

املتطوّرة، بحيث جتد لها فر�ص ا�شتخدام يف جتهيز البيانات، واإعداد فواتري بطاقات الئتمان، 

ومراكز الت�شال. ولقد �شّكلت الوظائف املت�شلة »باقت�شاد املعلومات« فر�شًة ملنح املراأة امل�شاواة 

يف املعاملة والفر�ص �شّيما واأّنها ن�شاأت بعيدًا عن القوالب النمطّية التي كانت ُت�شند اإىل الرجال 

والن�شاء. ورغم ذلك، ل يزال متثيل املراأة يف اقت�شاد املعلومات منتق�شًا حيث متيل املراأة اإىل تويّل 

وظائف اأقّل مهارًة مثل معاجلة البيانات والعمل يف مراكز الت�شال بدًل من برجمة الكمبيوتر.

ُيق�شد بتعبري العمل الإلكرتوين عن ُبعد »العمل من م�شافات بعيدة بوا�شطة تكنولوجّيات املعلومات 

والت�شال«. وميكن للعاملني يف هذا املجال اأو يكونوا عّماًل من املنزل اأو اأن يعملوا �شمن جمموعات 

يف املوقع النائي نف�شه مثل مركز الت�شال. ولهذا القطاع ح�شنات وا�شحة للن�شاء، علمًا اأن املراأة 

ت�شيطر على هذا النوع من العمل )منظمة العمل الدولّية، 2002b، �ص. 127(. ففي الهند مثاًل، 

 �شريع، يعمل بع�ص الن�شاء من املنزل خ�شو�شًا حيث ل تكون مرافق 
ٍ
حيث العمل عن بعد يف تنام

التي  الت�شال  مراكز  يف  العمل  ل  يف�شّ الآخر  البع�ص  ولكّن  منا�شبة؛  اأو  متوّفرة  الأطفال  رعاية 

القت�شادي  التباين  خف�ص  اإىل  الت�شال  مراكز  يف  العمل  اأّدى  كما  املراأة.  بتمكني  كفيلة  ُتعترب 

بني اجلن�شني ومّكن ال�شابات من تاأجيل �شّن الزواج )Basi، 2006 و Coyle، 2006(. ولكن ثمة 

خماوف من التبعات ال�شحية للعمل املتكّرر الذي يتم يف بيئة عمل حمفوفة بالتوتر وال�شغط. كما 

ُيالحظ وجود عقبات وا�شحة حتول دون جتّمع العاملني عن بعد يف نقابات ومنظمات، �شّيما من 

يعمل منهم يف املنزل.

ومع اأّن منظمة العمل الدولّية مل ت�شع بعد معايري وا�شحة خا�شة بالعمل عن بعد، اإّل اأّن املعايري 

املت�شلة بالعمل يف املنزل والعمل الليلي والعمل بع�ص الوقت ت�شري على خمتلف اأنواع العمل عن 

والظروف مع  املعاملة  بعد يف  العاملون عن  يت�شاوى  اأن  للحر�ص على  تدابري  اتخاذ  بعد. ويجب 

عّمال مماثلني يعملون طيلة الوقت، �شّيما لناحية:

• احلماية من التمييز؛	

• حماية الأمومة؛	
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• الأجر؛	

• حماية ال�شمان الجتماعي بح�شب القانون؛	

• الو�شول اإىل التدريب؛	

• ال�شالمة وال�شّحة املهنيتان )خا�شة يف ما يتعلق با�شتخدام الكمبيوتر(؛	

• اإجازة �شنوّية واإجازات عامة مدفوعة الأجر؛	

• احلّق يف التجّمع؛	

• اإنهاء ال�شتخدام.	

ويف الحتاد الأوروبي، وّقع ال�شركاء الجتماعّيون على اتفاق اإطار حول تنظيم العمل عن بعد عام 

وال�شّحة،  وال�شالمة  بعد،  العاملني عن  ا�شتخدام  يغطي جمالت مثل ظروف  اتفاق  وهو   2002

)2007 ،Eurofound( والتدريب واحلقوق اجلماعّية

اتفاقّية 171 وتو�شية 178: العمل الليلي، 1990

بروتوكول العام 1990 امللحق باتفاقّية رقم 89 لعام 1948

اتفاقّية 175 وتو�شية 182: العمل بع�ص الوقت، 1994

اتفاقّية 177 وتو�شية 184: العمل يف املنزل، 1996

تو�شية 198: عالقة ال�شتخدام، 2006

العمل  املنزل؛  العمل يف  الكمبيوتر؛  النمطي؛  الإطالع اأي�شًا على:  العمل غري   

العمل  بني  التوازن  الوقت؛  بع�ص  العاملون  الليلي؛ 

واحلياة.

العمل غري الثابت

يّت�شم العمل غري الثابت مبجموعة عوامل:

• فرتة عمل حمدودة اأو احتمال مرتفع اأن يفقد العامل وظيفته؛	

• اإمكانية حمدودية اأو معدومة يف اأن يتحّكم العامل بظروف عمله؛	

• غياب الإعانات اأو تقدميات ال�شمان الجتماعي؛	

• 	 .)1989 ،Rodgers( دخل متدٍن متالزم مع الفقر

حول العامل، جتد املراأة نف�شها يف ظروف عمل اأقل ثباتًا من الرجل الذي غالبًا ما يعمل يف وظائف 

»ال�شتخدام  العامالت  �شفوف  ينت�شر يف  ما  وعادًة  اأجرًا.  واأف�شل  منظمة  الوقت،  دائمة، طيلة 

املوؤقت الدائم« املت�شم ب�شل�شلة عقود متالحقة ق�شرية ولفرتة حمدودة اأو بعقود ثابتة الأجل مع 

ا�شرتاحات ق�شرية بينها. كما يكرث متثيل املراأة بني �شفوف العّمال يف املنزل والعمال العر�شيني 
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وغري النظاميني فت�شكل املراأة الغالبّية الق�شوى للعّمال العائليني، غالبًا من دون اأجر.

متنح التفاقّيات التي حتمي املبادئ واحلقوق الأ�شا�شّية يف العمل حمايًة مت�شاويًة للن�شاء والرجال 

واملنخرطني يف العمل غري الثابت.

تو�شية 198: عالقة ال�شتخدام، 2006

الإطالع اأي�شًا على:  العمل غري النمطي؛ العمل العر�سي؛ العمل بع�ص الوقت؛   

احلماية الجتماعّية.

العمل غري املاأجور

ت�شع منظمة العمل الدولّية العمل غري املاأجور الذي يتم يف العائلة واملجتمع املحلّي يف خانة العمل، 

مبوازاة العمل املاأجور. و�شمحت تو�شيات منهاج العمل املنبثق عن املوؤمتر العاملي الرابع للمراأة 

)1995( يف بيجينغ، بو�شع توجيهات دولّية لتقدير قيمة العمل غري املاأجور، وهي تن�ّص على اأّن 

للعمل غري املاأجور الذي تنجزه املراأة يف غالب الأحيان قيمة اقت�شادّية.

املاأجورين،  غري  الأ�شرة  فاأفراد  املاأجور.  غري  العمل  قيمة  تقدير  مبكان  ال�شعوبة  من  ولكّن 

وغالبّيتهم من الن�شاء والأطفال، ي�شكلون ن�شبًة كبريًة من العاملني يف القت�شاد غري النظامي. 

ت�شمل  املنزيل. ويف حني  التدبري  وعمل  املاأجور  ولكن غري  املنتج  العمل  بني  لغط  يقع  ما  وغالبًا 

اأفراد  ينجزه  الذي  العمل  مثل  املاأجورة،  الأعمال  بع�ص  قيمة  الدول  لبع�ص  الوطنية  احل�شابات 

الأ�شرة الذين ي�شاهمون يف املوؤ�ش�شة العائلّية، اإّل اأّنها ل ت�شمل عمل الرعاية غري املاأجور يف العائلة 

والذي غالبًا ما ل يكون مرئيًا. ويف بع�ص الدول، يكون توزيع العمل املنزيل غري املاأجور بني الن�شاء 

والرجال اأكرث ظلمًا من �شواه.

املعرتف  القت�شادّية غري  بامل�شاهمة  العرتاف  اإىل  مهّم  �شبيل  املاأجور  العمل غري  تقدير  ولكّن 

ترتاجع  املاأجور،  غري  العمل  ُيحت�شب  فعندما  العمل.  هذا  ينجزون  الذين  لالأ�شخا�ص  عادًة  بها 

اأو الأ�شرة. وتو�شي التو�شية  الفوارق يف امل�شاهمات املقدرة للرجل واملراأة والطفل يف القت�شاد 

ال�شلطات  تقوم  اأن  ب�شرورة   32 .  7 الفقرة  العائلّية يف  امل�شوؤولّيات  العّمال ذوي  رقم 165 حول 

والهيئات املخت�شة يف كّل بلد بتعزيز ما ميكن لها القيام به من مبادرات عامة اأو خا�شة من �شاأنها 

العائلّية، مبا يف ذلك توفري م�شاعدة منزلّية  العمال  الناجمة عن م�شوؤولّيات  الأعباء  اأن تخّفف 

وخدمات رعاية منزلّية تكون منا�شبة وتتنا�شب مع القدرة على الدفع. 

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز )يف ال�شتخدام واملهنة(، 1958

تو�شية 165: العّمال ذوو امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981
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الإطالع اأي�شًا على:  العمل غري النمطي؛ عمل الرعاية؛ العمل العر�سي؛ عمل   

برامج  االقت�سادي؛  الن�ساط  العمل؛  توزيع  االأطفال؛ 

الفر�ص  امل�ساواة يف  ال�ستخدام؛  كثيفة  العامة  الأ�سغال 

واملعاملة يف ال�ستخدام واملهنة؛ العمل من املنزل؛ الف�سل 

املهني؛ العامالت امل�سّنات؛ احلماية الجتماعّية؛ ال�سمان 

الجتماعي.

العمل غري املعياري

الإطالع اأي�شًا على: العمل غري النمطي.  

العمل غري النمطي 
 

تغطي فئة العمل غري النمطي )املعروف اأي�شًا بالعمل غري املعياري( جمموعًة كبريًة ومتناميًة من 

الوظيفي.  الأمن  وتدين  العمل(  باملرونة )مراجعة مرونة  تّت�شم  التي  وال�شتخدام  العمل  اأ�شكال 

وهي تت�شمن العمل بع�ص الوقت والعمل العر�شي واملو�شمي وتق�شام الوظائف والعقود لأجل ثابت 

والعمل املوؤقت ل�شالح وكالة والعمل يف املنزل والعمل عن بعد وال�شتخدام الذاتي وعمل الزوجات 

اأو اأفراد العائلة غري املاأجور يف املن�شاآت ال�شغرية التي تديرها العائلة. وتختلف اأ�شكال العمل هذه 

 كامٍل اأو 
ٍ
عن العمل الذي ُيطلق عليه تاريخّيًا ا�شم العمل “النمطي” اأو املعياري، اأي العمل بدوام

العمل غري حمّدد الأجل مع �شمان اجتماعي، اأو العمل مع �شاحب عمل واحٍد والذي ُيوؤّدى يف مكان 

اإّن العمل غري النمطي من النت�شار بحيث  عمل �شاحب العمل ومقابل دخل منتظم. ويف الواقع 

بات من ال�شعب اعتبار الوظائف الدائمة وبدوام كامل على اأّنها املعيار، وازدادت اأهمّية معاجلة 

الإ�شكاليات التي يطرحها احل�شول على عمل وعلى ظروف العمل الالئق واحلماية الجتماعّية 

املنا�شبة وفر�ص التنظيم والتعبري عن الراأي يف �شفوف �شتى العّمال »غري النمطيني«. 

 
والعمل غري النمطي يف غالبّيته غري نظامي وبالكاد يحظى، اأو ل يحظى على الإطالق، بحماية 

غياب  مزدوج:  بتحدٍّ  ي�شطدم  النمطي  غري  العمل  تنظيم  ولكّن  الجتماعي.  ال�شمان  اأنظمة 

التنظيمات بحّد ذاتها وعدم قدرة قوانني العمل التقليدّية على اأن ت�شمل العمل غري النمطي )على 

�شبيل املثال، يف حال احلقوق التي يقت�شي ا�شتحقاقها مّدة مقررة ول ت�شمل العديد من العّمال 

. اأّما املنحى القانوين احلايل فيق�شي بالعرتاف بحقوق العّمال غري النمطيني اأو غري 
18

املوؤقتني(

 18(   هذه املدة املقررة هي فرتة يحب اأن يجري فيها العمل قبل اأن ي�شبح العامل موؤهاًل لال�شتفادة من حّق قانويّن؛ فال�شتفادة من 

حّق احلماية من الطرد التع�شفي مثاًل ت�شتوجب ق�شاء �شنة يف اخلدمة يف اأغلب الأحيان.
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ومراجعتها،  احلالّية  احلماية  تو�شيع  عرب  املعياري  غري  العمل  تنظيم  )اأ(  خالل  من  املعياريني 

و)ب( اعتماد احلق يف معاملة مت�شاوية للعّمال غري النمطيني. وت�شّكل التفاقّية رقم 183 مثاًل 

حديثًا عن ذلك )مراجعة املادة 2 من التفاقّية(. 

فرط يف 
ُ
اأ اأو »املعيارّية«، لطاملا  ويف حني ُيفرط يف متثيل الرجال يف عالقة اال�ستخدام »النمطّية« 

متثيل املراأة يف اأ�شكال العمل غري النمطّية �شّيما يف العمل بع�ص الوقت اأو العر�شي. وكان مل�شاركة 

املراأة الكثيفة يف العمل غري النمطي يف القت�شاد املعومل  تبعات اإيجابّية و�شلبّية. فمن جّهة اأّدى هذا 

اإىل حت�شني الو�شع الجتماعي والقت�شادي للعديد من الن�شاء من خالل العمل املاأجور و�شّهل عليهّن 

التوفيق بني العمل خارج املنزل وامل�شوؤولّيات الأ�شرّية والعائلّية. ومن ناحيٍة اأخرى، غالبًا ما تكون 

اأمناط الوظائف املتوّفرة متدنّية امل�ستوى واالأجر وترتتب عنها ظروف عمل �سيئة الأّن غياب تنظيم 

العمل غري النمطي غالبًا ما ي�شّب يف غري م�شلحة الأمن الوظيفي واحلماية الجتماعّية. كما ت�شيطر 

العامالت يف املهن والقطاعات التي ت�شودها عالقات ا�شتخدام م�شترتة اأو غري وا�شحة. 

 
اتفاقّية 183 وتو�شية 191: حماية الأمومة، 2000 

 
العمل؛  مرونة  ال�ستخدام؛  عالقة  العر�سي؛  الإطالع اأي�شًا على:  العمل   

العوملة؛ العمل يف املنزل؛ القت�ساد غري النظامي؛ القوى 

غري  العمل  العمل؛  اإح�ساءات  العمل؛  �سوق  العاملة؛ 

الثابت؛ العمل عن بعد؛ احلماية الجتماعّية؛ البطالة.

العمل يف املنزل

عّرف الت�شنيف الدويل للو�شع املهني ال�شادر عام 1993 العّمال يف املنزل على اأّنهم الأ�شخا�ص 

الذي يعملون ل�شالح من�شاأة لتوفري �شلع اأو خدمات مبوجب ترتيب م�شبق مع تلك املن�شاأة والذين ل 

يقع مكان عملهم �شمن اأي من مقّرات املن�شاأة )منظمة العمل الدولّية، 2004a، �ص. 11، ومنظمة 

العمل الدولّية 1993a(. اأّما الفارق بني العامل يف املنزل غري امل�شتقّل والعامل حل�شابه اخلا�ص 

امل�شتقل والذي يعمل من منزله فُيعزى اإىل جملة عوامل واردة يف اأنظمة قانونّية خمتلفة. وتورد 

التو�شية رقم 198 حول عالقة ال�شتخدام عددًا منها مثل العمل حتت اإ�شراف �شخ�ص وال�شمة 

الدورّية لدفع اأجر ال�شخ�ص.

والإح�شاءات الر�شمّية حول العمل يف املنزل نادرة حيث مل يتّم العرتاف بالعمل يف املنزل على 

اأّنه �شكل اآخر من اأ�شكال ال�شتخدام يف غالبّية الدول، مّما يذّوب العّمال يف املنزل يف الإح�شاءات 

الوطنّية )منظمة العمل الدولّية، 2003، �ص. 88(. ولكن تفيد الأدّلة باأّن هذا النوع من العمل بات 

اأكرث واأكرث �شيوعًا ول �شّيما يف �شفوف الن�شاء وُيعزى هذا النمو اإىل تنامي اللجوء اإىل التعاقد من 

والعمل  والت�شالت.  املعلومات  تكنولوجيا  انت�شار  و�شرعة  وال�شتعانة مب�شادر خارجّية  الباطن 
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يف املنزل اإ�شرتاتيجّية تق�شي بالتوفيق بني امل�شوؤولّيات املنزلّية والعائلّية التي ت�شطلع بها املراأة.

ويف بع�ص احلالت، ل �شّيما يف الدول املتطّورة، ميكن اأن ُي�شّكل العمل يف املنزل خيارًا اإيجابّيًا تتخذه 

املراأة وميكن اأن يكون من باب الحرتاف وَح�َشن الأجر )مع اأّنه ل يلقى حماية جّيدة(. ولكن تفيد 

الدرا�شات باأّن العّمال يف املنزل هم يف غالبّيتهم الق�شوى ن�شاء ذات مهارات متدنّية واأجٍر متدٍن 

وخ�شو�شًا ن�شاء ُيعلَن اأطفاًل يانعني يف ال�شّن )حواىل 90% من املعّدل العاملي( وي�شّكل الدخول اإىل 

العمل يف املنزل اإ�شرتاتيجّية بقاء بدًل من خيار مهني. كما ُي�شجل اأي�شًا متثيل غري متكافئ للن�شاء 

املعّوقات. ويف حني ميكن للعامالت يف املنزل الإفادة من ال�شتقاللّية يف موقع العمل ومن املرونة 

يف �شاعات العمل، ثمة خماوف من امل�شاوئ املرتبطة بالعمل يف املنزل ومنها �شاعات العمل الطويلة 

اإىل ال�شمان الجتماعي واإعانات الرفاه وغريها  والأجر ال�شيئ وغري املنتظم والو�شول املحدود 

وم�شاكل ال�شّحة وال�شالمة والعزل املوؤدي اإىل �شعوبة التنظيم واملفاو�شة الفّعالة.

يف غالبّية الدول، ُينّظم العمل يف املنزل مبوجب لوائح مماثلة لتلك املعمول بها لأي عالقة عمل 

اأخرى ما خال ما يتعّلق منها ب�شاعات العمل وال�شرتاحة واخلارجة عن �شيطرة �شاحب العمل. 

ي�شّرح  ل  ما  وغالبًا  العمل  مفت�شيات  خالل  من  وتطبيقها  للوائح  المتثال  ر�شد  ي�شعب  ولكن 

اأ�شحاب العمل والعّمال عن العمل يف املنزل.

امل�شاواة يف  تعزيز  لعام 1996 يف  املنزل )رقم 177 و184(  العمل يف  وتو�شية  اتفاقّية  وت�شاهم 

املعاملة بني العّمال يف املنزل وغريهم من العّمال بالأجر. ويجب و�شع ال�شيا�شات الوطنّية ب�شاأن 

العمل يف املنزل وتطبيقها ومراجعتها ب�شورة دورّية بهدف تعزيز امل�شاواة يف املعاملة بني العّمال 

يف املنزل وغريهم من العّمال باأجر ولتح�شني و�شع العمل يف املنزل ل �شّيما يف ما يتعّلق بـ:

• احلرّية النقابّية؛	

• احلماية من التمييز؛	

• الأجر املت�شاوي عن عمل ذي قيمة مت�شاوية؛	

• والإجازة 	 الأجر،  مدفوعة  ال�شنوّية  والإجازات  الأجر،  مدفوعة  العامة  العطالت 

املر�شّية مدفوعة الأجر؛

• احلماية القانونّية يف جمال ال�شمان الجتماعي؛	

• ال�شالمة وال�شّحة املهنّيتني؛	

• احلد الأدنى لل�شن وحماية الأمومة؛	

• احل�شول على التدريب املهني وفر�ص التقدم املهني.	

اتفاقّية 156 وتو�شية 165: العّمال ذوو امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

اتفاقّية 177 وتو�شية 184: العمل يف املنزل، 1996

تو�شية 198: عالقة ال�شتخدام، 2006
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العّمال  الكمبيوتر؛  الرعاية؛  عمل  النمطي؛  غري  الإطالع اأي�شًا على:  العمل   

عن  العمل  العائلّية؛  امل�سوؤولّيات  ذوو  العّمال  املنزلّيون؛ 

بعد؛ التوازن بني العمل والأ�سرة.

العمل يف نوبات

الإطالع على: �ساعات العمل؛ العمل الليلي.  

العنف يف مكان العمل املبني على النوع الجتماعي

ولعّل  العامل.  املبني على جن�ص  النف�شي  اأو  بالعنف اجل�شدي  يقرتن  اأن  العمل  للتمييز يف  ميكن 

قد  بالعنف  التهديد  اأو  العنف  مع  يرتافق  الذي  التحّر�ص  لكن  اأ�شكاله،  اأبرز  اجلن�شي  التحّر�ص 

ل يكون جن�شيًا بطبيعته. ولقد اأفاد بحث �شدر موؤخرًا عن منظمة العمل الدولّية باأّن العامالت 

وُي�شّجل  ال�شعودّية مثاًل.  العربّية  املنزلّيات املهاجرات هّن يف دائرة اخلطر يف دوٍل مثل اململكة 

وبع�ص  ال�شّن  وحداثة  الجتماعي  والنوع  الثابت  غري  والعمل  العمل  يف  العنف  بني  وثيق  ترابط 

القطاعات املهنّية حيث املخاطر متنامية. وعليه، ُيرّجح يف امراأة �شابة ت�شغل وظيفًة غري ثابتة 

يف الفنادق مثاًل اأن تتعّر�ص بدرجٍة اأكرب خلطر التحّر�ص اجلن�شي منه عامل بالغ يعمل يف وظيفة 

مكتبّية دائمة. 

النوع  على  املبني  والعنف  العمل  مكان  يف  العنف  ملناه�شة  ودولّية  وطنّية  ت�شريعات  ُو�شعت  وقد 

الجتماعي ولكّن التدابري الوقائّية �شرورّيًة خللق بيئة عمل خالية من العنف ت�شعر فيها العاملة 

باأّنها تنعم بالأمان اجل�شدي والنف�شي املتاح لزميلها الرجل.

بني  القّوة  عالقات  يف  متجذرة  وهي  التعقيد  بغاية  م�شاألة  اجلن�ص  على  املبني  العنف  وي�شّكل 

اجلن�شني يف القت�شاد و�شوق العمل وعالقة ال�شتخدام والثقافة املوؤ�ش�شّية والعوامل الثقافّية.

وميكن يف التدابري الآيلة اإىل مكافحة العنف اجلن�شي يف مكان العمل اأن تت�شمن:

• تنظيمات وتدابري تاأديبّية؛	

• �شيا�شات لوقف العنف؛	

• ن�شر املعلومات ب�شاأن الت�شريعات والتوجيهات واملمار�شات املبتكرة؛	

• ت�شاميم مكان العمل التي حتّد من املخاطر؛	

• اتفاقات جماعّية؛	

• توعية وتدريب املدراء والعّمال وامل�شوؤولني احلكوميني الذين يتعاملون مع العنف يف 	

مكان العمل اأو يتعر�شون له؛
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• مع 	 العنف  حوادث  عن  التبليغ  اآلّية  حت�شني  اإىل  اآيلة  اإجراءات  واعتماد  ت�شميم 

احلر�ص على �شالمة العامل و�شرية املعلومات.

يف  العمل  مكان  يف  العنف  بعنوان  ممار�شة  مدّونة  الدولّية  العمل  منظمة  اأعّدت   ،2004 عام 

 Workplace violence in services sectors الظاهرة  هذه  ملكافحة  وتدابري  اخلدمات  قطاعات 

and measures to combat this phenomenon. كما يخت�ص برنامج العنف والتحّر�ص يف مكان 
العمل ال�سادر عن برنامج �سروط العمل واال�ستخدام TRAVAIL التابع ملنظمة العمل الدولّية، 

والعنف. فيعد  التحّر�ص اجلن�شي  العمل مبا يف ذلك  العنف يف مكان  اأ�شكال  بالوقاية من جميع 

ويلّزم درا�شات عن طبيعة وحجم العنف يف مكان العمل والتدابري املتخذة ملعاجلتها، كما يطّور 

اأدوات عملّية وي�شدي امل�شورة للحكومات ومنظمات اأ�شحاب العمل والعّمال حول كيفّية الوقاية من 

العنف يف مكان العمل والتعامل معه. هذا وي�شّكل برنامج املنظمة املعني مبعاجلة امل�شاكل النف�شّية 

والبيئة،  املهنّيتني  وال�شّحة  ال�شالمة  حول   SAFEWORK لربنامج  التابع   SOLVE العمل  يف 

برناجمًا تثقيفيًا تفاعليًا هدفه امل�شاعدة على و�شع �شيا�شات وتدابري ملعاجلة امل�شاكل النف�شّية يف 

مكان العمل مبا يف ذلك حالت العنف؛ مراجعة اجلزء املعنون مراجع اإ�شافّية. 

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز )يف ال�شتخدام واملهنة(، 1958

الإطالع اأي�شًا على: العّمال املنزلّيون؛ التحّر�ص وال�سغط؛ التحّر�ص اجلن�سي.  

العوملة

املبا�شر  الأجنبي  ال�شتثمار  وتو�شيع  الدولّية  التجارة  حترير  �شماتها  من  معقّدة  ظاهرة  العوملة 

�شّيما  ول  احلديثة  للتكنولوجيا  �شريع   
ٍ
بتنام م�شنودًة  احلدود  عرب  كثيفة  مالّية  تدفقات  ون�شوء 

تكنولوجيا املعلومات والت�شالت )منظمة العمل الدولّية، 2004h، �ص. 24، فقرة 132(.

الجتماعي  النوع  �شيا�شات  على  اأ�شا�شّية  تبعات  العمالة  هيكلة  واإعادة  العوملة  تاأثري  عن  وترّتب 

وامل�شاواة حول العامل. واأ�شبح باإمكان امل�شتثمرين وال�شركات متعددة اجلن�شّيات اأن تتمتع بحرّية 

اأكرب لنقل روؤو�ص الأموال من دولٍة اإىل اأخرى مما وّلد فر�ص عمل يف دول حيث تكاليف ال�شتخدام 

اأدنى كلفًة وق�شى على فر�ص العمل يف تلك الدول حيث تكاليف ال�شتخدام اأعلى.

الدويل  املال  راأ�ص  ال�شلبّية والإيجابّية لأّن  بالتبعات  ي�شعر  اأّول من  الأحيان  واملراأة هي يف غالب 

اإنتاج كثيف باليد العاملة وبخا�شة الن�شائية منها نظرًا لتقا�شي العامالت  مييل لأن ُي�شتثمر يف 

اأجرًا اأقّل يف هذه القطاعات. ويف ظّل العوملة �شّجلت م�شاركة املراأة يف الوظائف املاأجورة ارتفاعًا 

ملحوظًا ولكّن هذا مل يوؤِد اإىل ا�شتفادة املراأة بالت�شاوي من الندماج يف �شوق العمل الذي ل يزال 

خا�شعًا لف�شل كبرٍي بح�شب اجلن�ص. ويف العديد من الدول النامية، تعني الفروقات اجلن�شانّية 
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الرا�شخة اأّن كلفة العوملة الجتماعّية تلقي بظاللها على املراأة ب�شورة غري متوازنة. ففي الزراعة، 

اأّدى حترر التجارة اإىل الق�شاء على معي�شة العديد من املزارعات اأو اإىل تهجريهّن من اأر�شهّن، 

كما  العوملة.  وّلدتها  جديدة  اقت�شادّية  ن�شاطات  دخولهّن  اأمام  اأ�شا�شّية  حواجز  فر�ص  حني  يف 

العمل  )منظمة  العوملة  نتيجة  الدول  من  العديد  يف  املالّية  بالأزمات  �شديد  ب�شكٍل  املراأة  تاأّثرت 

الدولّية، 2004h، �ص. 47 ـــ 8، الفقرات 214 ـــ 17(. 

ورّد العديد من الدول على هذه العملّية القت�شادّية با�شتحداث تغرّيات ت�شريعّية واإدارّية بهدف 

�شلبّية  العوملة مفاعيل  وت�شّبب  ليونًة.  اأكرث  الوطنّية وجعلها  العمل  العمل وظروف  حترير معايري 

املعايري  من  اأدنى  بحّد  القت�شادّية  العوملة  ترتافق  باأن  العامل  حول  احلاجة  تزداد  وبالتايل 

االجتماعية. وما يثري القلق هو معرفة ما اإذا كانت اأمناط العوملة احلالّية ت�ستحدث اأ�سكااًل جديدة 

من  بّد  فال  العمل.  ل�شتغاللهم يف  بالأ�شخا�ص  الجتار  مثل  فيها  ت�شاهم  اأو  العمل اجلربي  من 

الت�شدي للميل اإىل خف�ص املعايري الجتماعّية ومعايري العمل يف عملّية العوملة. بالتايل يتعني على 

القادة ال�شيا�شيني والنقابيني وقادة الأعمال اأن يقبلوا مب�شوؤولّيتهم امل�شرتكة واأن يعريوا النتباه 

ملعايري العمل الدولّية في�شاهموا بالتايل يف حت�شني ظروف العمل للرجال والن�شاء. 

مرونة  ال�سادرات؛  جتهيز  مناطق  النمطي؛  غري  الإطالع اأي�شًا على:  العمل   

القت�ساد  العمل؛  يف  الأ�سا�سّية  واحلقوق  املبادئ  العمل؛ 

احلماية  املهاجرون؛  العّمال  العمل؛  �سوق  النظامي؛  غري 

الجتماعّية؛ الإجتار بالأ�سخا�ص.





155

ف

فرتة العمل

الإطالع على: �ساعات العمل.  

الفر�ص املهنّية

والتنقل  الرتقية  بفر�ص  جن�شهم،  عن  النظر  وب�شرف  بالت�شاوي،  املوظفني  جميع  اإعالم  يجب 

اأن يتلقوا الت�شجيع املنا�شب ملالحقة فر�ص منا�شبة. ول بّد من احلر�ص ب�شكٍل  والتدريب ويجب 

خا�ص على ما يلي:

• اإعالم جميع املوظفني باملنا�شب ال�شاغرة ب�شورة منتظمة ومنا�شبة؛	

• ومتابعتها 	 التدريب  وبرامج  والرتقية  التنقل  واإجراءات  العمل  مقت�شيات  حتديد 

واإتاحة املعلومات املت�شلة بها جلميع امل�شتخدمني؛

• اإزالة القيود الناجمة عن التفاقات اأو الرتتيبات العرفية والفعلية عندما ترمي اإىل 	

ا�شتبعاد العّمال من اأحد اجلن�شني من فر�ص الرتقية والنقل والتدريب اأو توزيعهم 

ب�شورة غري متكافئة؛

• ا�شتحداث خّطة تقّدم مهني تكون فيها جميع فر�ص الرتقية املهنّية علنية للت�شجيع 	

على م�شاركة جميع املوظفني ول �شّيما من ا�شتبعد منهم تقليدّيًا من التقدم املهني؛

• و�شع فر�ص التدريب والتنقل بت�شّرف جميع املوظفني تفاديًا للف�شل املهني يف مكان 	

العمل؛

• و�شع برامج التدريب ومراجعتها ب�شورٍة منتظمٍة مل�شاعدة جميع امل�شتخدمني، ول 	

�شّيما من خالل  ول  املهني،  التقّدم  اأما  املعّوقات  تخّطي  على  الن�شاء،  منهم  �شّيما 

الإدارية  املهارات  ترفيع  بهدف  التكنولوجي  والبتكار  البنيوي  التغيري  مع  التكيف 

وغريها من املهارات؛

• بذل اجلهود خلف�ص حالت الالم�شاواة يف امل�شاركة بالتدريب.	

كما ميكن توفري �شبل غري نظامية لتعزيز فر�ص ترقية املراأة املهنّية مثل الإر�شاد.

اتخاذها  الواجب  بالتدابري  العائلّية  امل�شوؤولّيات  ذوي  العّمال  ب�شاأن   156 رقم  التفاقّية  وُتعنى 
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لتمكني العّمال ذوي امل�شوؤولّيات العائلية من اأن يغدوا مندجمني يف القوى العاملة ومن الن�شمام 

اإليها بعد غياب )املادة 7، مراجعة اأعاله، انقطاع امل�شار الوظيفي(. وتت�شمن هذه  مّرة اأخرى 

املعلومات  تقدمي  وخدمات  املدفوعة  الدرا�شّية  والإجازات  املهني  التوجيه  خدمات  الرتتيبات 

والإر�شادات املالئمة لحتياجات العمال ذوي امل�شوؤولّيات العائلّية )التو�شية رقم 165، الفقرتان 

13 ـــ 14(.

اتفاقّية 88 وتو�شية 83: اإدارات التوظيف، 1948

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز يف ال�شتخدام واملهنة، 1958

اتفاقّية 122 وتو�شية 122: �شيا�شة العمالة، 1964

اتفاقّية 142: تنمية املوارد الب�شرّية، 1975

اتفاقّية 156 وتو�شية 165: العّمال ذوو امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

تو�شية 169: �شيا�شة العمالة )اأحكام تكميلّية(، 1984

تو�شية 195: تنمية املوارد الب�شرّية، 2004

ذوو  العّمال  الوظيفي؛  امل�سار  انقطاع  الإيجابي؛  الإطالع اأي�شًا على:  العمل   

الإجازة  الب�سرّية؛  املوارد  تنمية  العائلّية؛  امل�سوؤولّيات 

التدريب  املهني؛  التوجيه  الأجر؛  مدفوعة  الدرا�سّية 

املهني. 

الف�سل املهني

وم�شتويات  خمتلفة  اأنواع  يف  والن�شاء  الرجال  يرتّكز  عندما  اجلن�ص  بح�شب  املهني  الف�شل  يقع 

خمتلفة من الن�شاطات والعمالة. وت�شهد اأ�شواق العمل عرب العامل ف�شاًل كبريًا اإىل حدٍّ مفاجئ، 

حيث يعمل حواىل 60% من العّمال غري الزراعيني يف مهنٍة يكون فيها 80% على الأقّل من العّمال 

رجاًل اأو ن�شاًء. وحُت�شر املراأة مقارنًة بالرجل يف جمموعة خمتلفة من املهن )الف�شل الأفقي( 

نطاق  تو�ّشع  والت�شعينات،  الثمانينات  يف  العمودي(.  )الف�شل  الوظائف  من  اأدنى  درجات  ويف 

الوظائف التي ُت�شتخدم فيها املراأة يف العديد من الدول ول �شّيما يف بع�ص دول منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان القت�شادي ويف بع�ص الدول النامية حيث الف�شل املهني كان كبريًا، ولكّنه 

�شاق يف مهٍن اأخرى ول �شّيما يف القت�شادّيات النتقالّية. ولكن يبدو اأّنه يف حني يتال�شى الف�شل 

xi( وحّتى  الدولّية، 2003، �ص.  العمل  العمودي حّدًة )منظمة  الف�شل  الأفقي، غالبًا ما يزداد 

عندما تفتح مهن جديدة اأبوابها اأمام املراأة، مثل برجمة الكمبيوتر وغريها من الوظائف املت�شلة 

بتكنولوجيا املعلومات والت�شالت، ي�شتمر التفاوت اجلن�شي يف داخلها.

ونادرًا ما ين�شاأ هذا الو�شع ب�شبب التمييز املبا�شر عن طريق الت�شريعات التي حتّد و�شول املراأة اإىل 

التدريب وال�شتخدام. لكن ت�شريعات بع�ص الدول ت�شع احلدود على طبيعة العمل الذي ت�شتطيع 
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ُتعّر�ص  اأّل  الإجنابّية يجب  املراأة  اأّن وظيفة  فكرة  اإىل  ا�شتند هذا عمومًا  ولقد  به  القيام  الن�شاء 

للخطر ـــ  وهي فكرة اأ�شبحت اليوم بائتًة ما خال بع�ص ال�شتثناءات. ومبوجب قرار العام 1985 

حول امل�شاواة يف الفر�ص واملعاملة بني الرجال والن�شاء يف ال�شتخدام، حني ُت�شتبعد الن�شاء من مهنة 

ما مبوجب الت�شريعات، ثمة حاجة اإىل القيام مبراجعة دورّية ملعرفة ما اإذا كان الو�شع قد تغرّي.

وترت�شخ اأ�شباب الف�شل املهني عادًة يف املمار�شات املبنّية على القوالب النمطّية والأحكام امل�شبقة 

الرا�شخة املت�شلة باأدوار الرجال والن�شاء يف املجتمع مبا يف ذلك التمييز غري املبا�شر يف اأنظمة 

ال�شلطة  امل�شاواة، كونه ينطوي على متايز يف  انعدام  التعليم. وي�شّكل الف�شل املهني تعبريًا عن 

واملهارات والدخل والفر�ص.

ومع اأّن املراأة تدخل اليوم املهن الفنية وتكنولوجيا املعلومات والت�شالت ب�شرعة وباأعداد كبرية 

يف بع�ص مناطق العامل اإّل اأّنها ل تزال موجودًة يف مهٍن اأقّل من الرجل وُينتق�ص من متثيلها على 

ت�شيطر  واخلدمات.  الزراعة  بالغالب يف  تعمل  وهي  تقريبًا.  مكاٍن  كّل  العليا يف  الإدارة  م�شتوى 

اأي جميع املهن املت�شلة  اأدنى يف التعليم وال�شّحة واخلدمات الجتماعّية،  املراأة على م�شتويات 

البناء  مثل  بدنّية  قّوة  ت�شتوجب  اأّنها  ُيفرت�ص  التي  املهن  على  الرجل  ي�شيطر  بالرعاية، يف حني 

اأّما يف التعليم فترتّكز املراأة  اأو اجلي�ص.  اأو ت�شّلطًا بدنّيًا ونف�شيًا مثل املالّية وال�شيا�شة  والتنقيب 

ال�شحّية،  الرعاية  ويف  اجلامعة.  م�شتوى  على  متثيلها  وُينتق�ص  والبتدائي  الرو�شة  �شفوف  يف 

ترتّكز املراأة يف التمري�ص ويقّل متثيلها يف مهٍن عاليٍة مثل مهن الطبيب واجلّراح. ويف التجارة 

واخلدمات، ُيفرط من متثيل املراأة يف مهن ال�سكرتاريا والبيع والرعاية اأو التنظيف يف حني يكرث 

اأق�شام  متثيل الرجل يف �شفوف ال�شائقني وموظفي الأمن. ويف الإدارة، عادًة ما تعمل املراأة يف 

املوارد الب�شرّية ونادرًا ما تعمل يف منا�شب املالّية والإدارة الإ�شرتاتيجّية.

�سّيما  وال  املهنّية  االآفاق  �سلبي على  تاأثري  لها  واملراأة  الرجل  اأمناط عمل  االختالفات يف  اأن  كما 

املراأة غالبّية  ت�شّكل  املرنة،  العمل  ت�شيع فيها �شاعات وظروف  التي  الدول  للمراأة. ففي  بالن�شبة 

العّمال بع�ص الوقت اأو العّمال غري املعياريني.

وترتدي  الف�شل«.  اإزالة  »�شيا�شات  بـ  اإزالته  اأو  الف�شل  خف�ص  اإىل  الرامية  ال�شيا�شات  ُتعرف 

التدابري الإيجابّية اأهمّية ق�شوى يف ت�شويب الف�شل املهني. كما يجب توزيع ح�شة العمل املاأجور 

وغري املاأجور ب�شورة اأكرث اإن�شافًا، فرتتدي التدابري التي ت�شاعد الرجل واملراأة على التوفيق بني 

العمل وامل�شوؤولّيات الأ�شرّية والعائلّية اأهمّيًة اأ�شا�شّيًة حتقيقًا لهذا الهدف.

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز )يف ال�شتخدام واملهنة(، 1958

اتفاقّية 142: تنمية املوارد الب�شرّية، 1975

الإطالع اأي�شًا على:  العمل الإيجابي؛ التمييز؛ تنمية املوارد الب�سرّية؛ املهن   

غري التقليدّية؛ العاملون بالتمري�ص؛ املدّر�سون.
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فريو�ص نق�ص املناعة الب�سرية/متالزمة نق�ص املناعة املكت�سب )الإيدز(

فريو�ص HIV بح�شب املخت�شر الإنكليزي كناية عن فريو�ص نق�ص املناعة الب�شرّية وهو فريو�ص 

ي�شعف نظام مناعة اجل�شم ويوؤّدي يف نهاية الأمر اإىل الإيدز )متالزمة نق�ص املناعة املكت�شب(، 

النتهازية(  بالأخماج  الأحيان  غالب  يف  اإليها  ُي�شار  )التي  الطبّية  احلالت  من  جمموعة  وهو 

واأمرا�ص ال�شرطان. ومل ينجح الطّب حّتى ال�شاعة يف عالج هذا الفريو�ص. وفريو�ص نق�ص املناعة 

مهمًا  �شاأنًا  بالتايل  فاأ�شبح  العامل  عرب  خميفة  ب�شرعٍة  تف�ّشى  وباء  عن  كناية  الب�شرّية/الإيدز 

اأو ظرٍف خطرٍي يطراأ يف مكان العمل  اأي مر�ٍص  التعاطي معه على غرار  يف مكان العمل ويجب 

)منظمة العمل الدولّية، 2001a، �ص. 1، 3(.

وت�شّكل الإ�شابة بفريو�ص نق�ص املناعة الب�شرّية/الإيدز واحدًة من الظروف واحلالت التي بات 

الدولّية  العمل  منظمة  واأبدت  اأ�شا�شها.  على  املهنة  اأو  ال�شتخدام  التمييز يف  حمظورًا ممار�شة 

الإ�شابة  اأ�شا�ص  العمل على  التمييز يف مكان  لأّن  الوقت  لبع�ص  املو�شوع  اهتمامًا خا�شًا يف هذا 

بفريو�ص نق�ص املناعة الب�شرّية ي�شاهي يف �شرعة تناميه حول العامل �شرعة تف�ّشي الوباء حول 

العامل ولأّن معدلت الإ�شابة املتنامية جتتاح العّمال واأ�شرهم ومكان عملهم والن�شيج الجتماعي 

ككل. 

عام 1988، اعتمدت منظمة العمل الدولّية ومنظمة ال�شّحة العاملّية بيانًا م�شرتكًا حول فريو�ص 

 Consultation العمل  ومكان  الإيدز  حول  الت�شاور  من  انطالقًا  الب�شرّية/الإيدز  املناعة  نق�ص 

on AIDS and the Workplace وهو يت�شمن اأحكامًا حول التمييز يف مكان العمل. اأّما مدّونة 
ممار�شة منظمة العمل الدولّية حول فريو�ص نق�ص املناعة الب�شرّية/اليدز يف عامل العمل فقد 

�شادقت عليها دورة خا�شة من اجلمعّية العامة لالأمم املتحدة انعقدت حول املو�شوع عام 2001. 

وترّكز املدّونة على احلاجة اإىل مكافحة التمييز الناجم عن الإ�شابة امل�شبوهة اأو عن يقني بعدوى 

الفريو�ص اأو الإ�شابة مبر�ص الإيدز كما تعالج البعد اجلن�شاين الذي ينطوي عليه الوباء )منظمة 

العمل الدولّية، 2001a، �ص. 21 ـــ 2(.

اأّما التمييز الذي تتعّر�ص له املراأة فيجعلها اأكرث عر�شًة لفريو�ص نق�ص املناعة الب�شرّية/الإيدز 

كما يت�شح من تنامي معدّلت الإ�شابة يف �شفوف الن�شاء ول �شّيما ال�شابات منهّن اللواتي ترتاوح 

اأ�شا�ص  على  التمييز  بدورهم  يواجهون  وال�شبيان  الرجال  ولكّن  �شنة.  و24   15 بني  اأعمارهّن 

التمييز. فقد يخ�شى  اأّما اخلوف واجلهل فيغذيان هذا  اليقني بالإ�شابة بالفريو�ص.  اأو  ال�شتباه 

زمالء العمل الت�شال بال�شخ�ص امل�شاب يف حني ينظر اأ�شحاب العمل اإىل ا�شتخدام امل�شابني 

بالفريو�ص على اأّنه مكلف من ناحيتي الرعاية واملعاملة وقد ي�شيئ اإىل الإنتاجّية. وقد يتخذ التمييز 

بحّق الأ�شخا�ص املعروف باإ�شابتهم باملر�ص اأو امل�شتبه بها �شكل اختبار �شابق لال�شتخدام )وهو 

حاليًا اإلزامي بالن�شبة اإىل العّمال الأجانب والطاّلب يف حواىل 60 دولة(، وخرق لل�شرّية الطبّية 

التي توؤدي اإىل ت�شريح العامل اأو ا�شتقالته، وحرمانه اإعانات التاأمني، وتخفي�ص رتبته، والقتطاع 

من راتبه وم�شايقته.
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ويف حني ل يعالج اأي معيار عمل دويّل �شراحًة مو�شوع فريو�ص نق�ص املناعة الب�شرّية/الإيدز يف 

مكان العمل، ميكن اإعمال عدٍد كبري من ال�شكوك التي تغطي احلماية من التمييز والوقاية من 

الإ�شابة بحيث ت�شري على ال�شوؤون املت�شلة بفريو�ص نق�ص املناعة الب�شرّية/الإيدز يف مكان العمل 

.)1999 ،Hodges-Aeberhard(

اأّما الدول التي �شّنت ت�شريعات ولوائح حول املو�شوع فتعترب اأّن التعريف بحظر التمييز املبني على 

اإ�شابة العامل بالفريو�ص يجب اأن يكون �شاماًل قدر الإمكان. ويجب على تعريٍف من هذا النوع اأن 

يت�شمن التمييز بحق اأ�شخا�ص م�شابني بالفريو�ص مع اأو بدون عوار�ص كما التمييز املبني على 

اأو عالقته  اأو انتمائه اإىل ما ُيعرف مبجموعات اخلطر  اإ�شابة �شخ�ص  جمّرد ال�شتباه باحتمال 

ب�شخ�صٍ م�شاب.

كما يعّزز الوباء اأمناط انعدام امل�ساواة بني اجلن�سني من خالل تاأثريه يف الن�ساء اأفراد العائالت 

التي ت�شّم �شخ�شًا م�شابًا بالفريو�ص، لأّن عبء رعاية املر�شى امل�شابني والتعوي�ص عن خ�شارة 

اإ�شابتهم يقع ب�شكٍل كبرٍي على املراأة. وكّلما ا�شتّد التمييز بني اجلن�شني يف  الدخل الناجمة عن 

املجتمعات، كّلما تاأثرت املراأة �شلبًا بفريو�ص نق�ص املناعة الب�شرّية. وعليه، ت�شّكل العالقات الأكرث 

اإن�شافًا بني اجلن�شني ناهيك عن متكني املراأة �شرطًا اأ�شا�شّيًا للنجاح يف الوقاية من انت�شار عدوى 

الفريو�ص ومتكني املراأة من التاأقلم معه )Hodges-Aeberhard، 1999، �ص. 3(.

وبات النظر اإىل دور الرجال وال�شبيان يف تعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني �شبياًل مهّمًا اإىل امل�شاعدة 

على الوقاية من انت�شار فريو�ص نق�ص املناعة الب�شرّية. ولقد عقدت منظمة العمل الدولّية ندوًة 

للنهو�ص  املتحدة  الأمم  )�شعبة   2003 الأّول/اأكتوبر  ت�شرين  �شهر  يف  برازيليا  يف  املو�شوع  حول 

باملراأة، 2003(.

اتفاقّية 98: حق التنظيم واملفاو�شة اجلماعية، 1949

اتفاقّية 102: ال�شمان الجتماعي )املعايري الدنيا(، 1952

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز يف ال�شتخدام واملهنة، 1958

اتفاقّية 121: اإعانات اإ�شابات العمل، 1964

اتفاقّية 97: العمال املهاجرون )مراجعة(، 1949

اتفاقّية 143: العمال املهاجرون )اأحكام تكميلية(، 1975

اتفاقّية 149: العاملون بالتمري�ص، 1977

اتفاقّية 154: املفاو�شة اجلماعّية، 1981

اتفاقية 155 وتو�شية 160: ال�شحة وال�شالمة املهنيتان، 1981

اتفاقّية 158: اإنهاء ال�شتخدام، 1982

اتفاقّية 159: التاأهيل املهني والعمالة )املعوقون(، 1983

اتفاقّية 161 وتو�شية 171: خدمات ال�شحة املهنية، 1985

اتفاقّية 175: العاملون بع�ص الوقت، 1994
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اتفاقّية 182: اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال، 1999

اإعالن ب�شاأن املبادئ واحلقوق الأ�شا�شية يف العمل، 1998

املناعة  العاملّية حول فريو�ص نق�ص  ال�شّحة  الدولّية ومنظمة  العمل  اإعالن م�شرتك بني منظمة 

الب�شرّية/الإيدز يف مكان العمل، 1988

الإطالع اأي�شًا على:  التمييز؛ التنّوع يف مكان العمل؛ اإجازة تغّيب بداعي مر�ص   

بالتمري�ص؛  العاملون  الذكورّية؛  العائلة؛ اخل�سائ�ص  يف 

احلماية الجتماعّية.
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قابلّية ال�ستخدام

يّت�شل م�شطلح »قابلّية ال�شتخدام« باملهارات والكفاءات والقدرات التي يتمّتع بها الفرد والتي 

تعّزز قدرته على الإفادة من فر�ص التعليم والتدريب املتوّفرة مبا ي�شمن له احل�شول على عمٍل 

لئٍق والحتفاظ به، والتقّدم يف اأي من�شاأة والتنّقل بني الوظائف، والتاأقلم مع الظروف املتغرّية يف 

التكنولوجيا و�شوق العمل. كما يتعنّي تعزيز هذه املهارات والكفاءات طوال فرتة العمل.

لتح�شني  الدولّية  العمل  منظمة  ترّوج  ال�شتخدام،  وقابلّية  باملهارات  املعنية  دائرتها  خالل  ومن 

�شيا�شات وبرامج التدريب عرب العامل وال�شتثمار فيها مع الرتكيز ب�شكٍل خا�ص على ا�شرتاتيجّيات 

هذه  وتت�شمن  العمل.  �شوق  يف  حمظّوًة  تكون  ل  قد  التي  املجموعات  دمج  تدعم  التي  التدريب 

املجموعات الن�شاء واملعّوقني وكبار ال�شّن وال�شباب.

ومن جمالت ال�شيا�شة التي تكون فيها مراعاة النوع الجتماع مفيدة:

• اإىل 	 بالن�شبة  وخ�شو�شًا  النامية  الدول  يف  �شّيما  ل  والتدريب  التعليم  يف  ال�شتثمار 

الن�شاء واملجموعات ذات الحتياجات اخلا�شة مثل املعّوقني؛

• التعليم الأ�شا�شي واملقروئّية واملهارات الأ�شا�شّية خ�شو�شًا يف الدول الأكرث فقرًا، مع 	

الرتكيز على تعليم الفتيات والتدريب على اكت�شاب املهارات؛

• اأنظمة التعليم والتدريب املهني مع الت�شديد على تفادي التدريب املهني القائم على 	

قوالب منطّية خا�شة باجلن�ص اأو الف�شل املهني؛

• العرتاف باملهارات املكت�شبة من جمموعة موارد قد يكون البع�ص منها غري تقليدي. 	

وغري  والالنظامي  النظامي  التعّلم  اأنواع  جميع  اأّن  املتوا�شل  التعّلم  مقاربة  وتعني 

النظامي يجب اأن ُيعرتف بها واأن ت�شبح وا�شحة. وهذا مهّم للمراأة التي ُيرّجح يف 

مهاراتها اأن تنمو خارج موؤ�ش�شات التدريب املهني النظامّية؛

• تعزيز احلوار الجتماعي ب�شاأن امل�شاواة بني اجلن�شني يف التدريب واملوارد الب�شرّية 	

والتعّلم املتوا�شل؛

• اعتماد برامج نا�شطة حول �شوق العمل تت�شمن مقاربات فاعلة لكت�شاب املهارات 	

وتنميتها يف مواقع نظامية وغري نظامّية لأ�شخا�ص غري حمظّوين يف �شوق العمل مبن 

فيهم الن�شاء والفتيات.
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• اإ�شالح خدمات ال�شتخدام وتعزيز اجلهود التعاونّية بني وكالت ال�شتخدام العامة 	

واخلا�شة نحو تعزيز امل�شاواة يف الفر�ص واملعاملة من اأجل الو�شول اإىل ال�شتخدام 

واإىل وظائف حمّددة، وو�شع مقاربة م�شرتكة لتفادي التمييز.

اتفاقّية 181 وتو�شية 188: وكالت ال�شتخدام العامة، 1997

تو�شية 195: تنمية املوارد الب�شرّية، 2004

التدريب  املهني؛  التوجيه  التعليم؛  عمل؛  على  الإطالع اأي�شًا على:  احل�سول   

املهني.

القواعد ال�سحّية يف مكان العمل

يجب احرتام القواعد التالية املت�شلة بالنظافة يف مكان عمل وتطبيقها يف خمتلف اأماكن العمل 

التجارّية والإدارّية )العامة واخلا�شة(:

• �شيانة اأماكن العمل واملعدات املوجودة فيها �شيانة تامة واحلفاظ على نظافتها؛	

• تزويد اأماكن العمل باإ�شاءة طبيعّية بقدر الإمكان، وبتهوئة كافية ومنا�شبة؛	

• اأو 	 الطبيعّية  التهوئة  وتوفري  منا�شبة  مب�شتويات  حرارة  درجة  على  احلفاظ 

ال�شطناعّية يف جميع اأماكن العمل؛

• توفري مرافق �شحّية كافية ومنا�شبة وُم�شانة �شيانة تامة وو�شع مرافق لالغت�شال 	

بت�شّرف العّمال. ويجب توفري مرافق منف�شلة للرجال والن�شاء ما عدا يف املن�شاآت 

التي ل توّظف اأكرث من خم�شة اأ�شخا�ص وحيث ل يعمل غري عائلة �شاحب العمل.

• لفرتات 	 خم�ش�شة  تكون  متوّفرة،  البديلة  املرافق  تكون  ل  حيث  غرف  تاأمني 

ال�شرتاحة املوؤقتة خالل �شاعات العمل خ�شو�شًا لتلبية حاجات الن�شاء العامالت، 

مثل املر�شعات.

• اتخاذ تدابري ل�شمان حماية العّمال من املواد والعملّيات والتقنّيات غري ال�شحّية اأو 	

ال�شامة اأو امل�شّرة. ويجب توفري رعاية خا�شة يف حال العامالت احلوامل.

اتفاقّية 120 وتو�شية 120: القواعد ال�شحّية )يف التجارة واملكاتب(، 1964

اتفاقّية 148 وتو�شية 156: بيئة العمل )تلّوث الهواء وال�شو�شاء والهتزازات(، 1977

تو�شية 95: حماية الأمومة، 1952، تو�شية 191: حماية الأمومة، 2000

الإطالع اأي�شًا على:  املخاطر البيولوجّية؛ العاملة املر�سع؛ املواد الكيميائّية؛   

ال�سالمة  املهنّية؛  ال�سحة  خدمات  واملعدات؛  املرافق 

وال�سّحة املهنّيتان.
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القوى العاملة

العاملني  الأ�شخا�ص  جمموع  اأّنهم  على  اقت�شادّيًا  النا�شطني  ال�شكان  اأو  العاملة  بالقوى  ُيعّرف 

)امل�شتخدمني( اأو املتاحني للعمل والباحثني عنه )العاطلني عن العمل( يف اأي فرتة من الوقت. 

ويت�شمن جمموع ال�شكان العاملني العّمال الأجراء )امل�شتخدمني( والعّمال امل�شتخدمني لذاتهم 

ال�شكان العاطلني عن العمل جميع  املاأجورين( امل�شاهمني بالعمل. وي�شمل  واأفراد الأ�شرة )غري 

عمل،  دون  من  وجيزة  فرتة  خالل  يف  موؤخرًا  كانوا  والذين  العمل  �شّن  يف  هم  ممن  الأ�شخا�ص 

وهم حاليًا متاحني للعمل ويبحثون عنه بن�ساط. عام 2006، �شّكلت املراأة 40% من جمموع القوى 

العاملة يف العامل )منظمة العمل الدولّية، 2007، �ص. �ص 2 و14(.

ة الأ�شخا�ص العاملني والعاطلني عن العمل باملقارنة مع  تعك�ص ن�شبة م�شاركة القوى العاملة ح�شّ

الأ�شخا�ص ممن هم يف �شّن العمل، مما ي�شري اإىل عدد الأ�شخا�ص يف �شّن العمل امل�شاركني ب�شكٍل 

اأو  الن�شاء  مثل  حتديدًا  اأكرث  �شكانّية  فئة  على  الن�شبة  تطبيق  ميكن  كما  العمل.  �شوق  يف  نا�شط 

اختالفًا  العاملة تختلف  القوى  اأّن م�شاركة  ومع  فئات عمرّية حمددة.  الأ�شخا�ص يف  اأو  الرجال 

�شديدًا بني الدول واملناطق اإّل اأّن الفارق بني الن�شب امل�شجلة للرجال والن�شاء تقّل�شت يف غالبّية 

مناطق العامل يف العقد الأخري مما اأّدى اإىل تراجع طفيف يف الفجوة على امل�شتوى العاملي: عام 

2006، مقابل كّل 100 رجل نا�شط اقت�شادّيًا، 67 امراأة. وقبل ع�شر �شنوات، كانت الن�شبة 66 

اإىل  التنبه  املهم  ومن  و14(.   2 �ص  �ص.   ،2007 الدولّية،  العمل  )منظمة  رجل   100 لكّل  امراأة 

اأّن ت�شجيل املراأة ن�شبة عالية اأو متنامية ل يعني بال�شرورة اأّن الأمور اإىل حت�ّشن مبا اأّن الن�شبة 

ل ميكن اأن متّثل بحد ذاتها دلياًل اإىل احتمال ال�شتخدام اأو اإىل درجة لياقة العمل الذي ميكن 

اإ�شافّية حول عدد  احل�شول عليه. وبهذا ال�شدد، توّفر ن�شبة ال�شتخدام اإىل ال�شكان معلومات 

الن�شاء العامالت ممن هّن يف �شّن العمل. وعلى الرغم من اأّن عددًا اأكرب من الن�شاء يعمل اليوم 

مقارنًة بذي قبل، اإّل اأّن الن�شبة اأقّل بالن�شبة للن�شاء منه بالن�شبة للرجال يف جميع مناطق العامل. 

ففي عام 2006، عملت ن�شبة 48،9% من الن�شاء ممن هّن يف �شّن العمل مقابل 74% للرجال.

و�ُشّجل ميل ملفت يف القوى العاملة منذ الثمانينات جتّلى عن طريق انت�شار اأ�شكال عمل وا�شتخدام 

الوقت،  بع�ص  العمل  و�شملت  اجتماعّيًا،  واملاأمون  كامل   
ٍ
وبدوام الدائم  العمل  معيار  عن  تختلف 

وم�شاركة الوظائف، والعقود ثابتة الأجل، وعمل الوكالت املوؤقت، والعمل يف املنزل، وال�شتخدام 

الذاتي والعمل العر�شي واملو�شمي.

ويف الوقت نف�شه، تبلغ معدلت البطالة اأق�شاها اليوم ففي عام 2006 بلغت ن�شبة العاطلني عن 

العمل من بني �شكان العامل النا�شطني اقت�شادّيًا 195 مليونًا اأي ما يعادل حواىل 6% من القوى 

و�شّكلت  �شنة.  اأعمارهم بني 15 و24  الذين ترتاوح  ال�شباب  العامل وكان ن�شفها من  العاملة يف 

املراأة حواىل 82 مليون من هوؤلء الأ�شخا�ص العاطلني عن العمل. ومعّدل البطالة هو اأعلى عمومًا 

واملعوّقني  ال�شّن  وكبار  وال�شباب  املهاجرين  مثل  امل�شت�شعفة  املجموعات  يف  للرجال  منه  للن�شاء 

والعّمال الريفيني.
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ولكّن البطالة لي�شت �شوى راأ�ص الهرم. فما زال العديد من الن�شاء العامالت يف العامل )يف ظّل 

الذين  الأ�شخا�ص  ـــ  العاملني  الفقراء  اإىل  ينتمي  الأحيان(  غالب  يف  للغاية  �شيئة  عمل  ظروف 

يعملون ولكن ل يك�شبون ما يكفي للنهو�ص وعائالتهم اإىل ما فوق عتبة الفقر املتمثلة بدولر واحد 

ة الرجال. فتفيد تقديرات حذرة باأّن حواىل ثلثي الفقراء العاملني  تهن ح�شّ يف اليوم. وتفوق ح�شّ

وعددهم 507 مليون يف العامل هم من الن�شاء )منظمة العمل الدولّية، 2007، �ص. 13(.

التي  االأ�سر  االقت�سادي؛  الن�ساط  النمطي؛  غري  الإطالع اأي�شًا على:  العمل   

تراأ�سها ن�ساء؛ اإح�ساءات العمل؛ العاملون يف ال�ستخدام 

الذاتي؛ البطالة.
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الكمبيوتر

لقواعد  متناميٍة  وبدرجٍة  ا�شتخدامه خا�شعًا  بات  العمل،  اإىل مكان  بكثافة  الكمبيوتر  مع دخول 

خا�سة وللمفاو�سة اجلماعّية وخطوط توجيهّية وقرارات تتخذها احلكومات ومنظمات اأ�سحاب 

العمل والعّمال والهيئات ال�شناعّية. وترتبط التنظيمات ذات ال�شلة باملخاطر الطبّية كما بحماية 

خ�شو�شّية العّمال.

اأّن املراأة  اإّل  اأّن الرجال والن�شاء يعملون على حدٍّ �شواء يف تكنولوجيا املعلومات والت�شالت  مع 

تتوىّل اإىل حدٍّ كبري التطبيقات املتكررة اأو امليكانيكّية التي جُترى على ال�شا�شة، خ�شو�شًا باأ�شكالها 

احلديثة كالعمل عن بعد. وتفيد البحوث عن وجود نوٍع من التباين بني اجلن�شني يف املفاعيل املبّلغ 

19

)1998 ،Working with VDUs( عنها

ويتفق معظم اخلرباء على القول اإّن �شّحة العّمال ميكن اأن تتاأّثر نتيجة العمل املكّثف مع اأجهزة 

احلا�شوب �شّيما اإذا كانت املعّدات اأو البيئة �شيئة الت�شميم، وكانت وترية العمل �شارمة اأو كانت 

فر�ص ال�شرتاحة حمظورًة. وميكن اأن ي�شّكل العمل مع اأجهزة الكمبيوتر م�شدر اإجهاد. ولكن مل 

ُي�سّجل توافق حيال اعتبار هذه املفاعيل حكرًا على العمل مع اأجهزة الكمبيوتر اأو �سائعًة يف اأو�ساط 

العمل املكّثف على اختالفه. 

بالعينني  تلحق  التي  املبا�شرة  املفاعيل  انت�شارًا،  الأكرث  الكمبيوتر  على  العمل  مفاعيل  ومن 

الإجهاد  عن  الناجمة  الإ�شابة  مثل  العظمي  والهيكل  بالع�شالت  تلحق  التي  وال�شطرابات 

املتكرر)RSI(. ويبدو اأن بع�ص املفاعيل غري املبا�شرة مت�شل بالإجهاد. ك�شف بحث اأجرته موؤخرًا 

منظمة ال�شحة العاملّية اأّن الإ�شعاع غري املوؤين لي�ص مت�شاًل بتنامي املخاطر التي تلحق بالأ�شخا�ص 

العاملني اأمام �شا�شات الكمبيوتر واأّن �شا�شات الكمبيوتر منخف�شة النبعاث غري مت�شلة بتنامي 

خطر الإجها�ص التلقائي )Paul، 2004، �ص. 30، 41(. ولكّن العديد من احلكومات واأ�شحاب 

العمل ونقابات العّمال قد اعتمد مقاربًة حذرًة حيال املو�شوع عرب و�شع اتفاقات للنقل بعيدًا عن 

العمل على احلا�شوب يف خالل فرتات احلمل.

ل املفاعيل على العّمال من اجلن�شني.  19(   يورد هذا امل�شرد للمراجع عددًا من الدرا�شات التي تف�شّ
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ومن اأبرز التدابري املو�شى باتخاذها حلماية �شّحة م�شتخدمي احلا�شوب:

• حُتدد 	 ال�سا�سة )مل  اأمام  العمل  لدى  الن�ساط  تغرّي يف  اأو  منتظمة  ا�سرتاحة  فرتات 

املهل الزمنّية الدقيقة ويو�شى عملّيًا باتخاذ عدٍد من ال�شرتاحات(؛

• يف 	 التعيني  قبل  الأع�شاء(  وتقومي  الع�شبي  واجلهاز  )للعينني  طبّية  فحو�شات 

ال�شنة.  مّرًة يف  الأقّل  على  متكررة  ب�شورة  الفحو�شات  اإعادة هذه  يجب  الوظيفة؛ 

واإذا اأثبتت نتيجة الفحو�شات عدم اأهلّية امل�شّغل للعمل على الكمبيوتر، وجب منحه 

وظيفًة مكافئة بنف�ص معدل الأجر وُمنع على �شاحب العمل �شرفه من العمل لهذا 

ال�شبب؛

• التفاقات 	 تلحظها  التي  اأو  )الوطنّية  املنا�شبة  املعايري  يطابق  املعدات مبا  ت�شميم 

ال�شيانة  كما  بالطاقة  والتزويد  الكهرباء  نظام  �شالمة  ذلك  يف  مبا  اجلماعّية( 

التي  املوؤينة  وغري  املوؤينة  الإ�شعاعات  من  منتظمة  ب�شورة  التحقق  )اأي  املنا�شبة 

ت�شدرها �شا�شات الكمبيوتر واأجهزة الطباعة(؛

• تنظيم بيئة العمل )مبا يف ذلك املكاتب، الكرا�شي، ت�شميم الغرفة، الإ�شاءة، اجلّو 	

وغريها من العوامل املادّية مثل ال�شجيج( مبا يتما�شى مع معايري املهاياأة لظروف 

العمل ال�شليمة؛

• اأي�شًا 	 تدريب م�شتخدمي الكمبيوتر لي�ص فقط على ا�شتخدام املعدات نف�شها واإمنا 

على تبعات ا�شتخدامها على ال�شّحة وال�شالمة واملهاياأة للعمل؛

املنزل، فهم ل  اأو يف  بعد  والعاملني عن  الن�شاء  اأّن غالبّية م�شتخدمي احلا�شوب هم من  وحيث 

ي�شتفيدون بال�شرورة من تطبيق التنظيمات املذكورة اأعاله حول ا�شتخدام احلا�شوب.

وي�شيع حالّيًا ا�شتخدام اأجهزة احلا�شوب املحمولة يف املكاتب ومن قبل الأ�شخا�ص الذين يقت�شي 

بع�ص  تتفاقم  اأن  وميكن  الذاتي.  ال�شتخدام  يف  والعاملني  املنزل  من  والعاملني  التنّقل  عملهم 

املحمولة  الأجهزة  م�شتخدمي  حالة  يف  الثابتة  الأجهزة  م�شتخدمو  منها  يعاين  التي  امل�شاكل 

حركات  تقييد  اإىل  توؤدي  حجمًا  اأ�شغر  مفاتيح  لوحات  النظر،  ت�شّعب  حجمًا  اأ�شغر  )�شا�شات 

الأ�شابع، عدم القدرة على ترتيب لوحة املفاتيح وال�شا�شة ب�شورة مريحة، الخ( كما ي�شّكل ثقل 

الآلة اأحد املخاطر املحتملة.

 

اإىل ولدة خماطر وم�شوؤولّيات  املنزل  والنرتنت يف  الكمبيوتر  اأجهزة  ا�شتخدم  الطفرة يف  اأّدت 

جديدة لأ�شحاب العمل والعّمال على حدٍّ �شواء. يف حني حتتاج املوؤ�ش�شات اإىل منع الو�شول غري 

امل�شّرح به اإىل املعلومات ال�شرّية )مبا يف ذلك معلومات املوظفني ال�شخ�شّية(، تقلق منظمات 

اأ�شحاب العمل والعّمال من اأن توؤدي ال�شهولة الن�شبّية التي توّفرها تكنولوجيا املعلومات والت�شالت 

اإىل خرق خ�شو�شّية العّمال عن طريق الر�شد اللكرتوين )مثل قراءة الربيد اللكرتوين وتعّقب 

املغلقة  الدائرة  تليفزيون  نظم  كامريات  )مثاًل  العّمال  ومراقبة  الهاتفّية(  الت�شالت  مّدة 
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CCTV( يف مكان العمل كما يف حال العمل عن بعد. واإن اإمكانّية ا�شتغالل املراقبة امل�شتمّرة اأو 
اخلفية لأغرا�ص الت�شّلط اأو التحّر�ص اجلن�شي مدعاة للقلق.

عام 1996، اأ�شدرت منظمة العمل الدولّية مدّونة �شلوك حول حماية بيانات العّمال ال�شخ�شّية. 

ومع اأّنها ل حتّل بدياًل عن القوانني واللوائح الوطنّية اأو معايري العمل ال�شادرة عن منظمة العمل 

حول  حمددة  بتو�شيات  وتديل  البيانات  هذه  مثل  حماية  حول  توجيهات  متنح  اأّنها  اإّل  الدولّية، 

جمعها وتخزينها وا�شتخدامها. ويف حني ل ت�شتبعد املدّونة مراقبة العّمال اإّل اأّنهت تقّيدها. اأّوًل 

ميكن مراقبة العمال فقط عند اإنذارهم م�شبقًا. وثانيًا، ت�شّدد املدّونة على اأّن املراقبة اخلفية اأو 

امل�شتمرة يجب اأن تتّم فقط اإذا كان من ال�شروري التعاطي مع م�شاكل حمددة مت�شلة بال�شحة 

وال�شالمة اأو حماية امللكّية )منظمة العمل الدولّية، 1997، الفقرة 6. 14، �ص. 13(.

اتفاقّية 155 وتو�شية 164: ال�شالمة وال�شّحة املهنّيتان، 1981

تو�شية 194: قائمة الأمرا�ص املهنّية، 2002

مدّونة   ،Protection of Workers’ Personal Data ال�شخ�شّية  العّمال  بيانات  حماية 

ممار�شة ملنظمة العمل الدولّية، 1998

ال�سحّية  املنزل؛ اخلدمات  العمل يف  الإطالع اأي�شًا على:  التحّر�ص وال�سغط؛   

املهنّية؛ العمل عن بعد. 
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املوؤهالت التي تقت�سيها الوظيفة

الإطالع على: التمييز.  

املبادئ واحلقوق الأ�سا�سّية يف العمل

ت�شتق املبادئ واحلقوق الأ�شا�شّية يف العمل من د�شتور منظمة العمل الدولّية واإعالن فيالدلفيا. 

وتقوم هذه املبادئ واحلقوق على:

• احلرية النقابية والإقرار الفعلي بحق املفاو�شة اجلماعية؛ 	

• الق�شاء على جميع اأ�شكال العمل اجلربي اأو الإلزامي؛ 	

• الق�شاء الفعلي على عمل الأطفال؛ 	

• الق�شاء على التمييز يف ال�شتخدام واملهنة. 	

مبوجب  الأع�شاء  الدول  اأّن  )اأي  اأ�شا�شّية  اتفاقّية  ثماين  يف  الأ�شا�شّية  واحلقوق  املبادئ  وترد 

امل�شادقة عليها ت�شبح ملزمًة باإعمال اأحكامها يف القانون واملمار�شة(:

• احلرية النقابية واحلق يف املفاو�شة اجلماعية: اتفاقّية احلرية النقابية وحماية حق 	

 98 رقم  اجلماعية  واملفاو�شة  التنظيم  حق  واتفاقّية   1948 لعام   87 رقم  التنظيم 

لعام 1949.

• اإزالة العمل اجلربي اأو الإلزامي: اتفاقّية العمل اجلربي رقم 29 لعام 1930 واتفاقّية 	

اإزالة العمل اجلربي رقم 105 لعام 1957.

• لعام 1973، 	 رقم 138  ال�شتخدام  ل�شن  الأدنى  احلّد  اتفاقّية  الأطفال:  اإزالة عمل 

واتفاقّية اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال رقم 182 لعام 1999.

• اإزالة التمييز يف ال�شتخدام واملهنة: اتفاقّية ب�شان امل�شاواة يف الأجر عن عمل ذي 	

رقم  واملهنة  ال�شتخدام  التمييز يف  واتفاقّية  لعام 1951،   100 رقم  مت�شاوية  قيمة 

111 لعام 1958.

عام 1998 جرى اعتماد الإعالن ب�شاأن املبادئ واحلقوق الأ�شا�شّية يف العمل ومتابعته من جانب 

موؤمتر العمل الدويل. وي�شّكل الإعالن اأداة ترويجّية الغاية منها اإعادة التاأكيد على التزام جميع 

الدول الأع�شاء يف منظمة العمل الدولّية باملبادئ واحلقوق الأ�شا�شّية التي يتعنّي على جميع الدول 
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المتثال لها بحكم ع�شويتها يف املنظمة، حّتى ولو مل تتمكن بعد من امل�شادقة عن التفاقّيات 

ذات ال�شلة.

وُتعّد جميع املبادئ واحلقوق الأ�شا�شّية والتفاقّيات الأ�شا�شّية مهمة بالن�شبة اإىل العامالت ولكّن 

الذكور  العّمال  بني  امل�شاواة  تعزيز  على  مبا�شرة  ت�شري  التمييز  عدم  يف  احلّق  حتمي  التي  تلك 

والإناث. ومبوجب الإعالن، يتعنّي احرتام مبداأ اإزالة التمييز يف ال�شتخدام واملهنة الذي يغطي 

امل�شاواة يف الأجر عن عمل ذات قيمة مت�شاوية وامل�شاواة يف الفر�ص واملعاملة، كما تطبيقه وتعزيزه 

يف جميع الدول الأع�شاء يف منظمة العمل الدولّية.

وتتاأّلف متابعة الإعالن من ثالثة اأجزاء: التقارير ال�شنوّية التي تعّدها دول اأع�شاء مل ت�شادق على 

التفاقّيات ذات ال�شلة؛ تقارير عاملية اأعدتها منظمة العمل الدولّية يف كّل �شنة وعلى مدى اأربع 

�شنوات حول اإحدى الفئات الأربع املدرجة اأعاله؛ وانطالقًا من مناق�شة التقارير العاملية يف موؤمتر 

العمل الدويل، قيام جمل�ص اإدارة منظمة العمل الدولّية بتحديد اأولوّيات التعاون الفّني مل�شاعدة 

الدول الأع�شاء على تطبيق املبادئ واحلقوق املن�شو�ص عليها يف الإعالن.

واأعّدت منظمة العمل الدولّية برناجمًا خا�شًا الغاية منه تعزيز الإعالن وهو مينح الدعم للتعاون 

الفني وي�شدي للدول الأع�شاء امل�شورة الفنّية ويحر�ص على اإعداد تقارير �شنوّية وعاملية وي�شدر 

تقارير وبحوث وينّظم ندوات ذات �شلة وطاولت م�شتديرة وبرامج لبناء قدرات مكّونات منظمة 

العمل الدولّية وغريها. 

اإعالن منظمه العمل الدولية ب�شاأن املبادئ واحلقوق الأ�شا�شية يف العمل ومتابعته، 1998

املخاطر البيولوجّية

م�شّببة  اأو  �شامة  بيولوجية  ونفايات  لعوامل  التعّر�ص  اأو  مالم�شة  عن  البيولوجية  املخاطر  تن�شاأ 

ملخاطر العدوى اأو احل�شا�شّية. وكما هي احلال مع املواد الكيميائّية، تلحق بع�ص املواد من هذا 

النوع ال�شرر باملراأة احلامل واملر�شع وبالأحداث. وتن�ّص تو�شية حماية الأمومة رقم 191 لعام 

2000 )يف الفقرة 6 )3( )ب(( على اأّنه ينبغي اأن تتخذ تدابري توفري عمل بديٍل للعاملة احلامل 

الفيزيائّية  اأو  الكيميائّية  اأو  البيولوجّية  للعوامل  التعّر�ص  ينطوي على  اإذا كان عملها  املر�شع  اأو 

التي ت�شّكل خطرًا �شحّيًا على الوظائف الإجنابّية. ب�شورة عامة، ومن دون اإ�شارة حمددة اإىل اأي 

جمموعة �شكانّية، ي�شري عدد من املعايري اإىل �شرورة احلماية من املخاطر البيولوجّية )على �شبيل 

املثال، مراجعة التو�شية رقم 192، الفقرة 8(.

اتفاقّية 155: ال�شالمة وال�شحة املهنيتان، 1981

تو�شية 171: خدمات ال�شحة املهنية، 1985

اتفاقّية 167 وتو�شية 175: ال�شالمة وال�شحة يف البناء، 1988
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اتفاقّية 176: ال�شالمة وال�شحة يف املناجم، 1995

تو�شية 191: حماية الأمومة، 2000

اتفاقّية 184 وتو�شية 192: ال�شالمة وال�شحة يف الزراعة، 2001

تو�شية 194: قائمة الأمرا�ص املهنّية، 2002

اتفاقّية العمل البحري، 2006

العمل؛  مكان  يف  ال�سحّية  القواعد  الكيميائّية؛  الإطالع اأي�شًا على:  املواد   

حماية الأمومة؛ ال�سالمة وال�سّحة املهنّيتان. 

املدّر�سون

ت�شّكل مهنة التعليم اإحدى املجالت التي متتهنها املراأة رغم ترّكزها يف املنا�شب ال�شغرى. ول 

املدّر�شني  اأو�شاع  ب�شاأن  واليون�شكو  الدولّية  العمل  ال�شادرة عن منظمة  امل�شرتكة  التو�شية  تزال 

واملعتمدة عام 1966 جمدية باعتبارها ترمي اإىل تعزيز املمار�شة احل�شنة يف التعليم. وهي ت�شّدد 

على �شرورة اأن تكون جميع نواحي اإعداد املدّر�شني وا�شتخدامهم معتوقًة من اأي �شكٍل من اأ�شكال 

التمييز على اأ�شا�ص العرق، اللون، اجلن�ص، الدين، الراأي ال�شيا�شي، الن�شب اأو الأ�شل الجتماعي 

اأو الو�شع القت�شادي )الفقرة 3. 7(. وبح�شب هذه التو�شية:

• اأو ا�شتمرار ا�شتخدامهّن كما ل 	 اأمام تعيني املدّر�شات  ل يجب اعتبار الزواج عقبًة 

يجب اأن يوؤّثر الزواج يف الأجر اأو يف غريه من ظروف العمل؛

• يجب منع اأ�شحاب العمل من اإنهاء عقود اخلدمة لأ�شباب اإجازة احلمل والأمومة؛	

• يجب تاأمني ترتيبات مثل دور احل�شانة اأو الرو�شات حيثما يكون ذلك ممكنًا لرعاية 	

اأطفال الأ�شاتذة ذوي امل�شوؤولّيات العائلّية؛

• منا�شب 	 تويّل  من  العائلّية  امل�شوؤولّيات  ذات  املدّر�شة  لتمكني  تدابري  اتخاذ  يجب 

تدري�ص على مقربة من دارها كما لتمكني الزوجني يف التدري�ص من التعليم يف احلّي 

نف�شه اأو يف املدر�شة نف�شها؛

• يف ظروف منا�شبة، يجب ت�شجيع املدّر�شة ذات امل�شوؤولّيات العائلّية التي تركت املهنة 	

قبل �شّن التقاعد على العودة اإىل التعليم؛

• بع�ص 	 العاملون  الأ�شاتذة  يتمكن  اأن  يجب  الوقت:  بع�ص  العمل  خدمة  تي�شري  يجب 

الوقت من احل�شول على اأجر مماثل ن�شبّيًا لأجر الأ�شاتذة امل�شتخدمني طيلة الوقت 

واأن  املنا�شبة  باحلقوق  يحظوا  اأن  ويجب  ا�شتخدامهم،  ظروف  بنف�ص  التمتع  ومن 

مينحوا حماية منا�شبة يف ال�شمان الجتماعي ت�شمل ال�شتفادة من معا�شات التقاعد 

التي يتيحها �شاحب العمل؛
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• يجب تطبيق املعايري املن�شو�ص عليها يف التفاقّية رقم 3 والتفاقّية رقم 103 حول 	

؛
20

حماية الأمومة

• يجب ت�شجيع الأّم املدّر�شة على البقاء يف اخلدمة عن طريق تدابري متّكنها، بناًء على 	

طلبها، من اأخذ اإجازة غري مدفوعة اإ�شافّية مّدتها �شنة بعد الو�شع ومن دون فقدان 

الوظيفة، مع احلفظ على جميع احلقوق النا�شئة عن العمل.

التو�شية  تطبيق  حول  واليون�شكو  الدولّية  العمل  منظمة  بني  امل�شرتكة  اخلرباء  جلنة  تاأ�ّش�شت 

ب�شاأن اأو�شاع املدّر�شني لالإ�شراف على تطبيق التو�شية. ومن مهامها النظر يف ادعاءات نقابات 

الدعاء،  حمتوى  يف  النظر  وبعد  الأع�شاء.  الدول  يف  التو�شية  لأحكام  المتثال  بعدم  املدّر�شني 

ُت�شدر اللجنة خال�شاتها وتو�شي مبعاجلة امل�شكلة اأو النزاع. ويت�شمن تقرير اللجنة لعام 2006 

.
21

فقرًة حول النوع الجتماعي يف التعليم

العام  لتو�شية  تتمًة  العايل  التعليم  يف  التدري�ص  هيئات  اأو�شاع  حول  اليون�شكو  تو�شية  وت�شّكل 

1966. وهي تو�شية جرى اعتمادها عام 1977 بعد �شنوات من العمل التمهيدي من جانب كّل من 

اليون�شكو ومنظمة العمل الدولّية، وت�شري اإىل معايري العمل الدولّية ب�شاأن احلرّية النقابّية وحّق 

التنظيم واملفاو�شة اجلماعّية وامل�شاواة يف الفر�ص واملعاملة.

تو�شية م�شرتكة بني منظمة العمل الدولية واليون�شكو ب�شاأن اأو�شاع املدر�شني، 1966

تو�شية اليون�شكو املتعّلقة ب�شاأن اأو�شاع هيئات التدري�ص يف التعليم العايل، 1997

الإطالع اأي�شًا على:  العّمال ذوو امل�سوؤولّيات العائلّية؛ حماية الأمومة؛ الف�سل   

املهني؛ التدريب املهني.

املراأة يف التنمية

الإطالع على: حتليل النوع الجتماعي والتخطيط له.  

20(  اتفاقّية حماية الأمومة لعام 2000 )رقم 183( حُتّدث هذه ال�شكوك.

21(  ملزيٍد من املعلومات الإطالع على املوقع :

http://ww.w.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb298/pdf/ceart10-pdf
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مرافق ال�ستخدام العامة ووكالت ال�ستخدام اخلا�سة

تتحّكم جمموعة من الوكالت بالو�شول اإىل فر�ص العمل، منها مرافق ال�شتخدام العامة ووكالت 

املهنّي.  التوجيه  اأو اخلا�شة وموؤ�ش�شات  العامة  التوظيف  اأو  امل�شورة  التوظيف اخلا�شة وخدمات 

وميكن لتلك الفعالّيات الو�شيطة اأن توؤدي دورًا مهمًا اإّما يف تعزيز الإن�شاف اأو يف اإدامة التمييز 

يف �شوق العمل.

يف  للم�شاواة  ترّوج  اأن  اخلا�شة  ال�شتخدام  ووكالت  العامة  ال�شتخدام  مرافق  جميع  يف  ويجب 

الفر�ص واملعاملة لناحية الو�شول اإىل ال�شتخدام واإىل مهن حمددة. مثاًل، يجب يف الأ�شئلة املعّدة 

لطالبي العمل اأّل حتاول ا�شتي�شاح املعلومات التي ميكن اأن تف�شي اإىل معاملة متييزّية اأو و�شول 

حمدود اإىل ال�شتخدام. ويجب على الدول اأن حتر�ص على اأن تعامل وكالُت ال�شتخدام اخلا�شة 

العّماَل من دون متييز مبني على اأ�شا�ص العرق اأو اللون اأو اجلن�ص اأو الدين اأو الراأي ال�شيا�شي اأو 

الن�شب اأو الأ�شل الجتماعي اأو اأي �شكل اآخر من اأ�شكال التمييز التي تغطيها القوانني واملمار�شات 

الوطنّية، مثل ال�شّن اأو الإعاقة.

وحتدد التفاقّية رقم 191 للعام 1997 حول وكالت ال�شتخدام اخلا�شة والتو�شية املرفقة بها رقم 

188 مبداأ عدم التمييز يف الطريقة التي تعامل بها الوكالت العّمال وطالبي العمل ويف الطريقة 

ال�شكوك  وت�شجع هذه  ال�شتخدام.  اأو عرو�ص  الوظائف  �شغور  تبليغات  فيها  وتن�شر  التي حتدد 

الوكالت اخلا�شة على تعزيز امل�شاواة يف ال�شتخدام عن طريق برامج العمل الإيجابّي. وتن�ّص 

الوطنّية،  واملمار�شات  للقوانني  وفقًا  ع�شو،  دولة  كّل  على  يتعنّي  اأّنه  على   11 املادة  يف  التفاقّية 

وكالت  امل�شتخدمني عن طريق  للعّمال  املالئمة  توفري احلماية  ل�شمان  الالزمة  التدابري  اتخاذ 

واإعانة  الوالدين  وحماية  الأمومة  واإعانات  الأمومة  حماية  يخ�ّص  ما  يف  اخلا�شة  ال�شتخدام 

الوالدين. كما حتظر املادة 3 )ه( من التفاقّية رقم 111 التمييز يف اخلدمات العامة. 

اأداًة  العامالت  حاجات  بح�شب  واملكّيفة  ال�شتخدام  لأغرا�ص  امل�شورة  برامج  ت�شّكل  اأن  وميكن 

جمديًة لتح�شني و�شول املراأة اإىل وظائف نوعّية.

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز )يف ال�شتخدام واملهنة(، 1958

اتفاقّية 181 وتو�شية 188: وكالت ال�شتخدام اخلا�شة، 1997

اتفاقّية 160 وتو�شية 170: اإح�شاءات العمل، 1985

الإطالع اأي�شًا على: احل�سول على عمل؛ اإعالنات العمل؛ اإدارة العمل.  
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املرافق واملعدات

يجب يف جميع مرافق الرعاية يف مكان العمل مثل خدمات الرعاية ال�شحّية وخدمات التموين 

والأدوات  املكتبّية  التجهيزات  مثل  واملعدات  واملنا�شبة  الكافية  واملغا�شل/املراحي�ص  الغذائي 

املت�شلة بالعمل اأن تكون متاحًة جمانًا جلميع امل�شتخدمني على قدم امل�شاواة. ويجب يف املرافق 

واملعدات، بقدر ما يكون ذلك ممكنا، اأن تلبي احلاجات العملّية والثقافّية جلميع العّمال مبا يف 

ذلك الن�شاء واملعّوقني واأبناء ديانة وجمموعات ثقافّية حمددة. وينبغي، حيثما يكون ذلك ممكنًا 

عملّيًا، اأن ُتّتخذ تدابري من اأجل اإقامة مرافق لالإر�شاع يف ظّل ظروف �شحّية مالئمة يف مكان 

العمل اأو قريبًا منه.

ويجب ن�شر املعلومات ب�شاأن توّفر هذه املرافق واملعدات على جميع امل�شتخدمني بالت�شاوي.

التو�شية 102: ت�شهيالت الرعاية، 1956 

التفاقّية 155: ال�شالمة وال�شّحة املهنّيتني، 1981

التفاقّية 161: خدمات ال�شّحة املهنّية، 1985

التفاقّية 148: بيئة العمل )تلوث الهواء، وال�شو�شاء، والهتزازات(، 1977

التفاقّية 120: القواعد ال�شحية )التجارة واملكاتب(، 1964

التفاقّية 103: حماية الأمومة )مراجعة(، وتو�شية 95: حماية الأمومة، 1952

التفاقّية 183 والتو�شية 191: حماية الأمومة، 2000

الطفولة  رعاية  ومرافق  خدمات  املر�سع؛  الإطالع اأي�شًا على:  العاملة   

مكان  يف  ال�سحّية  القواعد  املعّوقون؛  العّمال  والأ�سرة؛ 

العمل؛ حماية الأمومة؛ ال�سالمة وال�سّحة املهنّيتان.

مراكز الت�سال

الإطالع اأي�شًا على: العمل عن بعد.   

مرونة العمل

حُتدد مرونة �شوق العمل بقدرته على التكّيف �شريعًا مع ظروف جديدة. ويتّم ذلك على اأ�شعدة 

خمتلفة من �شوق العمل، منها تكييف كمّية العمال عن طريق التوظيف اأو ال�شرف اأو اللجوء اإىل 

عقود موؤقتة )مرونة خارجّية( اأو عرب تغيري مواعيد العمل وطريقة تنظيم العمل وتكييف الأجور 
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املرنة  العمل  اأ�شكال  توؤدي  ما  وغالبًا  داخلّية(.  )مرونة  الأخرى  والتطّورات  ال�شدمات  لتمت�ص 

والعر�شّية، مبا يف ذلك العقود لأجل ثابت والعقود ق�شرية الأجل والعمل املوؤقت عن طريق وكالت 

والعمل على م�شروع والوظائف املتعددة والعمل الذاتي وغريها، اإىل اإق�شاء العاملني عن خطط 

امل�شاعدة  اأ�شكال  و�شائر  ال�شحّية  والرعاية  التقاعد  معا�شات  ذلك  يف  مبا  الجتماعي  ال�شمان 

الجتماعّية. وتطرح مرونة العمالة اإ�شكالّية عندما تتخذ �شكل عمل منخف�ص الأجر ذات ظروف 

عمل �شيئة اأو عندما ُينظر اإليها على اأّنها ت�شتدعي اإزالة التنظيمات. بالإ�شافة اإىل قلة احلماية، 

تنطوي اأ�شواق العمل املرنة على حقوق قانونّية واإعانات وظروف عمل اأقّل حظوًة مينحها �شاحب 

العمل اأو عقد العمل.

ومن خ�شائ�ص العمالة املرنة زيادة ح�شور العن�شر الن�شائي يف القوى العاملة من خالل العمل 

بع�ص الوقت، بعقود غري دائمة، يف املنزل، عن بعد، الكرتونّيًا عن بعد اأو يف القطاع غري النظامي. 

ولكن ل ت�شب جميع نواحي املرونة يف م�شلحة املراأة. فاملرونة يف دوام العمل ل ُترتجم تلقائيًا 

ا�شتخدامًا اأكرث جاذبّيًة اإذا حتّكم بها �شاحب العمل وحده. ول �شك يف اأن املرونة فتحت اأ�شوق 

العمل للن�شاء ولكن ل تنطوي هذه الفر�ص بال�شرورة على الأمن الوظيفي. كما اأن النقابات اأقل 

 كامل ومنحهم فر�شة 
ٍ
قدرة على متثيل الن�شاء )والرجال( العاملني خارج العمالة النظامية بدوام

اتخاذ تدابري جماعّية. 

حتقيقًا لالأمن الظيفي واملرونة يف اآن، يجب على الدول الأع�شاء و�شع اأو تدعيم �شيا�شات خا�شة 

البطالة  تاأمني  خطط  مثل  اأخرى  اإىل  وظيفٍة  من  النتقال  اأثناء  يف  العّمال  حتمي  العمل  ب�شوق 

زيادة  يجب  نف�شه،  الوقت  ويف  الجتماعّية.  امل�شاعدة  واأنظمة  النا�شطة  العمل  �شوق  و�شيا�شات 

ا�شتهداف  يجب  كما  العمل  ل�شاحب  موؤاتية  �شريبّية  اأنظمة  طريق  عن  الوظائف  خلق  فر�ص 

حاجات حمددة من خالل اعتماد موازنات تراعي اعتبارات النوع الجتماعي.

والأهّم اأّن العقود املرنة وق�شرية الأمد ل يجب اأن توؤدي اإىل تنامي التمييز يف ال�شتخدام اأو اأن 

ُتعر�ص على العامل لتجنيب �شاحب العمل من حتمل م�شوؤولّية احلماية الجتماعّية وامل�شاواة يف 

اأو  اأن ي�شتفيد العّمال بع�ص الوقت  الفر�ص واملعاملة والأجر. فيجب اتخاذ تدابري للحر�ص على 

املوؤقتون وغريهم من قوى العمل املرنة من نف�ص احلقوق ن�شبيًا التي يتمتع بها العّمال الدائمون، 

 كامل، ب�شرف النظر عن اجلن�ص.
ٍ
بدوام

ولقد ا�شُتحدث م�شطلح »الأمن الوظيفي املرن« للتعبري عن تنامي اأهمّية العالقة بني مرونة �شوق 

العمل والأمن الوظيفي. وهدف الأمن الوظيفي املرن، باعتباره �شيا�شة ا�شرتاتيجية، التوفيق بني 

الوظيفي  والأمن  العوملة من جهة،  رّدًا على مقت�شيات  املرونة  العمل مزيدًا من  اأ�شواق  اكت�شاب 

والجتماعي خ�شو�شًا بالن�شبة اإىل جمموعات العّمال الأكرث ا�شت�شعافًا من جهٍة اأخرى. اأّما البعد 

اجلن�شاين لالأمن الوظيفي املرن فبغاية الأهمية مبا اأّن م�شاركة املراأة يف �شوق العمل طوال دورة 

احلياة خمتلفة عن م�شاركة الرجل، والتي متيل لأن تكون اأقّل ا�شتقامًة واأكرث تقطعًا. ومن اأبرز 

نواحي الأمن الوظيفي املرن املراعي لحتياجات اجلن�شني تنمية احلقوق الجتماعّية مثل اإجازة 
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الأمومة والإجازة الوالدّية وهي ت�شمح بغياب موؤقت عن �شوق العمل )املرونة( ولكنها ت�شمن العودة 

اإليه )الأمن(. واأثبت هذا املفهوم عن اأهميته يف اإدارة تغرّيات �شوق العمل يف اأوروبا الغربّية ولكّنه 

ي�شري اأي�شًا على الدول يف الفرتات ما بعد النتقالّية يف اأوروبا ال�شرقّية والو�شطى.

تو�شية 198: عالقة ال�شتخدام، 2006

الإطالع اأي�شًا على:  العمل غري النمطي؛ العمل العر�سي؛ عالقة ال�ستخدام؛   

العمل يف املنزل؛ العمل بع�ص الوقت؛ ال�سمان الجتماعي.  

م�سوؤولّية الإثبات

م�شوؤولّية الإثبات كناية عن قاعدة اإجرائّية قانونّية ترتّتب عنها تبعات مهّمة يف حال عدم التمّكن 

من اإثبات الّدعاء. بطبيعة احلال، عندما يتقّدم �شخ�ٌص بدعوى قانونّية اأمام حمكمة مدنّية اأو 

حمكمة عمل، يتعنّي عليه/عليها اإثبات الوقائع اخلا�شة بالدعوى املزعومة. واإذا مل يتمّكن املدعي 

من اإثبات اّدعائه، فال حاجة بالطرف اخل�شم اأن يدافع عن نف�شه.

ولكّن طبيعة حالت التمييز غالبًا ما جتعل الإثبات �شعبًا ل بل م�شتحياًل لأّن النظرة اإىل التمييز 

�شخ�شّية وغالبًا ما ل يتوّفر للمدعي غري القليل من املعلومات ب�شاأن �شيا�شات واإجراءات �شاحب 

العمل الداخلّية، اإن ُوجدت، وقد ل يتم الك�شف عن ال�شبب الفعلي لتدبري اأو ت�شّرف اتخذ يف مكان 

العمل.

اإن الت�شريعات الوطنّية هي التي حتّدد م�شتويات الإثبات املطلوبة واإن كان عبء  ب�شورٍة عامة، 

املالحقة  ت�شهيل  وبهدف  مرجحًا(.  )مثاًل  خفيفًا  اأو  ال�شّك(  يقبل  ل  مبا  )مثاًل  ثقياًل  الإثبات 

 من الأنظمة القانونّية الوطنّية والحتاد 
ٍ
القانونّية للتعوي�ص عن �شحايا التمييز، قام عدد متنام

ب�شكٍل  الإثبات  م�شوؤولّية  فتبقى  امل�شتكي:  م�شلحة  فيه  ملا  العامة  القاعدة  هذه  بتعديل  الأوروبي 

مبدئي ملقاة على عاتق الطرف الذي يّدعي تعّر�شه للتمييز ولكن يكفي اأن تكون املزاعم مرّجحة 

التي  الأدلة  بع�ص  اإبراز  من  امل�شتكي  متّكن  واإذا  ال�شك.  يقبل  ل  مبا  اأكيدة  تكون  لأن  حاجة  ول 

ت�شري اإىل وقوع متييز ) prima facie case- ق�شية ل حتتاج اإىل دليل ما مل يثبت العك�ص(، تنتقل 

م�شوؤولّية الإثبات اإىل �شاحب العمل الذي يتعنّي عليه اإّما اأن يرّد باحلجة على هذا الدليل اأو اأن 

ُيربز دلياًل مناق�شًا )»نقل« اأو »عك�ص« م�شوؤولّية الإثبات(. وُتبنى الأحكام ذات ال�شلة على كون 

�شاحب العمل هو الذي يجد نف�شه عادًة يف موقع الأف�شلّية وبحوزته جميع امل�شتندات اأو غريها 

من الإثباتات ذات ال�شلة، واإذا كان للمعاملة امل�شيئة �شبب وجيه فال يجب اأن يكون ذلك �شعب 

الإثبات. 

اأو عك�شها ما ُيح�ّشن من فر�ص ال�شحّية يف ك�شب الدعوى وقد ي�شّكل  ويف نقل م�شوؤولّية الإثبات 
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�شبياًل فّعاًل اإىل مكافحة الالم�شاواة يف الأجر اأو املعاملة يف مكان العمل. 

اتفاقّية 158: اإنهاء ال�شتخدام، 1982

تو�شية 198: عالقة ال�شتخدام، 2006

الإطالع اأي�شًا على: التمييز؛ الت�سريح؛ امل�ساواة يف الأجر.   

امل�ساواة بني اجلن�سني

يف  بامل�شاواة  والفتيات  وال�شبيان  والن�شاء  الرجال  متتع  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  بتعبري  ُيق�شد 

احلقوق والفر�ص واملعاملة يف �شّتى نواحي احلياة. وهو يوؤّكد على اأّن حقوق الأفراد وم�شوؤولّياتهم 

اأنثى. ولكّن هذا ل  اأو  اإىل املوارد لي�ص رهنًا بكونهم ولدوا ذكرًا  وو�شعهم الجتماعي وو�شولهم 

اأن  اأن ي�شبحوا �شواء واأّن جميع تدابري �شوق العمل يجب  اأو يجب  اأّن الرجل واملراأة �شواء  يعني 

ت�شل اإىل النتائج نف�شها. بل تعني امل�شاواة بني اجلن�شني اأّن اجلميع رجاًل ون�شاًء اأحرار يف تنمية 

الأحكام  اأو  النمطّية  القوالب  واتخاذ خيارات حياتّية من دون قيد تفر�شه  ال�شخ�شّية  قدراتهم 

امل�شبقة ب�شاأن اأدوار اأو خ�شائ�ص الرجل واملراأة.

ويف اإطار العمل الالئق، ت�شمل امل�شاواة بني اجلن�شني امل�شاواة يف الفر�ص واملعاملة وامل�شاواة يف 

الأجر والو�شول اإىل بيئة عمل �شليمة و�شحّية وامل�شاواة يف التجّمع واملفاو�شة اجلماعّية وامل�شاواة 

يف التقدم املهني وحماية الأمومة والتوازن املن�شف لكل من الرجال والن�شاء بني احلياة املهنّية 

�شوؤون حقوق  �شاأن من  اأّنها  على  بني اجلن�شني  امل�شاواة  الدولّية  العمل  وتفهم منظمة  والعائلّية. 

الإن�شان والعدالة الجتماعّية والتنمية امل�شتدامة.

الفر�ص  يف  امل�ساواة  الأجر؛  يف  امل�ساواة  التمييز؛  الالئق؛  الإطالع اأي�شًا على:  العمل 

واملعاملة يف ال�ستخدام واملهنة؛ العّمال ذوو امل�سوؤولّيات العائلّية؛ 

حماية الأمومة؛ الأهداف الإمنائّية لالألفّية؛ التمثيل وال�سوت.

امل�ساواة بني اجلن�سني يف النقابات

عل  العّمال من كال اجلن�شني  و�شع  و/اأو حت�شني  العّمال حلماية  اأو منظمات  النقابات  تاأ�ّش�شت 

النقابات  تكوين  يف  احلّق  اأّما  اجلماعي.  العمل  طريق  عن  والجتماعي  القت�شادي  ال�شعيد 

والن�شمام اإليها من دون متييز فت�شمنه التفاقّيتان رقم 87 و98. وت�شّكل هذه الهيئات اإىل جانب 

الثالثة  الأركان  على  القائمة  الدولّية  العمل  منظمة  بنية  العمل  اأ�شحاب  ومنظمات  احلكومات 

امل�شاركة يف احلوار الجتماعي.
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والفر�ص  الأجر  يف  امل�شاواة  احرتام  على  احلر�ص  واأع�شائها  وممثليها  النقابات  على  ويجب 

توؤدي  العمل،  اأ�شحاب  منظمات  غرار  فعلى  بالإدارة.  عالقتها  طريق  عن  وتعزيزها  واملعاملة 

ب�شّتى  ومكافحتها  اإليها  والتعّرف  التمييزّية  املمار�شات  حتديد  يف  اأ�شا�شّيًة  م�شوؤولّيًة  النقابات 

ال�شبل بدءًا باملنظمات اخلا�شة بها.

ويف هذا ال�شدد، عليها اعتماد ال�شيا�شات التالية القائمة على امل�شاواة يف الفر�ص واملعاملة:

• ت�شجيع الإدارة على ا�شتحداث تدابري منا�شبة يف املجالت التي تنق�شها مثل هذه 	

التدابري والتفاو�ص على تو�شيع نطاق ال�شيا�شات احلالّية؛

• التفاو�ص على ت�شمني بنود حول امل�شاواة يف الفر�ص واحلماية من التمييز والعمل 	

الإيجابي والرتتيبات املنا�شبة للعائلة، يف التفاقات املنبثقة عن املفاو�شة اجلماعية؛

• التعاون مع الإدارة وم�شاعدتها على �شياغة �شيا�شات امل�شاواة يف الفر�ص واملعاملة 	

وتطبيقها ومراقبتها.

و�شمن الهيئة النقابّية يتعنّي على املمثلني والأع�شاء احلر�ص على امل�شاواة يف الفر�ص واملعاملة 

وعلى التمثيل املتكافئ بني اجلن�شني. فوجود كتلة كبرية من الن�شاء يف املنا�شب النقابية العليا من 

�شاأنه تعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني يف عامل العمل. وعلى هذا ال�شعيد يجب يف النقابات:

• مع 	 العمل،  مكان  اجلن�شني يف  ومن كال  املجموعات  عّمال من جميع  طلب ع�شوية 

اعتماد اإجراءات اإيجابّية تعزز انخراط املراأة؛

• منقو�شة 	 واملجموعات  التمثيل  منقو�ص  اجلن�ص  انتخاب ممثلني عن  على  الت�شجيع 

التمثيل؛ واتخاذ تدابري خا�شة ل�شمان م�شاركة املراأة بالت�شاوي يف اتخاذ القرارات؛

• ت�شجيع جميع العّمال على امل�شاركة يف الن�شاطات النقابّية التي تهدف اإىل التوعية 	

وبناء القدرات لتعزيز امل�شاواة، خ�شو�شًا على م�شتويي التعليم والتدريب؛

• والإجراءات 	 النقابة،  يف  املت�شاوي  دورهم  حول  مبعلومات  الأع�شاء  جميع  تزويد 

والهيكليات النقابية، وحقوقهم وم�شوؤولّياتهم مبوجب اتفاقات املفاو�شة اجلماعّية، 

والقوانني ذات ال�شلة وغريها من الأحكام القانونّية وقواعد العمل؛

• عن 	 وذلك  العمل  مكان  التمييز يف  يّدعون  الذين  الأع�شاء  امل�شاعدة جلميع  توفري 

طريق التوجيه والن�شاطات التثقيفية واملعلومات والتمثيل حيثما يقت�شي الأمر.

ة  ومع اأّن ع�شوية النقابات ن�شبًة اإىل جمموع القوى العاملة قد تراجع يف غالبّية الدول، اإّل اأّن ح�شّ

املراأة من ع�شوية النقابات اإىل ارتفاع يف العديد من الأماكن. ويدعو هذا اإىل الت�شجيع خا�شة اأّنه 

متعارف عليه عمومًا اأّن النقابات العمالّية ل تزال مبجملها خا�شعًة ل�شيطرة الرجل وتعمل وفقًا 

لأولّيات وبرامج وثقافات تنظيمّية ذكورّية را�شخة. ولكّن احلركات النقابّية يف العديد من الدول 

قد اعرتفت اأّن بقاءها وقّوتها ي�شتوجبان منها القيام بن�شاطات مت�شلة بحاجات القوى العاملة 

املتغرّية، وخ�شو�شًا الوالدين العاملني والن�شاء والعّمال يف القطاعات التي تهيمن عليها املراأة مثل 

العمل بع�ص الوقت.
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اتفاقّية 87: احلرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948

اتفاقّية 98: حق التنظيم واملفاو�شة اجلماعية، 1949

اتفاقّية 141: منظمات العّمال الريفيني، 1975

اتفاقّية 151: عالقات ال�شتخدام يف اخلدمة العامة، 1978

الإطالع اأي�شًا على:  املفاو�سة اجلماعّية؛ منظمات اأ�سحاب العمل؛ العّمال ذوو   

التنظيم؛  وحّق  النقابّية  احلرّية  العائلّية؛  امل�سوؤولّيات 

املبادئ واحلقوق الأ�سا�سّية يف العمل؛ التمثيل وال�سوت؛ 

احلوار الجتماعي؛ الثالثية؛ امل�ساورات الثالثّية.

امل�ساواة يف الأجر

تعّرف املادة 1 )اأ( من التفاقّية رقم 100 بالأجر على اأّنه “الأجر اأو املرتب العادي، الأ�شا�شي 

اأو الأدنى وجميع التعوي�شات الأخرى، التي يدفعها �شاحب العمل للعّمال ب�شورة مبا�شرة اأو غري 

مبا�شرة، نقدًا اأوعينًا مقابل ا�شتخدامه له”.

اجلن�شي  النحياز  م�شكلة  مبعاجلة  مت�شاوية  قيمة  ذي  عمل  عن  الأجر  يف  امل�شاواة  مبداأ  يقوم 

اأ�شا�ص  على  والعمودي  الأفقي  املهني  الف�شل  اإىل  واملوؤدي  العمل،  اأ�شواق  يف  والتمييزي  البنيوي 

اأن ُتبنى على  اأّن معدلت الأجر واأنواعه ل يجب  اجلن�ص )مراجعة ال�شفحة 156(. وهذا يعني 

جن�ص امل�شتخدم )اأو غريها من ال�شفات( بل على تقييم مو�شوعي للعمل الذي اأّداه. وميّثل هذا 

حّقًا اأ�شا�شيًا من حقوق املراأة العاملة وهو متعارف عليه ب�شكٍل وا�شع ومطبق يف الأنظمة القانونّية 

تراجع  اجلن�شني  بني  الأجر  يف  م�شتمّر  فارق  اإىل  ت�شري  والبحوث  الإح�شاءات  ولكّن  الوطنّية. 

تراجعًا يكاد ل ُيذكر يف خالل ال�شنوات الأخرية. فب�شكٍل عام، تتقا�شى املراأة عن �شاعة العمل 

مقدار 75% تقريبًا مما يتقا�شاه الرجل.

والأقدمّية  والكفاءات  املهارات  يف  فالتباين  عّدة.  اأ�شباب  اإىل  الك�شب  يف  الفوارق  هذه  وُتعزى 

العلمي  التح�شيل  ي�شّكل  ال�شائد، ل  للمعتقد  وقطاعات ال�شتخدام موؤثرة جميعها، ولكن خالفًا 

اجلن�شني.  بني  الأجور  يف  للتباين  الأ�شا�شي  ال�شبب  للمراأة  املتقطعة  املهنّية  وامل�شرية  الأدنى 

منحازة،  الوظيفّية  الت�شنيف  واأنظمة  الأجور  هيكلّيات  لكون  نظرًا  تاأثريًا.  اأكرث  عامل  فالتمييز 

ُي�شّجل ميل يف ت�شنيف الوظائف التي توؤديها غالبّية الن�شاء عند م�شتويات اأدنى. وترتّكز الن�شاء 

بدرجٍة اأكرب يف عمل »مرن« مثل العمل بع�ص الوقت اأو العمل بالقطعة اأو العمل املوؤقت الذي عادًة 

ما يكون قليل الأجر. وتعمل املراأة �شاعات اإ�شافّية اأقّل من الرجل. ويف الوقت نف�شه، ُينظر اإىل 

تكاليف ا�شتخدام املراأة على اأّنها اأكرب من تكاليف توظيف الرجل.
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ومُيار�ص التمييز يف احل�شول على ترقية فيوؤثر بالتايل على الدخل وامل�شتحقات الإ�شافّية. ولي�ص 

بني  الأجر  للفرق يف  بة  امل�شبِّ العوامل  يجب حتديد  اأّنه  �شهاًل مبا  الأجر  التمييز يف  الك�شف عن 

اجلن�شني ملعرفة ما اإذا كانت ت�شّكل اأو ل ت�شّكل متييزًا. ويف العديد من الدول، ُي�شّجل نق�ص يف 

الإح�شاءات املوثوق بها لقيا�ص التفاوت يف الراتب. ولكن حيث يكون راتب املراأة اأقّل من راتب 

الرجل يف مهنة اأو قطاع حمدد، اأو على م�شتوى مهارات اأو تعوي�شات حمددة، يجدر البحث عن 

متييز حمتمل يف الأجر.

ويعرتف د�شتور منظمة العمل الدولّية )لعام 1919( باحلّق يف امل�شاواة يف الأجر عن عمل ذي 

قيمة مت�شاوية. كما ت�شكل اتفاقّية منظمة العمل الدولّية رقم 100 لعام 1951 �شّكًا حمددًا حول 

التعوي�شات  وجميع  الأ�شا�شي  الأجر  تغطي  وهي  مت�شاوية  قيمة  ذي  عمل  عن  الأجر  يف  امل�شاواة 

بني  امل�شاواة  حول  القرار  اأّما  ا�شتخدامه.  مقابل  اأوعينًا  نقدًا  العامل  يتقا�شاها  التي  الأخرى 

اجلن�شني والإن�شاف يف الأجر وحماية الأمومة الذي جرى اعتماده يف الدورة الثانية والت�شعني من 

موؤمتر العمل الدويل لعام 2004 في�شعى اإىل تدعيم التفاقّية والرتويج للم�شادقة عليها وتطبيقها 

ب�شكٍل اأو�شع كما يدعو ال�شركاء الجتماعيني اإىل تنفيذ برامج لبناء القدرات والتدريب واملنا�شرة 

ُتعنى ب�شّتى نواحي امل�شاواة يف الأجر.

ولكّن اأ�شحاب العمل والنقابات مييالن اإىل منح امل�شاواة يف الأجر اأولوّية اأقّل من موا�شيع اأخرى 

مثل م�شتويات الأجر وخلق الوظائف وال�شتخدام. وغالبًا ما متيل النقابات اإىل اعتبار امل�شاواة يف 

الأجر مو�شوعًا خا�شًا بالعامالت وح�شب من غري اعتباره �شاأنًا ا�شرتاتيجّيَا يخ�ّص جميع العّمال.

وُيعد تطبيق مبداأ امل�شاواة يف الأجر عن عمل ذي قيمة مت�شاوية م�شوؤولّية م�شرتكة للدولة وال�شركاء 

الجتماعيني وميكن تطبيقه عن طريق:

• القوانني واللوائح الوطنّية؛	

• اأي نظام قانوين لتحديد الأجور يقّرره القانون اأو يعرتف به؛	

• التفاقات اجلماعّية بني اأ�شحاب العمل والعّمال؛	

• اأي مزيج من هذه الو�شائل )اتفاقّية رقم 100، املادة 2(. 	

من التدابري العملّية لتطبيق هذا املفهوم ما يلي:

• اعتماد اأنظمة للت�شنيف الوظيفي وهيكلّيات الأجور على اأ�شا�ص مو�شوعي ب�شرف 	

النظر عن جن�ص الأ�شخا�ص الذي يوؤدون الوظيفة.

• اجلماعّية 	 والتفاقات  الأجور  معايري  جميع  يف  حمدد  جن�ٍص  اإىل  اإ�شارة  اأي  اإزالة 

واأنظمة الدفع والعالوات وجداول الأجور واأنظمة الإعانات والتغطية الطبّية وغريها 

من الإعانات الإ�شافّية.

• اأبناء جن�ٍص حمدد يف تن�شيف 	 اأجور توؤدي اإىل ح�شر  اأو هيكلّية  اأي نظام  مراجعة 

اآخرون  يوؤدي عّمال  اأّل  اأجور حمدد، وتعديله للحر�ص على  وظيفي حمدد وم�شتوى 

عماًل ذات قيمة مت�شاوية يف ت�شنيف وظيفي وم�شتوى اأجور خمتلف.
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يجب اعتماد برامج وتدابري اأخرى يف مكان العمل لتطبيق مبداأ امل�شاواة يف الأجر. ويجب احلر�ص 

على:

• و�شع تدابري ت�شحيحّية وتطبيقها لدى الك�شف عن حالة ل م�شاواة يف الأجر؛	

• تنظيم برامج تدريب خا�شة لإعالم املوظفني وخ�شو�شًا امل�شرفني واملدراء باحلاجة 	

اأ�شا�ص هوية ال�شخ�ص  اأ�شا�ص قيمة العمل ولي�ص على  اإىل مكافاأة امل�شتخدمني على 

الذي يوؤدي العمل؛

• واملوظفني 	 الإدارة  ممثلي  بني  الأجر  يف  امل�شاواة  حول  منف�شلة  مفاو�شات  عقد 

غري  الأجور  بهيكلّية  اأو  املتكافئ  غري  الوظيفي  بالتن�شيف  املتاأثرات  والعامالت 

املن�شفة املتبعة يف مكان العمل.

الوقت مبا  للعاملني طيلة  املمنوح  الأجر  نف�ص  الوقت على  بع�ص  العاملني  ويجب �شمان ح�شول 

يتنا�شب مع �شاعات العمل التي يوؤدونها.

اتفاقّية 100 وتو�شية 90: امل�شاواة يف الأجور، 1951

اتفاقّية 175 وتو�شية 182: العمل بع�ص الوقت، 1994

الأمومة،  وحماية  الأجر  يف  والإن�شاف  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  حول  الدولّية  العمل  منظمة  قرار 

2004

اال�ستخدام؛  واإعانات  �سروط  اجلماعّية؛  الإطالع اأي�شًا على:  املفاو�سة   
تقييم  العمل؛  يف  الأ�سا�سّية  واحلقوق  املبادئ  التمييز؛ 

وت�سنيف الوظيفة؛ الف�سل املهني.

امل�ساواة يف الفر�ص واملعاملة يف ال�ستخدام واملهنة

ت�شّكل امل�شاواة يف الفر�ص وامل�شاواة يف املعاملة ناحيتني مكّملتني للم�شاواة يف ال�شتخدام واملهنة. 

وتعني امل�شاواة يف الفر�ص التمتع بفر�ص مت�شاوية للتقدم بطلب وظيفة وح�شور ح�ش�ص التعليم 

اأو التدريب والتاأهل لنيل بع�ص املوؤهالت وك�شب �شفة العامل اأو الرتقي يف جميع املهن اأو املنا�شب 

يف  امل�شاواة  املعاملة  يف  بامل�شاواة  وُيق�شد  اجلن�شني.  اأحد  عليها  ي�شيطر  التي  تلك  ذلك  يف  مبا 

واحلماية  العائلية  واحلياة  العمل  بني  والتوفيق  واأمن وظيفي  اأجر وظروف عمل  ي�شتحق من  ما 

الجتماعّية. وتعني الإ�شارة اإىل كّل من ال�شتخدام واملهنة اأّن احلماية من التمييز ل مُتنح فقط 

اأو  اخلا�ص  العاملني حل�شابهم  مثل  العاملة  القوى  من  اأخرى  ل�شرائح  اأي�شًا  واإمنا  للم�شتخدمني 

العاملني يف ال�شتخدام الذاتي واأ�شحاب املن�شاآت وعّمال الأ�شرة غري املاأجورين.

اأن  )والذي ميكن  اإزالته  اأو  التمييز  اأبعد من حظر  ال�شتخدام خطوًة  امل�شاواة يف  تعزيز  ي�شّكل 
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واإيجابية. وهو  نا�شطة  ي�شتدعي تدابري  الالم�شاواة( حيث  اأو غياب  »ال�شلبّية«  بامل�شاواة  يو�شف 

ي�شتوجب جهودًا م�شتمّرة مبا يف ذلك تطبيق تدابري ملمو�شة وتخ�شي�ص املوارد الالزمة واإجراء 

عملّيات الر�شد والتقييم املنتظمة.

املهني  الف�شل  على  الق�شاء  خا�ص  ب�شكل  ت�شتدعي  املهنة  يف  واملعاملة  الفر�ص  يف  امل�شاواة  اإن 

العمودي والأفقي.

اتفاقّية 100 وتو�شية 90: امل�شاواة يف الأجور، 1951

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز يف ال�شتخدام واملهنة، 1958

اتفاقّية 156 وتو�شية 165: العّمال ذوو امل�شوؤولّيات العائلّية، 1981

الإطالع اأي�شًا على:  احل�سول على عمل، العمل الإيجابي؛ م�سوؤولّية الإثبات؛   

�سروط واإعانات اال�ستخدام؛ التمييز؛ امل�ستخدم؛ امل�ساواة 

املبادئ  العائلّية؛  امل�سوؤولّيات  ذوو  العّمال  الأجر؛  يف 

التدابري  املهني؛  الف�سل  العمل؛  يف  الأ�سا�سّية  واحلقوق 

الت�سحيحية والعقوبات؛ احلماية الجتماعّية. 

امل�ستخَدم

عمل  مقابل  ا�شتخدام  عقد  عن  ينتج  اأجرًا  يتلّقى  اخلا�ص  اأو  العام  القطاع  يف  عامل  امل�شتخَدم 

عن  امل�شتخدم  ويختلف  الأخري.  هذا  يعّينه  �شخ�ص  اأو  عمل  ل�شاحب  اأّداها  خدمات  اأو  اأجنزه 

:
22

العامل يف ال�شتخدام الذاتي اأو املقاول امل�شتقّل لأ�شباب منها ما يلي

• ُيوؤّدى العمل وفقًا لتعليمات طرٍف اآخر اأو حتت اإ�شرافه؛	

• يفرت�ص العمل اإدماج العامل يف تنظيم املن�شاأة؛	

• ُيوؤّدى العمل فقط اأو ب�شورة اأ�شا�شية حل�شاب �شخ�صٍ اآخر؛	

• ُيوؤّدى العمل وفقًا ل�شاعات عمل حمددة اأو يف مكان عمل حمدد اأو مقبول من الطرف 	

الذي طلب العمل؛

•  ُي�شّدد الأجر ب�شورة دورّية وي�شّكل م�شدر الدخل الوحيد اأو الرئي�شي للعامل؛	

• ُيعرتف باحلقوق من قبيل الراحة الأ�شبوعّية والعطالت ال�شنوّية؛	

• عدم وجود خماطر مالّية بالن�شبة اإىل العامل.	

22( مراجعة املادة 13 من التو�شية رقم 198 حول عالقة ال�شتخدام لعام 2006.
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ل ُينظّم هذا النوع من عالقة ال�شتخدام مبوجب معايري عمل دولّية ووطنّية وح�شب يف غالبّية 

الدول واإمنا اأي�شًا مبوجب اتفاقات جماعّية. واإ�شافة للحقوق القت�شادّية التي يتمع بها امل�شتخدم 

)الأجر، امل�شاهمة يف ال�شمان الجتماعي، بدل اأتعاب(، يجب اأن يتمتع امل�شتخدم ب�شل�شلة حقوق 

ذات �شلة بحرّيته اأو كرامته:

• احلق يف الن�شمام لنقابات عمالّية؛	

• احلقوق املدنّية وال�شيا�شّية؛	

• ظروف عمل عادلة ولئقة؛	

• التحّرر من التمييز على اأ�شا�ص اجلن�ص اأو �شفات �شخ�شّية اأخرى؛	

• احرتام احلياة اخلا�شة ومراعاة احلاجة اإىل اإقامة توازن بني العمل والعائلة.	

ول يتمتع �شاحب العمل باحلّق يف ال�شتعالم عن حياة امل�شتخدم اخلا�شة اأو عن اآرائه ال�شيا�شّية 

والثالثية،   103 ال�شفحة  العمل،  �شاحب  )مراجعة  النقابّية  الن�شاطات  يف  م�شاركته  اأو  ودينه 

ال�شفحة 73(. 

اتفاقّية 87: احلرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948

اتفاقّية 98: حق التنظيم واملفاو�شة اجلماعية، 1949

اتفاقّية 122 وتو�شية 122: �شيا�شة العمالة، 1964

اتفاقّية 141 وتو�شية 149: منظمات العمال الريفيني، 1975

اتفاقّية 151: عالقات العمل يف اخلدمة العامة، 1978

اتفاقّية 154: املفاو�شة اجلماعية، 1981

تو�شية 159: عالقات العمل يف اخلدمة العامة، 1978

تو�شية 198: عالقة ال�شتخدام، 2006

الإطالع اأي�شًا على:  املفاو�سة اجلماعّية؛ �ساحب العمل؛ عالقة ال�ستخدام؛   

احلرّية النقابّية وحّق التنظيم؛ النقابات.

امل�ساورات الثالثّية

امل�شاورات الثالثّية كناية عن عملّية ا�شت�شارّية ترمي اإىل م�شاعدة احلكومات على اتخاذ قرارات 

ال�شركاء  ت�شمع احلكومة �شوت  اأن  الدولّية، واحلر�ص على  العمل  ب�شاأن م�شائل مت�شلة مبعايري 

امل�شاورات  ولي�شت  القرارات.  اتخاذ  قبل  ـــ   العمل  واأ�شحاب  العّمال  منظمات  ـــ  الجتماعيني 

ب�شياغة  املعنّية  الثالثية  العملّية  اتفاق على غرار  اإىل  ل  التو�شّ تفاو�شية هدفها  الثالثية عملّية 

املعايري.
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األفباء حقوق املراأة العاملة وامل�شاواة بني اجلن�شني

تدعو التفاقّية رقم 144 اإىل ت�شاور فاعل بني ممثلي احلكومات واأ�شحاب العمل والعّمال يف كّل 

الدويل  العمل  موؤمتر  اأعمال  جدول  و�سع  منذ  للمنظمة،  املعياري  الن�ساط  حمطات  من  حمطة 

اأخرى  موا�شيع  ال�شلة  ذات   152 رقم  التو�شية  وتقرتح  ونق�شها.  املعايري  على  امل�شادقة  وحتى 

يجب اأن يتم الت�شاور ب�شاأنها مثل التعاون الفّني والقرارات التي تعتمدها املنظمة يف اجتماعاتها 

هذه  من  العديد  يف  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  تعميم  وميكن  لن�شاطاتها.  والرتويج  وم�شاوراتها 

العمل  اأ�شحاب  ومنظمات  احلكومات  بني  الت�شاور  مو�شوع  اأخرى  اتفاقّيات  وتورد  املجالت. 

والعّمال يف نطاق تطبيقها ومنها على �شبيل املثال اتفاقيات حتديد احلّد الأدنى لالأجور ووكالت 

ال�شتخدام اخلا�شة واأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال.

امل�شاواة  اإحقاق  اإىل  التمييز واحلاجة  للتوعية حيال  الثالثّية  امل�شاورات  ا�شتخدام  وعليه، ميكن 

بني الرجال والن�شاء يف العمل. ويف العديد من الدول، جرى العمل لهذه الغاية على اإن�شاء هيئات 

اأو امل�شاواة. وعادًة ما تكون بنية هذه  ا�شت�شارّية وترويجّية مبا يف ذلك جلان وطنّية حول املراأة 

املجتمع  يف  املعنية  املجموعات  اأبرز  عن  ممثلني  ب�شّم  ت�شمح  وبالتايل  فاأكرث«  »ثالثّية  الهيئات 

املدين.

وميكن للجهات امل�شاركة يف امل�شاورات الثالثّية اأن حتر�ص على اإ�شماع �شوت الرجال والن�شاء على 

الت�شاورّية  الهيئات  والن�شاء يف  للرجال  املتوازن  التمثيل  تعزيز  امل�شاورات، عرب  اأثناء  ال�شواء يف 

ومناق�شة املوا�شيع التي تعني كاًل من الرجال والن�شاء. وميكن �شّم الآلّيات الوطنية اخلا�شة باملراأة 

والأق�شام اخلا�شة باملراأة يف احتادات النقابات اإىل الهيئات ال�شت�شارّية املذكورة يف التو�شية رقم 

اأو حيث  اإن�شاء هيئة جديدة يف �شياق امل�شاورات الثالثية،  152 الفقرة 2 )3( )ب(. وحني يتم 

تكون هيئة مماثلة قائمة اأ�شاًل، ميكن احلر�ص على اأن تكون متكافئة من حيث اجلن�شني. ف�شاًل 

عن ذلك، يجب تدريب املراأة والرجل �شوا�شية على العملّية الت�شاورّية، وحيث يكون متثيل املراأة 

منقو�شًا، ل بّد من النظر يف التدريب الإيجابي اأو يف تدابري اأخرى لتعزيز م�شاركة املراأة.

اأن تتنّبه  ميكن التباحث يف موا�شيع تهّم امل�شاواة بني اجلن�شني يف �شياق امل�شاورات. كما ميكن 

العملّية بوجه خا�ص اإىل امل�شادقة على معايري العمل الدولّية اخلا�شة باملراأة وتطبيقها.

تو�شية 113: الت�شاور )على امل�شتويني ال�شناعي والوطني(، 1960

اتفاقّية 144: امل�شاورات الثالثّية )معايري العمل الدولّية(، 1976

تو�شية 152: امل�شاورات الثالثّية )اأن�شطة منظمة العمل الدولّية(، 1976

املادتان 19 و22 من د�شتور منظمة العمل الدولّية 

الإطالع اأي�شًا على: التمثيل؛ احلوار الجتماعي؛ الثالثية.  
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امل�سايقة

الإطالع اأي�شًا على: التحّر�ص وال�سغط.  

معا�ص التقاعد

ال�شخ�شّية،  ال�شفات  من  غريه  اأو  اجلن�ص  عن  النظر  ب�شرف  العّمال،  جميع  يحظى  اأن  ينبغي 

العمل. واملعا�ص كناية  واأ�شحاب  العّمال  النا�شطني من  بحماية نظام معا�شات متّوله م�شاهمات 

عن اأجر دوري ُي�شدد لالأ�شخا�ص املتقاعدين بعد �شّن حمددة، ول يجب اأن تتعّدى ال�شن املحددة 

65 �شنة.

من  �شنة   30 )عادًة  مقررة  فرتة  طيلة  ال�شخ�ص  ي�شاهم  اأن  بعد  م�شمونًة  الإعانات  وتكون 

اإعانات خمّف�شة بعد مرور 15 �شنة على الأقّل على  اأو ال�شتخدام(. وميكن ت�شديد  امل�شاهمات 

الظروف  اإعانات خمف�شة يف ظّل بع�ص  ُت�شدد  اأن  اأو ال�شتخدام. كما مُيكن  امل�شاهمات  ت�شديد 

الأ�سخا�ض مل ي�ستكملوا فرتة امل�ساهمة اأو �سروط اال�ستخدام ال�سرورّية. وميكن اأن يجري تعليق 

هذه االإعانة اأو تخفي�سها اإذا خا�ض ال�سخ�ض اأي ن�ساط مربح.

ويف الدول حيث ُت�شنح للمراأة فر�شة التقاعد املبكر، يجب اأن يكون ممكنًا لها اختيار البقاء يف 

املثال، ل يجوز  �شبيل  الأوروبي على  للرجل. ففي الحتاد  �شّن معّينة كما هو حمدد  العمل حّتى 

ل�شاحب العمل �شرف عامل لكونه بلغ احلّد الأدنى ل�شّن التقاعد بح�شب ما هو من�شو�ص عليه 

يف خّطة املعا�شات.

اتفاقّية 102: ال�شمان الجتماعي )املعايري الدنيا(، 1952

اتفاقّية 128: اإعانات العجز وال�شيخوخة والورثة، 1967

ال�سمان  الجتماعّية؛  احلماية  امل�سّنات؛  الإطالع اأي�شًا على:  العامالت   

الجتماعي.

املفاو�سة اجلماعّية

ميكن اأن ت�شّكل املفاو�شة اجلماعّية �شبياًل مهّمًا اإىل تعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني. وهي ُتعّد يف 

نواحي  جميع  فيه  مبا  وظروفه،  اال�ستخدام  �سروط  حتديد  اإىل  االأ�سا�سي  ال�سبيل  الدول  غالبّية 

امل�شاواة بني اجلن�شني يف العمل. ومتّثل امل�شاواة يف الأجر والعمل الإ�شايف و�شاعات العمل والإجازة 

العمل موا�شيع منا�شبة  والكرامة يف مكان  العمل  وبيئة  وال�شّحة  العائلّية  وامل�شوؤولّيات  والأمومة 
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للمفاو�شة اجلماعّية ميكنها اأن تعزز امل�شاواة بني اجلن�شني يف مكان العمل. كما ي�شّكل ح�شول 

املراأة على فر�ص التقّدم املهني والرتقية والتدريب املهني موا�شيع ميكن النظر فيها يف املفاو�شة 

واإمنا  اجلماعّية،  املفاو�شة  يف  املعاجلة  وحدها  الجتماعي  النوع  ق�شايا  حتتاج  ول  اجلماعّية. 

اال�ستخدام  ب�سروط  املت�سلة  التقليدّية  اجلماعّية  املفاو�سة  ق�سايا  يف  النظر  اإعادة  اأي�سًا  يجب 

وظروفه مثل الأجور و�شاعات العمل وظروف العمل واإجراءات تقدمي ال�شكاوى على اأ�شا�ص النوع 

الجتماعي. وُتعّد احلرّية النقابّية �شرطًا اأ�شا�شّيًا للمفاو�شة اجلماعّية. فت�شمل اتفاقات املفاو�شة 

اجلماعّية اأي�شًا حقوق النقابات ومنظمات اأ�شحاب العمل وواجباتها.

والقانوين  واالقت�سادي  االجتماعي  بال�سياق  التفاو�ض  ب�ساط  على  املطروحة  الق�سايا  وترتبط 

وعلى ما تختاره املراأة نف�شها كاأولوّية. فيمكن اأن تت�شمن )من بني اأمور اأخرى( العمل الإيجابي، 

�شاعات العمل املرنة، امل�شاواة يف الأجر، تاأمني رعاية الطفولة، اأو التحّر�ص اجلن�شي. ولكن نادرًا 

اإىل  تفتقر  املراأة  لأّن  التفاو�ص اجلماعي  النوع الجتماعي يف  التعاطي كفايًة مع ق�شايا  يتم  ما 

التمثيل املنا�شب يف الهيكلّيات النقابّية لتخاذ القرارات ويف فرق التفاو�ص. وغالبًا ما تكون بنود 

امل�شاواة غائبًة اأو جّد حمدودة. وقد تت�شمن الأ�شباب عبء املراأة امل�شاعف لتحّمل العمل املاأجور 

والعمل املنزيل مما ل يرتك لها ما يكفي من الوقت للم�شاركة يف الق�شايا النقابّية، فتفتقر اإىل 

تلم�ّشهم  وعدم  النقابات  على  الذكور  �شيطرة  اأو  والتدريب،  اجلزم  على  والقدرة  بالنف�ص  الثقة 

حاجات الن�شاء العامالت )مثاًل مواعيد الجتماعات وطولها(.

وي�شّكل  بها.  والإقرار  املراأة  خماوف  فهم  يجب  ومن�شفًة،  فّعالًة  اجلماعّية  املفاو�شة  تكون  لكي 

الت�شاور مع العامالت واحلر�ص على متثيل املراأة يف فرق التفاو�ص اأبرز ال�شبل اإىل ذلك. فيمكن 

مبادرات  يتخذوا  اأن  احلكومة  مع  بامل�شاركة  الجتماعيني  لل�شركاء  ميكن  اأو  وحدها  للنقابات 

ال�شتخدام.  واأجندة  الجتماعّية  الأجندة  يف  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  ق�شايا  دمج  على  للت�شجيع 

وميكن ملنظمة العمل الدولّية اأن توّفر املعلومات والتدريب جلعل املفاو�شة اجلماعّية اأكرث ا�شتجابًة 

لق�شايا النوع الجتماعي.

اتخاذ  من  بّد  فال  الإجنابي.  بدورهم  تتعّلق  اأنواع حمّددة من احلماية  اإىل  الرجال  يحتاج  كما 

الإجازات  )مثاًل  العائلّية  امل�شوؤولّيات  من  املزيد  ت�شارك  فر�شة  والن�شاء  الرجال  ملنح  تدابري 

الوالدّية، �شاعات العمل املرنة وو�شول اأكرب اإىل العمل بع�ص الوقت(.

اتفاقّية 98: حق التنظيم واملفاو�شة اجلماعية، 1949

اتفاقّية 151: عالقات العمل يف اخلدمة العامة، 1978

اتفاقّية 154 وتو�شية 163: املفاو�شة اجلماعية، 1981

الإطالع اأي�شًا على:  العّمال ذوو امل�سوؤولّيات العائلّية؛ احلرية النقابية وحق   

التنظيم؛ الإجازة الوالدّية؛ التمثيل وال�سوت؛ النقابات؛ 

�ساعات العمل.
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الإطالع اأي�شًا على: التدابري الت�سحيحية والعقوبات.  

املناجم

ُيق�شد بتعبري املناجم املواقع املوجودة على �شطح الأر�ص اأو يف جوفها ويجري فيها التنقيب عن 

املعادن وجتهيزها وا�شتخراجها.

وتن�ّص التفاقّية رقم 45 لعام 1935 على اأّنه ل يجوز ا�شتخدام اأي امراأة، اأيًا كان �شّنها، للعمل 

اأي منجم. عام 1995 جرى اعتماد �شّك جديد حول ال�شالمة وال�شّحة  حتت �شطح الأر�ص يف 

يف املناجم اأي التفاقّية رقم 176 التي عك�شت تغرّي موطن الرتكيز يف و�شع املعايري من حماية 

التفاقّية على حماية  ترّكز  ب�شكٍل عام. وحيث  العّمال  اإىل حماية جميع  ب�شكٍل خا�ص  العامالت 

جميع م�شتخدمي املناجم، من كال اجلن�شني، فهي ت�شمل طيفًا من التدابري الواجب على ال�شلطات 

املخت�شة وال�شركاء الجتماعيني اتخاذها لناحية:

• الإ�شراف على ال�شالمة وال�شّحة يف املناجم؛	

• وكوارث 	 اخلطرة  الأحداث  وعن  واخلطرية  املميتة  احلوادث  عن  الإبالغ  اإجراءات 

املناجم والتحقيق فيها؛

• جمع ون�شر الإح�شاءات عن احلوادث والأمرا�ص املهنّية والأحداث اخلطرة؛	

• تتعّلق 	 لأ�شباب  التعدين  اأن�شطة  تقّيد  اأو  توقف  اأن  يف  املخت�شة  ال�شلطة  �شالحّية 

بال�شالمة وال�شّحة؛

• تدريبهم 	 يتم  اأن  يف  وممثليهم  العّمال  حّق  اإعمال  ل�شمان  فّعالة  اإجراءات  و�شع 

واإعالمهم وا�شت�شارتهم يف امل�شائل املتعّلقة بال�شالمة وال�شّحة يف مكان العمل.

يتعنّي على اأ�شحاب العمل اتخاذ جميع التدابري الالزمة لإزالة وتقليل الأخطار على ال�شالمة يف 

املناجم اخلا�شعة لإ�شرافهم، مّما يعني اإعداد خّطة للطوارئ وتدريب العّمال ومنحهم التعليمات 

وحمايتهم.

اخلطرة  والأحداث  احلوادث  عن  التبليغ  يف  احلّق  العّمال  مُينح   ،176 رقم  التفاقّية  ومبوجب 

والبتعاد  العمل  موقع  يف  املخاطر  ومعرفة  وحتقيق  تفتي�ص  عملّيات  باإجراء  واملطالبة  واملخاطر 

يتعنّي  كما  جماعّيًا.  وال�شّحة  ال�شالمة  ممثلي  واختيار  خطر،  وجود  حال  يف  العمل  موقع  عن 

اأن يلتزموا بتدابري ال�شالمة وال�شّحة املقررة، واأن يعتنوا عنايًة معقولًة ب�شالمتهم  على العّمال 

العمل  �شاحب  مع  يتعاونوا  واأن  املخاطر  عن  يبّلغوا  واأن  الآخرين  الأ�شخا�ص  و�شّحة  وب�شالمة 

لتمكينه من الوفاء بواجباته.
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ل يعمل يف املناجم الكربى �شوى عدد قليل من الن�شاء ولكّن العدد يف م�شاريع التعدين �شغرية 

احلجم يبلغ حواىل ثلث القوى العاملة. وب�شورة اإجمالّية، ترتاوح ن�شبة العامالت يف املناجم بني 

اأقّل من 10% يف اآ�شيا واإىل حدود 60% )يف بع�ص مناطق التعدين يف اإفريقيا( ويعمل العديد منهن 

يف العمل بع�ص الوقت ويف ظروف �شعبة مقابل اأتعاب قليلة.

اتفاقّية 176 وتو�شية 183: ال�شالمة وال�شّحة يف املناجم، 1995

الإطالع اأي�شًا على:  تفتي�ص العمل؛ ال�سالمة وال�سّحة املهنّيتان؛ العمل بع�ص   

الوقت.

مناطق جتهيز ال�سادرات

اأو جمعها من  ال�شلع وتخزينها وجتهيزها  ال�شادرات هي مناطق معّدة ل�شتالم  مناطق جتهيز 

دون احلاجة اإىل �شداد ر�شوم. وهي متنح حوافز خا�شة ل�شتقطاب ال�شتثمار الأجنبي، وتخ�شع 

ُيعاد ت�شديرها. واأ�شبحت مناطق جتهيز  اأن  اأدنى من التجهيز قبل  اإليها حلد  املواد امل�شتوردة 

حول  عامل  مليون   50 حواىل  وظفت  وهي  املعومل  االقت�ساد  اأو�ساط  يف  �سائعًة  �سمًة  ال�سادرات 

العامل عام 2004 )منظمة العمل الدولّية واللجنة العاملية املعنية بالبعد الجتماعي للعوملة، 2004، 

�ص. 111(. وهي ت�شّكل بالن�شبة اإىل الدول التي تعمل فيها، م�شدرًا ثمينًا لال�شتثمار وال�شتخدام 

ومتناميًا  كبريًا  م�شدرًا  ال�شادرات  جتهيز  مناطق  ت�شكل  حني  يف  ولكن  التكنولوجّية.  والدراية 

املتينة  الب�شرّية جمالت مهملة. ونظرًا لروابطها  العمل وتنمية املوارد  للوظائف، تبقى عالقات 

املعنّية  الوطنّية  للت�شريعات  المتثال  من  معفّيًة  ولكونها  امل�شيفة  للدول  املحلّية  بالقت�شادّيات 

بالعمل اأو البيئة، بات من ال�شهل بالن�شبة لها جتاهل حقوق العّمال.

وتتاألف قوى العمل يف هذه املناطق ب�شكٍل اأ�شا�شي من الن�شاء )بن�شبة ت�شل اإىل 90%( يف املجموعات 

العمرّية الأ�شغر �شّنًا. وتعمل هذه القوى يف عدٍد من قطاعات الإنتاج ولكّن الف�شل املهني كبري 

للغاية؛ على �شبيل املثال يف �شناعات الألب�شة والن�شيج، ُيغّلب الطلب على العّمال الن�شاء منه على 

الرجال )�شناعة متدنّية القيمة ن�شبّيًا(. وتوّفر مناطق جتهيز ال�شادرات فر�شًة مهّمًة للعامالت 

ال�شابات لدخول القت�شاد النظامي ولكّن كثريات يعلقن يف وظائف متدنّية القيمة والأجور نتيجة 

.
23

التمييز املبا�شر اأو غري املبا�شر

ويجب بالتايل على املن�شاآت املعنّية اأن تبذل جهودًا خا�شًة للحر�ص على عدم تعّر�ص العامالت 

 ،2003 الدولّية،  العمل  منظمة  مراجعة  املراأة،  ا�شتخدام  على  ال�شادرات  جتهيز  مناطق  تاأثري  حول  املعلومات  من  23(  ملزيٍد 

Employment and social policy in respect of export processing zones (EPZs(، جمل�ص الإدارة، 
الدورة 286، جنيف. 
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بحماية  العامالت  حتظى  اأن  ويجب  والرتقية.  التدريب  اإىل  الو�شول  اأو  الراتب  لناحية  للتمييز 

الأمومة وباإجازة الأمومة و�شمان ال�شتخدام يف اأثناء احلمل واإجازة الأمومة وا�شرتاحات ومرافق 

والأ�شرّية  العائلّية  امل�شوؤولّيات  بني  التوفيق  على  مل�شاعدتها  تدابري  تتخذ  اأن  ويجب  الر�شاعة. 

)فر�ص حدود على �شاعات العمل الزائدة والعمل الليلي، ومرافق رعاية الطفولة، الخ(. ويجب 

و�شع  يجب  كما  احلمل.  لختبار  العمل  طالبة  اإخ�شاع  مثل  التمييزّية  التوظيف  �شيا�شات  حظر 

العّمال  منظمات  توؤدي  كما  معه.  والتعاطي  اجلن�شي  التحّر�ص  من  للوقاية  واإجراءات  �شيا�شات 

احلرة والقوّية والتمثيلّية دورًا يف حت�شني ظروف العمل يف هذه املناطق. 

اتفاقّية 87: احلرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948

اتفاقّية 111 وتو�شية 111: التمييز يف ال�شتخدام واملهنة، 1958

العوملة؛  العمل؛  يف  الأ�سا�سّية  واحلقوق  املبادئ  الإطالع اأي�شًا على:  التمييز؛   

العّمال  الأمومة؛  حماية  الب�سرّية؛  املوارد  تنمية 

اجلن�سي؛  التحّر�ص  الوالدّية؛  الإجازة  املهاجرون؛ 

ال�سمان الجتماعي؛ احلماية الجتماعّية.

املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة

النامية، وتلفت  الدول  املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة خ�شو�شًا يف  العديد من  اإدارة  املراأة  تتوىّل 

التو�شية رقم 189 حول خلق الوظائف يف املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة اإىل اأّن املوؤ�ش�شات ت�شّكل 

ال�شغرية  املن�شاآت  اأّن  بال�شرورة  يعني  ل  هذا  ولكّن  ال�شتخدام.  اإىل  املراأة  لو�شول  جّيدة  قناة 

النوع  لعتبارات  مراعية  لإدارة  تخ�شع  اأو  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  تعزيز  تق�شد  واملتو�شطة 

اإن�شاء  اإىل  الكربى  ال�شركات  من  اأقّل  متيل  فهي  مواردها،  ندرة  اإىل   بالنظر  بل  الجتماعي. 

�شيا�شات ترعى امل�شاواة يف الفر�ص اأو اعتماد اآلّيات لقيا�ص تاأثريها. وخل�ص بحث منظمة العمل 

اأّنه كّلما �شغر حجم املوؤ�ش�شات، كّلما قل احتمال اعتمادها  الدولّية يف الكاريبي عام 2001 اإىل 

�شيا�شة ر�شمية ترعى امل�شاواة يف الفر�ص )منظمة العمل الدولّية، 2003، �ص. 109(.

اأّن  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  ر�شمّية يف  �شيا�شة  وجود  يعني جمّرد  ل  ذلك،  اإىل  وبالإ�شافة 

من  يزيد  النوع  هذا  من  �شيا�شة  وجود  اأّن  مع  الواقع،  اأر�ص  على  حكمًا  �شُترتجم  ال�شيا�شة  هذه 

اإمكانّية امل�شاواة يف املعاملة. وعادًة ما تعزو املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة وجود هذه ال�شوائب اإىل 

حمدودّية املوارد الب�شرّية واملالّية، وعالقة الثقة املفرت�شة بني العامل و�شاحب املن�شاأة/مديرها.

ينبغي بن�شاطات املنا�شرة وبناء القدرات اأن تعّزز امل�شاواة يف ال�شالحيات وال�شوت على جميع 

امل�شتويات بني:

• املن�شاآت ال�شغرية والكبرية؛	
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• �شغار رّواد الأعمال الذكور والإناث؛	

• الرجال والن�شاء العاملني يف املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة.	

ويرّكز عدد من امل�شاريع الرامية اإىل تعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني يف املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة 

الن�شح  اإ�شداء  اأهمّيًة  يقّل  ول  املهارات.  واكت�شابها  امل�شاريع  ريادة  يف  املراأة  ح�ّص  ت�شجيع  على 

العاملة  القوى  بني  واملعاملة  الفر�ص  يف  امل�شاواة  ممار�شة  ب�شاأن  واملتو�شطة  ال�شغرية  للمن�شاآت 

لإقناعها بفوائد العمل كاأ�شحاب عمل يوؤمنون بامل�شاواة يف الفر�ص.

حتث التو�شية رقم 189 الدول الأع�شاء على النظر يف تطبيق خدمات دعم م�شرتكة لتعزيز منو 

وتناف�شية املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة مثل توفري »امل�شاعدة على فهم وتطبيق ت�شريع العمل، مبا 

يف ذلك الأحكام املتعّلقة بحقوق العّمال وكذلك على تنمية املوارد الب�شرّية وتعزيز امل�شاواة بني 

الأن�شطة  »امل�شاركة يف  والعّمال  العمل  اأ�شحاب  ويجب يف منظمات  اجلن�شني« )املادة 11. ك(. 

الرامية اإىل ... تعزيز اآداب املهنة وامل�شاواة بني اجلن�شني وعدم التمييز«. )املادة 17 )ح((.

يوؤدي برنامج منظمة العمل الدولّية حول تنمية ريادة املراأة وامل�شاواة بني اجلن�شني WEGDE دورًا 

اأ�شا�شّيًا يف احلر�ص على اأن يوؤدي عمل املنظمة املتعّلق باملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة اإىل تعميم 

اأبرز ق�شايا امل�شاواة بني اجلن�شني وتوثيق املمار�شات احل�شنة يف هذا امل�شمار.

 تو�شية 189: خلق الوظائف يف املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة، 1998

الإطالع اأي�شًا على: الن�ساء منظمات امل�ساريع.  

منظمات اأ�سحاب العمل

اإليها بهدف الرتقاء  اإن�شاء منظمات من اختيارهم والن�شمام  اأ�شحاب العمل باحلّق يف  يتمتع 

من  تدخّل  اأي  عن  المتناع  العامة  ال�شلطات  على  ويجب  عنها.  والدفاع  اجلماعّية  مب�شاحلهم 

العمل اجلماعّية يف نطاقها وحمتواها  اأ�شحاب  اهتمامات  اأن يحظر هذا احلّق. وتختلف  �شاأنه 

اختالفًا �شديدًا، مما يوؤدي اإىل تباين كبري يف هيكلّية وع�شوية ووظائف منظمات اأ�شحاب العمل 

بني خمتلف الدول. وت�شّكل منظمات اأ�شحاب العمل اإحدى اجلهات املكّونة ملنظمة العمل الدولّية 

امل�شاِركة يف احلوار الجتماعي مبا يف ذلك املفاو�شات الثنائّية والثالثّية وامل�شاورات.

وبهدف التغّلب على املعّوقات الثقافّية والجتماعّية والقت�شادّية امل�شتمّرة التي حتول دون متّتع 

املراأة بفر�شة التحّول اإىل �شاحب عمل اأو مدير، يجب على منظمات اأ�شحاب العمل الرتكيز على:

• ت�شجيع امل�شاواة يف ال�شتخدام مبا يف ذلك الأجر املت�شاوي عن عمل ذي قيمة مت�شاوية؛	

• مة امل�شاريع؛	 زيادة م�شاركة املراأة املديرة ومنظِّ
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• تو�شيع التعليم لي�شمل العمل والتدريب املهني خ�شو�شًا بالن�شبة اإىل الأقّل حظوًة يف 	

التعليم؛

• زيادة فر�ص املناف�شة وتويّل منا�شب منتجة.	

وكثرية هي اإمكانّيات العمل واملبادرات والن�شاطات التي ت�شتطيع من خاللها منظمات اأ�شحاب 

العمل تعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني. فيمكن للمنظمات اأن تنّمي الوعي بني �شفوف اأع�شائها من 

احتادات تابعة واأ�شحاب العمل الأفراد، حيال اأهمّية اعتماد تدابري فعالة لتحقيق امل�شاواة بني 

اجلن�شني ومنافع اعتماد نهج كهذا. فاأهمية امل�شاواة بني اجلن�شني بالن�شبة لالأعمال باتت را�شخة 

اليوم. بح�شب اأ�شحاب العمل املوؤيدين لتكافوؤ الفر�ص، من م�شلحة موؤ�ش�شتهم حتقيق مزيٍد من 

امل�شاواة يف العمل وذلك لعدٍد من الأ�شباب:

• اختيار م�شتخدميهم من بني اأكرب جمموعة ممكنة من اأ�شحاب املواهب؛	

• ميكن لال�شتخدام غري القائم على التمييز اأن ي�شتقطب عنا�شر اأف�شل؛	

• تكت�شب عملّية اختيار امل�شتخدمني م�شداقّيًة اأكرب عندما تكون �شفافة ومبنّية على 	

ال�شتحقاق؛

• اإذا كانت املوؤ�ش�شة تراعي التنوع عند اختيار موظفيها، ميكنها الإفادة من خربات 	

ومهارات متنّوعة؛

• الفوز ب�شمعة �شاحب العمل احلري�ص على تكافوؤ الفر�ص ُيك�شب املوؤ�ش�شة �شمعة جّيدًة؛	

• اإن و�شع واعتماد �شيا�شة لتكافوؤ الفر�ص يف املوؤ�ش�شة يتيح فر�شة ملراجعة ال�شيا�شات 	

واملمار�شات القائمة وتدعيم اإجراءات التوا�شل والت�شاور بني املوظفني وتدعيم الثقة 

والولء لل�شركة )منظمة العمل الدولّية، مكتب ن�شاطات اأ�شحاب العمل، 2005، �ص. 

9 ـــ10(؛

ميكن ملنظمات اأ�شحاب العمل تعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني يف مكان العمل عن طريق:

• امل�شاركة يف حمادثات حول تدابري ت�شريعّية وتدابري اأخرى ُتعنى بامل�شاواة؛	

• النت�شاب اإىل هيئات وطنّية م�شوؤولة عن �شوؤون النوع الجتماعي؛	

• و�شع مدّونات ممار�شة طوعّية واأ�شكال اأخرى من اللتزام الطوعي؛	

• اإجراء ا�شتطالعات ودرا�شات ون�شر معلومات حول �شوؤون النوع الجتماعي؛	

• اإ�شداء امل�شورة ال�شيا�شّية لالأع�شاء واإعداد مواد توجيهّية؛	

• التدريب والت�شبيك والإر�شاد؛	

• اإقامة جلان ن�شائّية اأو غريها من الهيئات يف منظمات اأ�شحاب العمل.	

اتفاقّية 87: احلرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948

اتفاقّية 98: حق التنظيم واملفاو�شة اجلماعية، 1949

اتفاقّية 100 وتو�شية 90: امل�شاواة يف الأجور، 1951
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اتفاقّية 122 وتو�شية 122: �شيا�شة العمالة، 1964

اتفاقّية 154 وتو�شية 163: املفاو�شة اجلماعية، 1981

تو�شية 189: خلق الوظائف يف املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة، 1998

وحق  النقابية  احلرية  التنّوع؛  اجلماعّية؛  الإطالع اأي�شًا على:  املفاو�سة   

امل�ساورات  الثالثية؛  الجتماعي؛  احلوار  التنظيم؛ 

الثالثّية.

منظمات العّمال

الإطالع على: النقابات.  

املهن غري التقليدّية

رغم تنامي وجود املراأة يف املهن التي ل تعترب »تقليدّيًا« منا�شبة لها، خ�شو�شًا يف احلقلني العلمي 

والتقني، اإّل اأّن ح�شتها من هذه املهن ل تزال بعيدة كّل البعد من ح�شة الرجال. فعرب العامل، 

يرتّكز عمل املراأة يف عدٍد حمدوٍد ن�سبّيًا من فروع الن�ساط االقت�سادي )مراجعة الف�سل املهني، 

ال�شفحة 156(. وي�شاهم هذا احل�شور املقّيد يف خلق قوالب منطّية خا�شة باملراأة واإق�شائها عن 

املهن الأف�شل اأجرًا.

ومن ناحيٍة اأخرى، مييل ال�شبيان والرجل اإىل الرتّكز يف مهن اعتربت ذكورّية تقليدّيًا مثل البناء 

املوؤنثة  املهن  اإىل  للو�شول  اأمامهم  املجال  اإف�شاح  يجب  ولكن  الخ.  واجلي�ص،  واملالية  والهند�شة 

تقليدًا مثل التعليم والتمري�ص وعمل الرعاية.

ويرت�شخ جزئيًا الف�شل املهني الأفقي يف انعدام امل�شاواة بني اجلن�شني يف اأنظمة التعليم والتدريب 

املهني. ويجب بالتايل على كّل دولة ع�شو اأن تراجع �شيا�شات ال�شتخدام والتعليم بحيث:

• امل�شاواة جلميع الطاّلب على 	 الفنّية متوّفرة على قدم  املواد  اأّن تكون  حتر�ص على 

امل�شتويني البتدائي والثانوي؛

• ت�شعى لتحقيق توازن اأف�شل بني اجلن�شني يف �شفوف املدّر�شني لالخت�شا�شات كافًة؛	

• والتدريب 	 املتعددة  التقنيات  موؤ�ش�شات  اإىل  بالت�شاوي  والرجل  املراأة  و�شول  ت�شّهل 

املهني؛

• تعزز وجود الطالبات يف املجالت غري التقليدّية للمراأة، ووجود الطاّلب يف املجالت 	

غري التقليدّية للرجل، على م�شتوى اجلامعة؛
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• تعزز ا�شتخدام املراأة يف القطاع العلمي والتقني.	

ويف بع�ص احلالت، قد تكون التدابري الإيجابّية �شرورّية لأحد اجلن�شني.

اتفاقّية 168: النهو�ص بالعمالة واحلماية من البطالة، 1988

تو�شية 169: �شيا�شة العمالة )اأحكام تكميلّية(، 1984

اتفاقّية 142 وتو�شية 150: تنمية املوارد الب�شرّية، 1975

تو�شية 195: تنمية املوارد الب�شرّية، 2004

الب�سرّية؛  املوارد  تنمية  التعليم؛  الإيجابي؛  الإطالع اأي�شًا على:  العمل   

العاملون بالتمري�ص؛ الف�سل املهني؛ املدّر�سون؛ ا�ستخدام 

الأحداث.

املواثيق الجتماعّية

الإطالع اأي�شًا على: الت�سريح.  

املواد الكيميائّية

طبيعّية  كانت  �شواء  واأمزجتها  ومرّكباتها  الكيميائّية  العنا�شر  الكيميائّية«  »املواد  تعبري  يعني 

الراجعة  والإ�شابات  الأمرا�ص  حدوث  تقليل  اأو  ملنع  منا�شبة  تدابري  اتخاذ  ويجب  �شناعّية.  اأو 

واملر�شع  احلامل  باملراأة  م�شّر  الكيميائّية  املواد  وبع�ص  العمل.  مكان  يف  كيميائّية  اأ�شباب  اإىل 

وبالأحداث.

بطاقات  وو�شع  الكيميائّية  املواد  ت�شنيف  اأنظمة  حول  لة  مف�شّ لوائح  الدول  من  العديد  �َشّن 

التعريف عليها وا�شتخدام اأوراق بيانات ال�شالمة الكيميائّية وم�شوؤولّية املوّردين واأ�شحاب العمل 

مثل بيان هوّية املواد الكيميائّية ونقلها والتخّل�ص منها وتعّر�ص العّمال لها. ويجب على العّمال اأن 

يتخذوا الحتياطات ال�شرورّية. ويحّق للعمال الإطالع على كيفّية ا�شتخدام املواد الكيميائّية على 

نحو ماأمون والتدّرب عليها، وحماية اأنف�شهم من اخلطر الناجم عن ا�شتخدام املواد الكيميائّية 

والقفازات  والأحذية  الأقنعة  مثل  ال�شرورّية  البدنّية  احلماية  على  واحل�شول  العمل،  مكان  يف 

والبذات، واحل�شول على الفحو�شات الطبية والبيولوجية املنا�شبة.

وُيعّد البنزين )ال�شائع ا�شتخدامه كمادة خام يف ال�شناعة( اأحد اأكرث املواد ال�شناعّية خطورًة. 

وعليه، ل يجب ا�شتخدام الن�شاء احلوامل والأمهات املر�شعات اأو الأحداث دون الثامنة ع�شرة من 

كال اجلن�شني يف اأعمال تنطوي على التعّر�ص للبنزين اأو ملنتجات حتتوي على بنزين.
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وجميع  الر�شا�ص  وكربيتات  الأبي�ص  الر�شا�ص  ا�شتعمال  ُيحظر   ،13 رقم  التفاقّية  ومبوجب 

. كما ُيحظر ا�شتخدام 
24

املنتجات التي حتتوي على هذه الأ�شباغ يف اأعمال الطالء الداخلي للمباين

التي  ال�شناعي  اأعمال الطالء  الن�شاء يف  الثامنة ع�شرة وجميع  تقّل �شنهم عن  الذين  الأحداث 

تتطّلب ا�شتعمال هذه املنتجات. ويجب على اللوائح الوطنّية اأن تنّظم اأوجه ال�شتخدام اجلائزة 

واأن تّتخذ تدابري �شحية متعددة يف مثل هذه احلالت.

مثل  اأخرى حمددة  كيميائّية  مواد  العّمال من خماطر  اأخرى حلماية  اعتماد �شكوك  كما جرى 

واحلرير  الأبي�ص  والف�شفور  وجه اخل�شو�ص(،  والأطفال على  الن�شاء  اإىل  )بالإ�شارة  الر�شا�ص 

املهنّيتني  وال�شّحة  بال�شالمة  املتعّلقة  اخلال�شات  اأو�شت  ولقد  )الأ�شب�شتو�ص(.  ال�شخري 

بالبنزين  املتعّلقة  املعايري  مبراجعة   2003 لعام  الدويل  العمل  ملوؤمتر   91 الدورة  عن  وال�شادرة 

والت�شمم بالر�شا�ص والف�شفور الأبي�ص والر�شا�ص الأبي�ص. 

اتفاقّية 155: ال�شالمة وال�شّحة املهنّيتان: 1981

تو�شية 171: خدمات ال�شحة املهنية، 1985

اتفاقّية 162 وتو�شية 172: احلرير ال�شخري )ال�شب�شتو�ص(، 1986

اتفاقّية 167 وتو�شية 175: ال�شالمة وال�شحة يف البناء، 1988

اتفاقّية 170 وتو�شية 177: املواد الكيميائية، 1990

اتفاقّية 176: ال�شالمة وال�شحة يف املناجم، 1995

اتفاقّية 184 وتو�شية 192: ال�شالمة وال�شحة يف الزراعة، 2001

تو�شية 194: قائمة الأمرا�ص املهنّية، 2002

اتفاقّية العمل البحري، 2006

ال�سالمة  الأمومة؛  حماية  الأمومة؛  اأثناء  يف  الإطالع اأي�شًا على:  ال�سّحة   

وال�سّحة املهنّيتان.

امليل اجلن�سي

ميكن التعريف بامليل اجلن�شي ب�شكٍل عام على اأّنه تف�شيل �شريك جن�شي من اجلن�ص نف�شه اأو من 

جن�ص اآخر اأو من كال اجلن�شني. وهو من اأكرث اأ�شباب التمييز املعرتف بها حداثًة. ويجب يف حظر 

�شّتى اأنواع التمييز على اأ�شا�ص امليل اجلن�شي اأن يت�شمن املثليني الذكور والإناث وم�شتهي اجلن�شني 

ومتغايري اجلن�ص كما مغايري الهوية اجلن�شية واملتحّولني جن�شّيًا. وُيرجح يف التمييز على اأ�شا�ص 

24(  من املتوقع طرح هذه التفاقّية للمناق�شة بغر�ص تعديلها يف كانون الأّول/دي�شمرب 2007.
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امليل اجلن�شي اأن ي�شّكل جزًءا من متييز متعدد اأو مرّكب حيث اأّن مثليي اجلن�ص اأو مغايري الهوّية 

اجلن�شّية ميكن اأن يكونوا اأكرث عر�شًة للتمييز على اأ�شا�ص اجلن�ص اأي�شًا. وت�شّكل ممار�شة الت�شّلط 

والتحّر�ص بحق اأ�شخا�ص ُينظر اإىل ميلهم اجلن�شي على اأّنه »غري طبيعي« �شمة م�شرتكة للتمييز 

بحّق هوؤلء الأ�شخا�ص.

ولي�ص امليل اجلن�شي معيارًا من�شو�شًا عليه يف التفاقّية رقم 111 ولكّنه م�شمول �شمنًا يف املادة 1. 

1 )ب( التي جتيز للدول الأع�شاء تو�شيع اأ�شباب التمييز املحظورة عندما تظهر. ولقد حدد بع�ص 

الدول اأّن معيار اجلن�ص يت�شمن امليل اجلن�شي.

كما حّدد العديد من الدول امليل اجلن�شي على اأّنه اأ�شا�ص ملمار�شة التمييز ورف�شه. ويحظر �شراحة 

بع�ص الد�شاتري الوطنّية واملحلية )مثل اأملانيا وجنوب اإفريقيا( التمييز على اأ�شا�ص امليل اجلن�شي، 

كما عاجلته بلدان اأخرى يف الت�شريعات بطرٍق خمتلفة. ولكن يف العديد من اأنحاء العامل، ُت�شّجل 

مقاومة حّتى لالعرتاف بامليل اجلن�شي على اأّنه �شبب للقلق ب�شاأن التمييز.

اتفاقّية 111: التمييز )يف ال�شتخدام واملهنة(، 1958

تو�شية 188: وكالت ال�شتخدام اخلا�شة، 1997

الإطالع اأي�شًا على: التمييز؛ التحّر�ص وال�سغط.  
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الن�ساء منظمات امل�ساريع

ال�شغرى،  املن�شاآت  ذلك  يف  مبا  واملتو�شطة،  ال�شغرية  املن�شاآت  اأ�شبحت  الأخرية،  ال�شنوات  يف 

حدٍّ  على  واملتقّدمة  النامية  الدول  يف  للن�شاء  الذاتي  وال�شتخدام  لال�شتخدام  اأ�شا�شّيًا  م�شدرًا 

�شواء، و�ُشّجل ارتفاع ملمو�ص يف عدد رائدات الأعمال يف العديد من الن�شاطات القت�شادّية يف 

القت�شادين النظامّي وغري النظامّي. ويف العديد من الدول النامية، تعمل املراأة اأكرث من الرجل 

يف املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة )منظمة العمل الدولّية، 2004d، الفقرة 391(.

التحفيزات  باختالف  الأعمال  لرائدات  بالن�شبة  يختلف  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  وقطاع 

بدءًا  املجالت  جميع  يغطي  وهو  النمو.  واآفاق  امل�شاريع  ونوع  والجتماعي  القت�شادي  والو�شع 

اإدارتها  تتم  التي  احلديثة  واملحرتفة  التجارية  للموؤ�ش�شات  و�شوًل  ال�شغرى  الزراعّية  باملن�شاآت 

عدد  لناحية  اأ�شغر  تكون  لأن  متيل  املراأة  من�شاآت  باأّن  الأدّلة  تفيد  ولكن،  الإنرتنت.  طريق  عن 

العّمال امل�شتخدمني وتوافر كما قيمة الأ�شول الثابتة. ومتيل املراأة اإىل الرتّكز يف املهن التي تطلّب 

ال�شعبية  الأ�شواق  البيع يف  )مثل  التقليدّية  مهاراتها  من  وامل�شتقة  اأقل  اأجرًا  وتدّر  اأقل  ا�شتثمارًا 

يف  الرتّكز  اإىل  الذكر  الأعمال  رائد  مييل  حني  يف  �شّيق(،  نطاق  على  ومتوينها  الأغذية  واإنتاج 

جمالت اأكرث ديناميكّيًة وكثافًة من حيث ال�شتثمار. ويتعّر�ص �شغار الرياديني رجاًل ون�شاًء، اإىل 

عدم ال�شتقرار وقابلية التعّر�ص لتقلبات ال�شوق.

وغالبًا ما ت�شطر املراأة الريادية اإىل التكّيف مع �شيا�شات وبيئات موؤ�ش�شّية وتنظيمّية غري موؤاتية 

الرجل وغالبًا ما تعمل من املنزل.  اأقّل من  اإىل ت�شجيل م�شاريعها بدرجة  بالتايل متيل  للمراأة. 

ونظرًا لطبيعة هذا العمل غري النظامي، فهو م�شّرع على العقاب اأكرث منه على التنظيم ول �شّيما 

اأعمال  رائدة  اأنها  على  اأحيانًا،  نف�شها  من  حتى  باملراأة،  العرتاف  يتم  ول  النامية.  الدول  يف 

رغم العمل حل�شابها اخلا�ص، وبالتايل تتجاهلها املوؤ�ش�شات والربامج املهتمة بتنمية املوؤ�ش�شات 

)منظمة العمل الدولّية، 2004d، الفقرة 388(. كما ل حتظى املراأة بتمثيل متكافئ يف منظمات 

اأ�شحاب العمل واجلمعّيات املهنية.

ول تتمتع املراأة بخالف الرجل بالو�شول اإىل التمويل والأ�شول والتكنولوجيا واخلدمات وغالبًا ما 

يكون م�شتوى تعليمها وتدريبها املهني متدنيًا ويكون عليها التوفيق بني اإدارة م�شروعها وامل�شوؤولّيات 

التي  الأر�ص  اإرث  اأو  امتالك  املراأة عن  اإن عجز  الزراعّية،  املجتمعات  العديد من  املنزلّية. ويف 

التجّمع  على حّقها يف  اأي�شًا  يوؤّثر  كما  كمزارعة  م�شتقّل  ب�شكٍل  العمل  على  قدرتها  يعيق  تزرعها 
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25(   ملعلومات كاملة حول برنامج  WEDGE مراجعة املوقع:

http://www.ilo.org/dyn/empent/empent.Portal?p_prog=S&p_subprog=WE         

�شمن تعاونّيات واحتادات ائتمانّية.

واملتو�شطة،  ال�شغرية  املن�شاآت  اإدارة  يف  �شعوبًة  ال�شّك  يقبل  ل  مبا  الريادية  تواجه  حني  ويف 

اأّن العقبات يف العديد منها تنطبق  اإىل  ومعظمها ناجم عن اعتبارات جن�شانية، جتدر الإ�شارة 

على اجلميع. ولكن ميكن للمراأة الريادية اأن تتعر�ص لهذه امل�شاكل ب�شورة م�شاعفة.

وحقوق  وال�شغرى  ال�شغرية  املن�شاآت  واأ�شحاب  الذاتي  ال�شتخدام  يف  العاملني  حقوق  اأّما 

امل�شتخدمني لديهم فت�شمنها يف غالب الأحيان ت�شريعات عامة حول امل�شاواة وتغطيها اتفاقّيات 

وتو�شيات منظمة العمل الدولّية. ولكّن موا�شيع امل�شاواة بني اجلن�شني حتتاج لأن ُتدمج يف الإطار 

القانوين والتنظيمي الذي ُيعنى بتنمية املن�شاآت ال�شغرية وال�شغرى. وهذا ما تن�ّص عليه بع�ص 

املعايري، فالتو�شية رقم 189 تدعو ب�شكٍل خا�ص الدول الأع�شاء اإىل اأن تنظر يف:

»و�شع تدابري وحوافز حمددة من اأجل الراغبني يف تنظيم م�شاريع ممن ينتمون لفئات 

بالتكييف  واملتاأثرين  طويلة،  فرتٍة  منذ  العمل  عن  والعاطلني  كالن�شاء  خمتارة  �شكانية 

الهيكلي اأو باملمار�شات التقييدّية والتمييزّية، واملعّوقني وامل�شرحني من اجلي�ص وال�شباب 

الأ�شلّية  وال�شعوب  العرقّية  والأقلّيات  ال�شن  يف  الكبار  والعمال  اخلريجون  فيهم  مبا 

والقبلّية«. )تو�شية رقم 189، فقرة 16 )4((.

للن�شاء  الدعم  توفري  ت�شجع  »اأن  الأع�شاء  الدول  اإىل  ُيطلب   ،)16 )الفقرة  الأحكام   اأحد  ويف 

تدابري  خالل  من  وذلك  القت�شاد،  يف  املراأة  اأهمّية  بتزايد  منها  اعرتافًا  امل�شاريع،  منظمات 

اأن  يف  الراغبات  من  اأم  امل�شاريع  منظمات  من  كّن  �شواء  الن�شاء  اأجل  من  خ�شي�شًا  مو�شوعة 

ي�شبحن منظمات م�شاريع«. وميكن ملثل هذه التدابري اأن تعالج حالت الالم�شاواة يف الو�شول اإىل 

املوارد والتدريب املهني واتخاذ القرارات. 

اجلن�شني  بني  وامل�شاواة  املراأة  لدى  الريادة  تنمية  برنامج  ي�شجع  الدولّية،  العمل  منظمة  ويف 

تابع لربنامج   WEDGE الالئق. وفريق  العمل  ن�شاء يف ظّل  امل�شاريع من قبل  تنظيم   WEDGE
منظمة العمل الدولّية لتعزيز ال�شتخدام عن طريق تنمية امل�شاريع ال�شغرية SEED. وهو يعمل 

على تعزيز الفر�ص القت�شادّية املتاحة للمراأة عرب اتخاذ تدابري اإيجابّية لدعم املراأة يف تاأ�شي�ص 

امل�شاريع وتنظيمها وتنميتها. وهدف الربنامج و�شع قاعدة معارف حول املراأة الريادية وانعدام 

امل�شاواة يف املوارد والو�شول واحلاجات والفر�ص املت�شلة باملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة؛ وتعزيز 

خدمات  وتطوير  الأعمال  �شيدات  جمعّيات  قدرة  بناء  طريق  عن  وال�شوت  واملنا�شرة  التمثيل 

.
25

ابتكارّية لدعم املراأة الريادية مبا يف ذلك كتّيبات واأدوات التدريب

تو�شية 189: خلق الوظائف يف املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة، 1998



199

ن

الإطالع على:  احل�سول على عمل؛ التعليم؛ تنمية املوارد الب�سرّية؛ املن�ساآت   

ال�سغرية واملتو�سطة؛ التدريب املهني.

الن�ساط القت�سادي

تعريف  تو�ّسع  ولقد  »العمل«.  بداًل من  االقت�سادي«  »الن�ساط  االإح�ساء م�سطلح  ي�ستخدم علماء 

الن�ساط االقت�سادي على مّر ال�سنوات بحيث يغّطي معرو�ض العمل الهادف اإىل اإنتاج �سلع وخدمات 

ال�شكان  فئة  وتت�شمن  املتحدة.  لالأمم  التابع  القومّية  احل�شابات  نظام  يف  جاء  كما  اقت�شادّية 

رغبة  يبدون  اأ�شخا�ص  عن  ف�شاًل  وخدمات  �شلٍع  باإنتاج  يقومون  اأ�شخا�شًا  اقت�شادّيًا  النا�شطة 

اإنتاج  القومّية  باإنتاجها. ويت�شمن نظام احل�شابات  اأّنهم ل يقومون  بيد  للقيام بذلك  وا�شتعدادًا 

ال�شلع واخلدمات لل�شوق واإنتاج ال�شلع يف الأ�شر بغر�ص ال�شتهالك اخلا�ص ولكّنه ي�شتبعد اخلدمات 

غري املاأجورة املعدة ل�شتهالك الأ�شرة التي تنتجها. وُتعرف هذه اخلدمات عمومًا »بتدبري املنزل« 

الذي يت�شمن ن�شاطات مثل الطهو والتنظيف والعناية بالأطفال وب�شائر اأفراد الأ�شرة.

يرتقب  الذي  اأو  اأجر  مقابل  »العمل  اأّنه  على  القت�شادي  الن�شط  الدولّية  العمل  منظمة  وتعّرف 

ربحًا« وحتدد اأّن اإنتاج ال�شلع واخلدمات القت�شادّية يت�شمن اإنتاج �شلع زراعّية وت�شنيعها واإنتاج 

�شلع اأخرى معدة لال�شتهالك املنزيل.

رغم تنامي ن�شبة الن�شاء النا�شطات اقت�شادّيًا يف خالل العقود املن�شرمة، اإّل اأّن جميع مناطق 

امل�شاهمة  ا�شتثنيت  لو  حتى  القت�شادّية،  الن�شاطات  يف  املراأة  م�شاركة  تقدير  من  تّقلل  العامل 

القت�شادّية للعمل املنزيل غري املاأجور.

الإطالع اأي�شًا على:  العمل يف املنزل؛ القوى العاملة؛ �سوق العمل؛ اإح�ساءات   

العمل.

26
النوع الجتماعي

وهي  والإناث.  الذكور  بني  اجتماعّيًا  النا�شئة  والعالقات  الختالفات  الجتماعي  بالنوع  ُيق�شد 

تختلف اختالفًا �شديدًا بني املجتمعات والثقافات وتتغرّي مع مرور الوقت. ولي�ص م�شطلح »النوع 

بني  البيولوجّية  الفوارق  اإىل  ح�شرًا  ي�شري  الذي  »جن�ص«  مل�شطلح  متامًا  مرادفًا  الجتماعي« 

ل البيانات الإح�شائّية بح�شب اجلن�ص يف حني ميّيز  الرجال والن�شاء وهي عاملّية ول تتغرّي. فُتف�شّ

26(    ُي�شّكل هذا املدخل واملداخل الالحقة جمموعة مرتابطة من املوا�شيع املفاهيمّية املتعّلقة بالنوع الجتماعي. وبالتايل مل ترد يف 

كّل منها املراجع املرتابطة الأخرى، بل اإّن املراجع الواردة يف نهاية كّل مدخل ت�شري اإىل موا�شيع اأخرى.
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النوع الجتماعي الأدوار وامل�شوؤولّيات وال�شوابط والفر�ص واحلاجات املختلفة اخلا�شة بكّل من 

الذكور والإناث يف �شّتى املجالت ويف اأي بيئة اجتماعية معّينة.

اأّما اأدوار الرجال والن�شاء فهي �شلوكّيات مكت�شبة يف جمتمع اأو جمتمع حمّلي اأو جمموعة اجتماعّية 

الرجال  لكّل من  منا�شبة  تعترب  التي  وامل�شوؤولّيات  واملهام  الن�شاطات  حمددة. وهي حتدد طبيعة 

اأدوار اجلن�شني بعوامل ال�شّن والطبقة الجتماعّية والقت�شادّية والعرق/الإثنّية  والن�شاء. وتتاأّثر 

والدين والبيئة اجلغرافّية والقت�شادّية وال�شيا�شّية والثقافّية. كما ت�شّكل العالقات بني اجلن�شني 

عالقات �شلطة توؤّثر يف هوّية اجلهة التي ميكنها اأن تنفذ اإىل املوارد املادية وغري املادية وتتحّكم بها.

اأو  الطبيعّية  اأو  القت�شادّية  الظروف  على  رّدًا  اجلن�شني  اأدوار  يف  الختالفات  تطراأ  ما  غالبًا 

ال�شيا�شّية املتغرّية مبا يف ذلك جهود التنمية اأو التكييف الهيكلي اأو غريها من القوى الوطنّية اأو 

الدولّية. وميكن يف اأدوار الرجال والن�شاء يف �شياق اجتماعي حمدد اأن تكون مرنًة اأو مت�شلبة، 

خمتلفة  بدرجات  والن�شاء  الرجال  من  كّل  وُيعنى  مت�شاربة.  اأو  متكاملة  خمتلفة،  اأو  مت�شابهة 

املجموعات  �شمن  اأدوارًا  ويوؤدون  والأهلية  والإنتاجّية  الإجنابّية  بالن�شاطات  خمتلفة  وباأ�شاليب 

النوع  بح�سب  العمل  توزيع  ن�ساط  كّل  يف  م�ساركتهم  �سوء  على  ويتجّلى  وال�سيا�سّية.  االجتماعّية 

الجتماعي يف مكاٍن حمدد ويف وقٍت حمدد. ويجب على توزيع العمل بح�شب النوع الجتماعي اأن 

يتجّلى يف حتليل النوع الجتماعي.

توؤّثر عالقات اجلن�شني يف �شّتى نواحي ال�شتخدام وظروف العمل واحلماية الجتماعّية والتمثيل 

وال�شوت يف العمل، ولهذا ال�شبب ُيعترب النوع الجتماعي مو�شوعًا �شاماًل يف عامل العمل. وغالبًا 

لناحية  والن�شاء  الرجال  بني  منطقة  اأي  يف  التباين  على  اجلن�شني  بني  الفجوة  ت�شمية  ُتطلق  ما 

درجات امل�شاركة والو�شول اإىل املوارد واحلقوق وال�شلطة والنفوذ والتعوي�ص اأو الإعانات. واأكرث 

ما يعني امل�شاواة بني اجلن�شني يف العمل هو التباين يف الأجر بني اجلن�شني، والتباين يف متو�شط 

والتعليم  العمل  اإىل  الو�شول  اأي�شًا يف  الفجوة بني اجلن�شني وا�شحة  ولكّن  واملراأة؛  الرجل  ك�شب 

والتدريب املهني وامل�شاركة املجدية يف موؤ�ش�شات احلوار الجتماعي التمثيلّية.

الأجر؛  يف  امل�ساواة  العمل؛  توزيع  عمل؛  على  الإطالع اأي�شًا على:  احل�سول   

التعليم؛ ال�سقف الزجاجي؛ التدريب املهني.

النوع الجتماعي والتنمية

الإطالع اأي�شًا على: حتليل النوع الجتماعي والتخطيط له.  
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التمييزّية يف خمتلف  واملمار�شات غري  الفر�ص  امل�شاواة يف  مُيكن احل�شول على معلومات حول 

الدول والأنظمة بوا�شطة منظمة العمل الدولّية.

املواقع الإلكرتونية ملنظمة العمل الدولّية

الإلكرتوين  املوقع  على  متوّفرة  عّدة  بروابط  ال�شتعانة  مُيكن  اإ�شافّية،  معلومات  على  للح�شول 

اخلا�ص مبنظمة العمل الدولّية. وجميع العناوين اللكرتونّية املُبّينة يف ما يلي كانت �شحيحة يف 

تاريخ 28 حزيران/يونيو 2007. اإذا واجهتم م�شكلًة يف الو�شول اإىل اأّي منها، الرجاء معاينة موقع 

منظمة العمل الدولّية  www.ilo.org  وتعّقب الروابط و�شوًل اإىل ال�شعبة مو�شوع البحث. 

 Bureau for Gender Equality:
http://www.ilo.org/gender

مكتب �مل�ساو�ة بني �جلن�سني

Standards and fundamental principles and rights at work:
 http://www.ilo.org/standards

�ملعايري و�ملبادئ و�حلقوق �لأ�سا�سية يف �لعمل 

 Social Dialogue, Labour Law and Labour Administration
Department (DIALOGUE):
http://www.ilo.org/dialogue

ق�سم �حلو�ر �لجتماعي وقانون �لعمل و�إد�رة �لعمل

Conditions of Work and Employment Programme (TRAVAIL):
http://www.ilo.org/protection/condtrav

برنامج �سروط العمل واال�ستخدام

وتنظيمه،  العمل  فرتات  ب�شاأن  املراجع  من  وغريها  الإخبارية  البطاقات  من  �شل�شلة  يت�شمن 

العمل  وظروف  الأمومة(  ذلك حماية  والعائلة )مبا يف  والعمل  واملداخيل  الأجور  اإىل  بالإ�شافة 

والعنف يف مكان العمل والتحّر�ص )مبا يف ذلك التحّر�ص اجلن�شي(.

 Programme on Safety and Health at Work and the Environment
(SAFEWORK):

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework
برنامج حول ال�سالمة وال�سّحة املهنّيتني والبيئة

مراجع اإ�سافّية
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يت�شمن املوقع مراجع حول �شوؤون النوع الجتماعي وال�شالمة وال�شّحة املهنّيتني. ومُيكن النفاذ 

 Workers’ Well-being“ من خالل SAFEWORK بوا�شطة موقع SOLVE اإىل برنامج

“ ]رفاه العّمال[.

International Institute for Labour Studies:
http://www.ilo.org/bureau/inst

 املعهد الدويل لدرا�شات العمل

ILOLEX, database of ILO Conventions and Recommendations:
http://www.ilo.org/ilolex/english/index.htm

 قاعدة بيانات منظمة العمل الدولّية اخلا�شة بالتفاقّيات والتو�شيات

NATLEX, database of national labour legislation:
http://www.ilo.org/dyn/natlex_browse.home

قاعدة البيانات اخلا�شة بت�شريعات العمل الوطنّية

ILO Bureau of Statistics:
 http://www.ilo.org/bureau/sat/index.htm

مكتب منظمة العمل الدولّية لالإح�شاءات

KILM (Key Indicators of the Labour Market) database:
 http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/kilm/index.htm
قاعدة بيانات املوؤ�شرات الأ�شا�شّية اخلا�شة ب�شوق العمل. اخلدمة الكاملة متوّفرة عند 

ال�شرتاك.

Resources on the informal economy:
 http://www.ilo.org/infeco

مراجع حول القت�شاد غري النظامي

Bureau for Workers’ Activities (ACTRAV):
http://www.ilo.org/dialogue/actrav/genact/gender/gendtu/

مكتب اأن�شطة العّمال. يت�شمن معلومات حول النقابات وق�شايا امل�شاواة بني اجلن�شني.
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WEDGE web site on women’s entrepreneurship and gender equality:
http://www.ilo.org/dyn/empent/empent.Potral?p_prog=S&p_

subprog=WE
موقع الكرتوين حول تنمية روح الريادة لدى املراأة وامل�شاواة بني اجلن�شني

ILO Encyclopaedia of Occupational Safety and Health, Fourth ed.:
http://www.ilo.org/encyclopedia/

مو�شوعة منظمة العمل الدولّية حول ال�شالمة وال�شّحة املهنيتني، الطبعة الرابعة.

مراجع متوّفرة على اأقرا�ص مدجمة

قام مركز منظمة العمل الدولّية املعني بالتدريب ومقّره تورينو باإعداد قر�ص مدمج عن املعلومات 

اأ�شبحت   .Women Workers’ Rights Information Kit العامالت  الن�شاء  حقوق  ب�شاأن 

 Women in التايل:  العنوان  على  طلبها  وميكن  متوّفرة  الإنكليزّية  باللغة  الأ�شلّية  الن�شخة 

 Development Programme، International Training Centre of the ILO، Viale
اأو  الفاك�ص: 350 6936 011 39+؛  Turin، Italy )رقم   ،10127 ،10  Maestri del Lavoro

)WID@itcilo.it :بوا�شطة الربيد اللكرتوين على العنوان

بني  بامل�شاواة  املعنّية  الدولّية  العمل  منظمة  ت�شريعات  بجمع  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  مكتب  قام 

واتفاقّيات  تو�شيات  الالئق:  العمل  و  اجلن�شني  بني  “امل�شاواة  عنوان:  يحمل  كتاب  يف  اجلن�شني 

وتو�شيات خمتارة ملنظمة العمل الدولّية”املتوّفر بن�شختني مطبعية واإلكرتونية.

ُي�شدر ق�شم احلوار الجتماعي وقانون العمل واإدارة العمل )DIALOGUE( اخلطوط التوجيهّية 

برون�شتني  اأرتورو  و�شعها  التي   Labour Legislation Guidelines العمل  بت�شريعات  اخلا�شة 

وفالدي�شالف اإيغوروف )الطبعة الثانية، 2003( بن�شختني مطبعية واإلكرتونية. 
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العاملة  املراأة  حقوق  األفباء 

وامل�ساواة بني اجلن�سني

على  متزايد  اهتمام  اجلن�سني  بني  وامل�ساواة  املراأة  حقوق  من  كل  اكت�سبت 

تعزيز  اأجل  ومن  والوطني.  الدويل  ال�سعيدين  على  املا�سية،  العقود  مدى 

امل�ساواة بني املراأة والرجل يف عامل العمل، مت اعتماد معايري العمل الدولية 

الرغم  على  ال�سلة.  ذات  الق�سايا  من  وا�سع  نطاق  يف  الوطنية  والت�سريعات 

امل�ستمدة من هذه  العمال غري مدركني حلقوقهم  ما يكون  من ذلك، غالباً 

املعايري ــــ حقيقة مت حتديدها على نحو متزايد على اأنها عقبة رئي�سية اأمام 

ا�ستخدامها.

بناء على اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتو�سياتها، يركز هذا الكتاب على 

التزامات احلكومات اأو اأ�سحاب العمل، وحقوق العمال، فيما يتعلق بامل�ساواة 

بني اجلن�سني يف عامل العمل.

تت�سمن هذه الطبعة معلومات هامة ذات ال�سلة بالن�ساء العامالت يف جماالت 

خا�سة بالتحر�ش اجلن�سي، ودور املراأة يف التنمية، وال�سقف الزجاجي والكثري 

والذكور  االإناث  من  للعمال  االأخرى  الرئي�سية  التطورات  و�سملت  غريها. 

بني  بامل�ساواة  اخلا�سة  االأخرى  والق�سايا  االجتماعي  النوع  منظور  اإدماج 

اجلن�سني، واملبادئ واحلقوق االأ�سا�سية يف العمل، والعوملة، ومناطق ال�سادرات، 

والعمل لبع�ش الوقت والعمال ذوي امل�سوؤوليات العائلية. مت التعامل مع اآليات 

االإنفاذ واالإجراءات التي تلعب دوراً حا�سماً يف ال�سعي الفعال حلقوق الفرد، يف 

االأق�سام »عبء االإثبات« و»و�سائل االنت�ساف والعقوبات«.

ويوجه  ومقت�سب  وا�سح  تعريف  االأبجدي،  الرتتيب  ح�سب  الدليل،  ويوفر 

القانونية،  من  وغريها  ال�سلة  ذات  الدولية  العمل  منظمة  ل�سكوك  القارئ 

واىل املو�سوعات املرتبطة االأخرى يف هذه الطبعة.

وحمو  الوعي  لزيادة  اأ�سا�سية  اأداة  الدليل  يعترب  ال�سهلة،  املتابعة  �سيغة  مع 

االأمية القانونية ب�ساأن ق�سايا امل�ساواة بني اجلن�سني.

ISBN 978-92-2-619622-3
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