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ﺗﻣﻬﻳد
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻐﻳﻳرات واﻟﺗﺣوﻻت ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺑوﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻧذ  ،٢٠١٠ﺑرزت ﺑوﺿوح أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻼﺋق .ﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ
ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺣوﻟﻳﺔ ﺟوﻫرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﻠﻳط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ دورﻫﺎ اﻟﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﻠﻰ طﻣوﺣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺗﺣﻘﻳق ﻣﺳﺎواة ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن.
ﻫﻣﺎ رﺋﻳﺳﻳًّﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻣرأة ﻫﻲ اﻷدﻧﻰ .ﺗﻘدر ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟرﺟﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻘوة
ﻳﺑﻘﻰ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن ًّ

اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑـ ٧٦ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻟﻲ أﻓرﻳﻘﻳﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺗﻘدر ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﺑـ ٢٧ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ )ﻣﻘﺎﺑﻝ  ٧٤ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ و ٥٦ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ

١
ﺟذاﺑﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء وﻳﻌود اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﺟزﺋﻳًّﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻳم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ
ﺑﺎﻟﺗراﺗب ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺎﻟم( .ﻟﻳس ﻋﺎﻟم اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ً
ﺋﻳﺳﺎ ﻫو رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،واﻷﻫم ﻣن ذﻟك ﺑﺳﺑب ﻓﺷﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﺑﺗوﻓﻳر اﻟﻔرص واﻟﻣﺣﻔزات ﻟﻠﻣرأة ﻟدﺧوﻝ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ .ﻛﻣﺎ أن
ﺗوﻟﻲ اﻟﻣرأة دو اًر ر ً
اﻟﻘواﻧﻳن واﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺷﻛﻝ ﻋﻘﺑﺔ أﻣﺎم ﺣﺻوﻝ اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ.

ﺗوﻓر ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ إطﺎر ﻋﻣﻝ ٕوارﺷﺎد ﻟﻠﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ ﺗﺿﻣن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻼﺋق ﻟﻠرﺟﻝ واﻟﻣرأة وﺗﺣﻔزﻩ .ﻳﻣﻛن ﺗﻌرﻳف ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ
ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺟزء ﻣن ﻧظﺎم إدارة اﻟﻌﻣﻝ اﻟذي ﻳﻬدف إﻟﻰ اﻻرﺗﻘﺎء واﻹﺷراف وﺗطﺑﻳق ﻗواﻧﻳن اﻟﻌﻣﻝ وﻣﺑﺎدئ ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن

اﻟﻌﻣﻝ .ﺗرﻛز أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق اﻟﻘﺎﻧون ،إﻻ أن اﻟوﻗﺎﻳﺔ واﻟﺣﻣﺎﻳﺔ واﻟﺗﺣﺳﻳن ﺗﺻﺑﺢ ﻛﻠﻬﺎ وظﺎﺋف أﺳﺎﺳﻳﺔ
ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗزاﻳد .ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ ﺿرورﻳﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق وﺗﻧﻔﻳذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻘﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن .ﻳﺣﺗﺎج اﻟﻣﻔﺗﺷون

إﻟﻰ اﻟﺗﺳﻠﺢ ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺳﻠوك واﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻳﺢ ﻟﻬم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺎت واﻟﺗوﻗﻌﺎت واﻟﺧﺑرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن
وﺗﺻوﻳﺑﻬﺎ .وﻳﺻﺑﺢ ﻣﻔﺗﺷو اﻟﻌﻣﻝ أﺳﺎﺳﻳﻳن ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد اﻟﺛﻐرات ﻓﻲ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ ﻋن اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻧوع

ﻣﻛﻧﺎ.
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون ذﻟك ﻣ ً

ﻳﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ واﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﺣوﻝ اﻟﺗﺳﺎوي ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن واﻟﺗﻣﻳﻳز وﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ .وﻳﻬدف إﻟﻰ ﺗزوﻳد إدارات

اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﻔﻬم ﺣدﻳث وأدوات ﻻﺳﺗﺧدام ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻟﺗطﺑﻳق ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺳﺎواة وﻋدم اﻟﺗﻣﻳﻳز وﺣﻘوق اﻟﻌﻣﻝ
ﻣﻊ رؤﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﻛﻳن اﻟﻣرأة اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ.

ﻧدى اﻟﻧﺎﺷف
اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺳﺎﻋد

واﻟﻣدﻳر اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻟﻠدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ
ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ

 ١منظمة العمل الدولية – برنامج األمم المتحدة االنمائي ،نظرة جديدة الة النمو االقتصادي :نحو مجتمعات عربية منتجة وشاملة) .بيروت(  ،٢٠١٢ص.٢٢ .
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ﻛﻠﻣﺔ ﺷﻛر
ﻣﻣﻛﻧﺎ ﺑﻔﺿﻝ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻧروﺟﻳﺔ .أُﺟرﻳت اﻷﺑﺣﺎث وﺗم ﺟﻣﻊ اﻟﻣواد وﺻﻳﺎﻏﺗﻬﺎ ﻣن
ﻛﺎن ﺗﻛﻳﻳف ﻫذا اﻟدﻟﻳﻝ ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ
ً
ﻗﺑﻝ إﻣﺎﻧوﻳﻼ ﺑوزان وﺛرﻳﺎ اﻟرﻳس .وﻳﻌﺗﻣد اﻟدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻣن ﻋدد ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﻳﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ .وﺷﻛر ﺧﺎص ﻟﺑدرة
ﻋﻼوة وﺧواﻛﻳﻣﺑﻳﻧﺗﺎدوﻧوﻧﻳس وﻣﺎرﻳﺎ ﻟوس ﻓﻳﻐﺎوﻧﻠﻳﻳﻧﻬﺎﺳﺑﻠورﻳﻧﻳﻪ روﺑرت وﺷوﻧﺎ أوﻟﻧﻲ وزﻳﻧﺎ ﻣزﻫر.
واﻟﺷﻛر ﻣوﺻوﻝ ﻟﺧﺑراء ﻣن و ازرات ﻋﻣﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗدﻣوا اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣدﺧﻼت ،ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻋﺑداﷲ اﻟﻣﻠﻬﻲ وﻋزﻣﻲ ﻣﺣﻣود ﺻﺎﻟﺢ

دودﻳن وﻋزﻳزة ﻋزﻳز ﻣﻬدي آﻳد اﻟرﺣﻣﻲ وﻛﺎروﻝ ﺣداد وداﻧﺎ ﺷﺣﺎﺟﺔ ٕواﻳﻣﺎن ﻋﻛور وﻓ﷼ ﻣﺣﻣود ﻳوﺳف ﺣﺳن ٕواﺳرار اﻟﻧﺳور وﻣﻳرﻧﺎ روﻓﺎﻳﻝ
وﻣﺣﻣد ﻋﺑدو ﻛوﺑﺔ وﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺑوﻧﺎﻣﺎي وﻣرﺳﻲ أﺑو دﻣﻳس وﻋﻣر اﻟﻌراﻳﺷﻲ ورﻳﺎض ﻋﻼم وﺳﻧﺎء ﻣﻬﻧد أﺳد ﻗﻣﻳﺳوطﻳﻔﺔ ﺻﺎﻟﺢ
ﻣﺣﻣد اﻟﺟرادي وزاﻫﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﷲ اﻟﻧﺎﺻر.

أﺧﻳر أوﺟﻪ ﻛﻠﻣﺔ ﻋرﻓﺎن ﻟﻬﻧرﻳﻳﺗﺎوﻳﻠﻛﻳﻧز وﻧﺎﺟﻳﺎ ﻣﻧﺳﻰ ورﻫﺎم راﺷد ﻟﻠدﻋم ﻓﻲ اﻟﺗﺣرﻳر واﻟطﺑﺎﻋﺔ.
و ًا

٦

ﻣﻘدﻣﺔ
ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻪ ﻋﺎﻟﻣﻳًّﺎ ﺑﺄن اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻌﻣﻝ ﻣن اﻟﻘﻳم اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻸﺳرة اﻟدوﻟﻳﺔ وأﺣد ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ.
ﻟﻘد ﺣﺻﻝ ﺗﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻷﺧﻳرة ﻟﺗﺣﺳﻳن اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻌﻣﻝ .وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻓﻲ ﻗرار
ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ  ٢٠٠٩اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻼﺋق ،ﺣﺳن ﻋدد ﻣن اﻟدوﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣوظ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ

وطرق اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ وﺗطﺑﻳق اﻟﻘﺎﻧون .ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدوﻝ ،أﺣﺳﻧت إدارة اﻟﻌﻣﻝ وأﻧظﻣﺔ ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ ﻣراﻗﺑﺔ و/أو ﺗﻧﻔﻳذ ﺗطﺑﻳق اﻟﻘواﻧﻳن
واﻷﻧظﻣﺔ ﺣوﻝ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن .وارﺗﻘت ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻧظﻣﺎت أرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻌﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن .وﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ارﺗﻔﻌت

ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﻋﻲ ﺣوﻝ اﻟﺗﺳﺎوي ﻓﻲ اﻟﻔرص واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ .وﺗﺑﻧت ﺣﻛوﻣﺎت ﻋدة ﺳﻳﺎﺳﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻧﺎﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن

ﺿﻣن أﻫداف أوﺳﻊ ﻧطﺎﻗًﺎ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣﻘﻳق ﻧﻣو ﻏﻧﻲ ﺑﻔرص اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوظﻳف اﻟﻛﺎﻣﻝ واﻟﻌﻣﻝ اﻟﻼﺋق .وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن
اﻟﺟﻧﺳﻳن ﻋﺎﻟﻣﻳًّﺎ ﺿرورةً ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ واﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر ﻟﻠﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎﻝ وﻟﺗﺣﺳﻳن ﺷروط اﻟﻌﻳش ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ.
ﻟﻛن ﺗﺑﻘﻰ ﻫﻧﺎك ﺗﺣدﻳﺎت ﻛﺑرى .ﻓﺎﻟﻧﺳﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧوﻋﺔ ﺗﺷﻣﻝ اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻏﻳر اﻟﻧظﺎﻣﻲ واﻟﻘروﻳﺎت واﻟﻣﻬﺎﺟرات واﻟﻼﺟﺋﺎت

واﻟﻣﺣﻠﻳﺎت واﻷﻗﻠﻳﺎت واﻟﺷﺎﺑﺎت واﻟﻧﺳﺎء ذوات اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬن ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺣددة .وﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدوﻝ ،ﺗﻧﺎﻝ اﻟﻣرأة اﻟﺣﺻﺔ اﻷﻛﺑر
ﻣن اﻟﻔﻘر .وﻳﻌﻣﻝ ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺧﺎدﻣﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺎت اﻟﻣﻬﺎﺟرات ،ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻏﻳر اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﺣﻳث ﺗﻛﺛر ﺣﺎﻻت ﺷروط

اﻟﻌﻣﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻻﺳﺗﻐﻼﻝ وﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗﺣرش اﻟﺟﻧﺳﻲ .وﺗﻔﺗﻘر اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣﺛﻳﻝ واﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﺑﺎرز ﻓﻲ
ﻣﻧﺎطق ﻋدة ﻣن اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ٢.وﻻ ﻳزاﻝ ﺟزء ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ﻳﺗﻌرض ﻟﻠﺗﻣﻳﻳز ﺑﺳﺑب اﻟﺣﻣﻝ واﻟوﺿﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ واﻟﺳن ،ﻓﻳﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ اﻟﺛﻐرة ﻓﻲ اﻟدﺧﻝ ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن ظﺎﻫرة ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ
اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻻ ﻳزاﻝ ﻫﻧﺎك ﻓﺻﻝ ﻋﻣودي وأﻓﻘﻲ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ .ﻓﺄﻛﺛرﻳﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﺗﺣظﻰ ﺑﺗﻣﺛﻳﻝ ﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف ذات اﻟدﺧﻝ اﻟﻣﺣدود وﻋدد
ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟرﺟﺎﻝ.
اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﻧﻳﺔ ﻻ ﻳزاﻝ
ً
وﺗﺷﻣﻝ وﺛﺎﺋق ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز ﻫذﻩ اﻟﻣواد:


ﻗرار ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم  ٢٠٠٩ﺣوﻝ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻼﺋق ،ﺟﻧﻳف ،ﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻲ،
ﺣزﻳران/ﻳوﻧﻳو (ILC٩٨-PR\٣-٢٠٠٩-٠٦-٠٣٢٣-١) ٢٠٠٩



إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت وﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم  ٢٠٠٦ﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ ،اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،ﺗﺷرﻳن اﻟﺛﺎﻧﻲ/ﻧوﻓﻣﺑر
 ،٢٠٠٦ﺟﻧﻳف

وﺗﺷﻣﻝ اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﻣت اﺳﺗﺷﺎرﺗﻬﺎ ﻟﺗﻛﻳﻳف ﻫذا اﻟدﻟﻳﻝ ﻣﻊ اﻟظروف ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ :ﺗدﻗﻳﻘﺎت ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻲ أﺟرﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﻳن
 ٢٠٠٩و٢٠١٢؛ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺟﻳدة ﻓﻲ ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ؛ اﺳﺗﺷﺎرة إدارات ﻋدة ﻟﻣدﻳرﻳﺎت اﻟﻧﺳﺎء ٕوادارات

اﻟﻌﻣﻝ؛ اﻟﻧﺻوص واﻷﺑﺣﺎث اﻟﺟدﻳدة ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺧطﺎب ﻋن اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن

اﻟﺟﻧﺳﻳن ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺎت ﻓﻲ  ٢٠١٠و .٢٠١١وﻳﻌﺗﻣد ﺟزء ﻣن ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﻋﻠﻰ ﻣواد ﻋن اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن وﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ اﻟذي
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طورﺗﻪ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻣﺑودﻳﺎ ٕواﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن .وﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوﻳﺎﺗﻪ ﺧﻼﻝ ورﺷﺔ ﻋﻣﻝ ﺟرت ﻓﻲ ﻋﻣﺎن ﻣن  ٢٢إﻟﻰ
 ٢٥ﺗﺷرﻳن اﻷوﻝ/أﻛﺗوﺑر  ٢٠١٣ﻣﻊ ﻣﺷﺎرﻛﺔ  ١٦ﻣﻔﺗش ﻋﻣﻝ ﻣن ﻟﺑﻧﺎن واﻷردن واﻷرض اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ واﻟﻳﻣن.

ﻳﻬدف ﻫذا اﻟدﻟﻳﻝ إﻟﻰ دﻣﺞ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ .وﻳﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻷﻫداف ﺗدرﻳب ﻣﺣددة أو
ﻛﻌﻧﺻر ﺧﺎص ﺑﻧوع اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺣدد ﻣن رزﻣﺔ اﻟﺗدرﻳب ﻣﻌﻳﺎرﻳﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺣوﻝ ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ .ﺗم ﺗﺻﻣﻳﻣﻪ ﺑﺷﻛﻝ رﺋﻳﺳﻲ

ﻻﺳﺗﻬداف ﻣدراء ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ رﻓﻳﻌﻲ اﻟﻣﺳﺗوى وﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻣدرﺑﻳن اﻟﻘدﻣﺎء واﻟﺟدد .وﻳﻧﺎﺳب اﻟﻣﺣﺗوى أﻗﺳﺎم ﺣﻘوق اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ

اﻟو ازرات ذات اﻟﺻﻠﺔ واﻟﻠﺟﺎن اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء واﻻﺗﺣﺎدات اﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ وأرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ وﻣﻧظﻣﺎت أرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ وﻣﻣﺛﻠﻲ أﻗﺳﺎم اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ
واﺧﺗﺻﺎﺻﻳﻲ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن.
ﻳﻧﻘﺳم اﻟدﻟﻳﻝ إﻟﻰ اﻟﻔﺻوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ :ﻳﺷﻛﻝ ﻣﻘدﻣﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻧطﺎق إﻟﻰ  (١دور ووظﻳﻔﺔ أﻧظﻣﺔ ﺗﻔﺗﻳش اﻷﻋﻣﺎﻝ؛  (٢ﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻌﻣﻝ؛ (٣
ﻛﻳف ﻳﺣﻔز ﻧظﺎم ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ.

اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻳﻘدم ﺗﺣﻠﻳﻼً ﻋن اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن ﺧﻼﻝ دورة اﻟﺗوظﻳف ﻣﻊ ﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗوظﻳف واﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ

اﻟرواﺗب واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻬﺷﺔ واﻟﺗﺣرش اﻟﺟﻧﺳﻲ .ﻳوﻓر ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ ﻧﻣﺎذج وﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺟﻳدة ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ.

اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث :ﻳﻘدم ﺗﺣﻠﻳﻼً ﻟﻠﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﻣوﻣﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ وﻳﻌرض ﻧﻣﺎذج وﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺟﻳدة ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ.
ﻋددا ﻣن اﻟﺗﻣﺎرﻳن اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﺣوﻝ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻲ اﻟﺟﻧﺳﻳن ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻌﻣﻝ .ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ،ﻳﻣﻛن
اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ :ﻳﻘدم ً
ﻟﻣﻔﺗﺷﻲ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺳﻠﺢ ﺑﺷﻛﻝ أﻓﺿﻝ ﻟﺗﻔﺗﻳش أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ اﻧﺗﺑﺎﻩ أﻛﺑر إﻟﻰ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ﻋددا ﻣن اﻷدوات اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻟﻛﺷف اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻣﻳﻳزﻳﺔ
اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺧﺎﻣس :ﻳﺗطرق إﻟﻰ أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﺻرﻳﺔ واﻟﺗﻣﻳﻳز ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ .ﻳﻘدم ً
ﺿﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ.
ﻫذا اﻟدﻟﻳﻝ ﻣزود ﺑﻘرص دي ﻓﻲ دي ﻳﺗﺿﻣن ﻋروض ﺑﺻﻳﻐﺔ ﺑﺎورﺑوﻳﻧت وأﺷرطﺔ ﻣﺻورة ﺣوﻝ ﻣﻬﺎم ﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن

وﻋدم اﻟﺗﻣﻳﻳز ﻣن ﺣوﻝ اﻟﻌﺎﻟم.
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اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ :ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ
ﻧظرة ﺷﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ
ﻳﺷﻛﻝ ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ ﺟزًءا ﻣن إدارة اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻌﻣﻝ وﻣﺑﺎدئ ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ واﻹﺷراف
ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ .واﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن أي ﻧظﺎم ﺗﻔﺗﻳش ﻫو ﺿﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻗواﻧﻳن اﻟﻌﻣﻝ .وﻗواﻧﻳن اﻟﻌﻣﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟوطﻧﻳﺔ

واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻝ وﺣﺗﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻷﺣرار ٣ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ اﻟﻬﻣﻝ اﻟﺣدﻳﺛﺔ.

ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ،ﻳﺣﻘق ﻧظﺎم ﺗﻔﺗﻳش ﻋﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ ﻳﻘوم ﺑﻪ أﺷﺧﺎص ﺧﺎﺿﻌون ﻟﺗدرﻳب ﻣﺣﺗرف وﻣﻔﺗﺷون ﻳﻣﻠﻛون ﻣوارد ﻣﻼﺋﻣﺔ،

ﻣؤﻫﻠون وﻣﺳﺗﻘﻠون ﻋن أي ﺗﺄﺛﻳر ﺧﺎرﺟﻲ ﻏﻳر ﻣﻧﺎﺳب ،ﻣﻛﺎﺳب ﻟﻠﻣوظﻔﻳن وأرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ .وﺗﺑﻳن اﻟدراﺳﺎت أن اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺣوادث

اﻟﻌﻣﻝ واﻷﻣراض واﻟﺗﻐﻳب واﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻌﻣﺎﻝ وﻧزاﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ًّ
ﺟدا .ﻳﺳﺎﻋد ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧب ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻌزز
دور أﻛﺑر ﻣن اﻟدور اﻟذي ﻟﻌﺑﻪ ﺣﺗﻰ اﻵن ﺑﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟرﺟﺎﻝ واﻟﻧﺳﺎء
اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ٤.وﻳﺳﺗطﻳﻊ ﻧظﺎم ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻌب ًا
ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﻋﻠﻰ ﻛﻝ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت ﺑﺿﻣﺎن اﻻﻟﺗزام ﺑﻘواﻧﻳن اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﻣﺳﺎﻧدة وﺗﻌزﻳز اﻟﻧظﺎم

أﻳﺿﺎ وﻗﺎﻳﺔ ٕواﻧﺗﺎﺟﻳﺔ أﻓﺿﻝ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﻳﻊ.
اﻹﺷراﻓﻲ اﻟدوﻟﻲ .وﻻ ﻳوﻓر ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺗﻳن واﻟﻔﻌﺎﻝ ﺣﻣﺎﻳﺔ أﻓﺿﻝ ﻓﺣﺳب ﺑﻝ ً

ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ
ﺗﺧﺿﻊ إدارة اﻟﻌﻣﻝ وﺗﻔﺗﻳﺷﻪ ﻟﺗﻧظﻳم ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻋﻣﻝ دوﻟﻳﺔ ﻣﺣددة .إن اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم  ١٩٤٧رﻗم ٨١

ﻫﻲ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ أوﻟوﻳﺔ وﺣوﻛﻣﺔ .ﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم  ٨١ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻟﺗﻔﺗﻳش ﻋﻣﻝ ﻓﻌﺎﻝ .ﺗﺳﺗﻬدﻓﺎن ﺗطﺑﻳق اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﺷروط اﻟﻌﻣﻝ وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ .وﺗطﺑق اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻲ ﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ )اﻟزراﻋﻲ( ﻟﻠﻌﺎم
 ١٩٦٩رﻗم  ١٢٩واﻟﺗوﺻﻳﺔ  ١٣٣ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟزراﻋﺔ وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺗﻌﻬدات اﻟزراﻋﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻣﺄﺟورﻳن أو

اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن ،وﺑﻣوﺟب إﻋﻼن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺿو اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ،وﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﻳن واﻟﻣﺣﺎﺻﺻﻳن وأﻋﺿﺎء اﻟﺗﻌﺎوﻧﻳﺎت وﺣﺗﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﺷﻐﻝ ،ﻓﻲ ﻣﺎ
ﻳﻌرف اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻏﻳر اﻟﻧظﺎﻣﻲ اﻟرﻳﻔﻲ .واﺗﻔﺎﻗﻳﺔ إدارة اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم  ١٩٧٨رﻗم  ١٥٠وﺗوﺻﻳﺔ إدارة اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ

ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم  ١٩٧٨رﻗم  ١٥٨ﺗﺗﺿﻣﻧﺎن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم ﺗﺣدد دور ووظﺎﺋف وﺗﻧظﻳم اﻷﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻹدارة اﻟﻌﻣﻝ .وأﻋﺎد ﺑروﺗوﻛوﻝ
ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻳﺔ رﻗم  ٨١ﺳﻧﺔ  ١٩٩٥ﺗﺄﻛﻳد ﻣﺑﺎدئ أداة ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻌﻣﻝ وﺣﻔز ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ )ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

واﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ واﻟﺷرطﺔ واﻟﺳﺟون) .(...راﺟﻊ اﻟﻣﻠﺣق  :١اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ ١٩٤٧ ،رﻗم .(٨١
اﻟﺟدوﻝ  -١ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ
االتفاقية رقم ٨١
الدولة العربية
الجزائر
البحرين
مصر
العراق
األردن
الكويت

١٩٦٢/١٠/١٩
١٩٩١/٠٦/١١
١٩٥٦/١٠/١١
١٩٥١/٠١/١٣
١٩٦٩/٠٩/٢٧
١٩٦٤/١١/٢٣

٥

االتفاقية رقم ١٢٩
غير مصادق عليھا
غير مصادق عليھا
٢٠٠٣/٠٦/٢٠
غير مصادق عليھا
غير مصادق عليھا
غير مصادق عليھا

االتفاقية رقم ١٥٠
١٩٨٤/٠١/٢٦
غير مصادق عليھا
١٩٩١/١٢/٠٥
١٩٨٠/٠٧/١٠
٢٠٠٣/٠٧/١٠
غير مصادق عليھا

 ٣تم تكييف ھذه الدورة من :منظمة العمل الدولية ،كتيب تفتيش العمل والمساواة بين الجنسين) ،جنيف( ٢٠١٢؛ منظمة العمل الدولية ،العمل الالئق وتفتيش العمل
المرتكز على المساواة بين الجنسين ،إسالم آباد٢٠١٢ ،؛ ومنظمة العمل الدولية ،تفتيش العمل في الدول العربية :مراجعة الممارسات الفضلى ،جنيف – ٢٠١٤ ،قريبًا.
٤ريشتوفن ،و ف تفتيش العمل :دليل المھنة ،جنيف ،٢٠٠٢ ،ص  ١٣٣-١٢١و.١٤٦
 ٥معلومات مستخرجة في آب/أغسطس ٢٠١٣

٩

لبنان
ليبيا
المغرب
عمان
قطر
المملكة العربية السعودية
سوريا
تونس
اإلمارات العربية المتحدة
اليمن

١٩٦٢/٠٧/٢٦
١٩٧١/٠٥/١٧
١٩٥٨/٠٣/١٤
غير مصادق عليھا
١٩٧٦/٠٨/١٨
١٩٧٨/٠٦/١٥
١٩٦٠/٠٧/٢٦
١٩٥٧/٠٥/١٥
١٩٨٢/٠٥/٢٧
١٩٧٦/٠٥/٢٩

غير مصادق عليھا
غير مصادق عليھا
١٩٧٩/٠٥/١١
غير مصادق عليھا
غير مصادق عليھا
غير مصادق عليھا
١٩٧٢/٠٤/١٨
غير مصادق عليھا
غير مصادق عليھا
غير مصادق عليھا

٢٠٠٥/٠٤/٠٤
غير مصادق عليھا
٢٠٠٩/٠٤/٠٣
غير مصادق عليھا
غير مصادق عليھا
غير مصادق عليھا
غير مصادق عليھا
١٩٨٨/٠٥/٢٣
غير مصادق عليھا
غير مصادق عليھا

وظﺎﺋف أﻧظﻣﺔ ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ

ﻳﺷﻛﻝ ﻣﻔﺗﺷو اﻟﻌﻣﻝ ﺟزًءا ﻣن ﻧظﺎم إدارة اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ .وﻳﻌﺗﺑر ﻣﻔﺗﺷو اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻣﺛﻠﻳن ﻋن اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻌﻣﻝ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺗﻣﺗﻌون
أﻳﺿﺎ ﻳﺿطﻠﻌون ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬم .ﻓﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق واﻟﻣﻬﺎم ﺑﺷﻛﻝ
ﺑﺻﻼﺣﻳﺎت ﺑﺎرزة ﻟﻛﻧﻬم ً
ﻣﻧﺎﺳب أﻣر أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻔﺗﺷﻳن وﻧظﺎم اﻟﺗﻔﺗﻳش ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم .وﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﻔﺗﺷﻳن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻬم ووظﺎﺋﻔﻬم ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳر ﻣﻧﺣﺎز

ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻬﺎﻣﻬم اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﻛون دورﻫم اﻷوﻟﻲ ﻫو ﺿﻣﺎن اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ وﺗطوﻳر ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻣﻝ ﺳﻠﻳﻣﺔ.
ﺗﺷﻣﻝ أﺑرز وظﺎﺋف ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ:٦

أ( ﺿﻣﺎن ﺗﻧﻔﻳذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷروط اﻟﻌﻣﻝ وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻌﻣﺎﻝ طﻳﻠﺔ اﻟﺗزاﻣﻬم ﺑﻌﻣﻠﻬم ﻛﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺳﺎﻋﺎت واﻷﺟور
واﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﺻﺣﺔ واﻟرﻓﺎﻩ وﺗوظﻳف اﻷطﻔﺎﻝ واﻟﺷﺑﺎب واﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻷﺧرى طﺎﻟﻣﺎ ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﻳق ﻣن ﻗﺑﻝ
ﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﻌﻣﻝ؛
ب( ﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻷرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻌﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻷﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ؛
ت( ﻟﻔت ﻧظر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ اﻟﺷواﺋب أو ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻐطﻳﻬﺎ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺣدد.

يجب أن يتطرق التقرير السنوي المنشور من قبل سلطة التفتيش المركزية إلى:
 القوانين واألحكام الخاصة بعمل خدمة التفتيش؛
 موظفي تفتيش العمل
 إحصاءات أماكن العمل الخاضعة للتفتيش وعدد العمال الموظفين؛
 إحصاءات زيارات التفتيش؛
 إحصاءات االنتھاكات والعقوبات المفروضة؛
 إحصاءات الحوادث الصناعية؛
 إحصاءات األمراض المرتبطة بالعمل.
يجب أن يقدم التقرير السنوي معلومات مفصلة حول عدد المفتشات من النساء مع خصائص تصنيف األشخاص الموظفين ضمن الفئات التالية :رجال ونساء
اﻟﻌﻣﻝ
وشبابﺗﻔﺗﻳش
أﻧظﻣﺔ
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.(ILO R.٨١
اﻟﺣدﻳﺛﺔ)٩(b) (٣
)and ٩ (c
وأطفال ))(٣

أﻧظﻣﺔ ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺣدﻳﺛﺔ
ﺗﺗطﻠب اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻟﺳرﻳﻌﺔ اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻧظﺎم ﺗﻔﺗﻳش ﻋﻣﻝ ﻣرن ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻳف ﻣﻊ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺟدﻳدة .وﺗﺑﺗﻌد اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ

اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ ﻣن ﻣﺟرد اﻟﺗﻧﻔﻳذ واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﻳﺔ واﻟﺣﻣﺎﻳﺔ وﺗﺣﺳن ﺷروط اﻟﻌﻣﻝ وﺑﻳﺋﺗﻪ .ﻳﺗطرق
اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﺣدﻳث إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ظروف اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣوظﻔﻳن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻏﻳر اﻟﻧظﺎﻣﻲ وﻣﻌظﻣﻬم ﻣن اﻟﻧﺳﺎء.
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ﺣﺳﻧت دوﻝ ﻋدة ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة أﻧظﻣﺔ ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ ﻟﺗﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﺷﻣوﻟﻳﺔ .وﺑﺎت اﻟﻣﻔﺗﺷون ﻣﺧوﻟﻳن ﺑدرس ٕواﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﺣوﻝ

اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺧﺎرج اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻛن ﻣﻊ ﺗﺑﻌﺎت ﻋﻠﻰ ظروف اﻟﻌﻣﻝ وﺑﻳﺋﺗﻪ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻻﻣﺗﻳﺎزات
اﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺣددﻫﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو ﺣوادث اﻟﺗﺣرش اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣرأة أﻛﺛر ﻣن اﻟرﺟﻝ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗﻲ
ﻳﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ وﻓق اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ أو ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐذاﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظﻣﻬﺎ ﻗواﻧﻳن أﺧرى ﺗرﻋﺎﻫﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﻫﻧﺎك إدراك ﻣﺗزاﻳد ﻋﺎﻟﻣﻳًّﺎ أن اﺧﺗﺻﺎص ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻧطﺎﻗﻪ اﻟواﺳﻊ ٕواﻣﻛﺎﻧﻳﺗﻪ اﻟﻣﺗزاﻳدة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺷﺎر وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﻌﻣﻝ ﻳﺟب أن
ﻳﺳﺗﻣر ﻟﻠﺗﻛﻳف واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠدﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺎت اﻟﻣﺗﻐﻳرة ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻌﻣﻝ .ﺗﺗﻣﻳز اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت ﻋدة ﺑﻌدم ﻧظﺎﻣﻳﺔ وﺗﻌﺎﻗد ﻣن اﻟﺑﺎطن ﺣﻳث ﻳرﺗﻔﻊ اﺣﺗﻣﺎﻝ
ﺑﺎرز ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﻣر اﻟذي ﻳﻣﺛﻝ ﺗﺣدﻳﺎت ﻓﻲ اﻟدﺧوﻝ إﻟﻰ أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣﻝ .وﺗﺑﻘﻰ
اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ .وﻓﻲ دوﻝ ﻋدة ﻳﺷﻛﻝ اﻟﻌﻣﻝ ﻣن اﻟﻣﻧزﻝ ﺟزًءا ًا
ﻗطﺎﻋﺎ ًا
ﺑﺎرز ﻳﺳﺎﻫم ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ دوﻝ ﻋدة ﻣن ﺣﻳث اﻟﻌﺎﺋدات واﻟﺗوظﻳف ،ﻟﻛن ﻣﻌظم اﻟﻣوظﻔﻳن ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ ﻻ ﺗﻐطﻳﻬم ﻗواﻧﻳن
اﻟزراﻋﺔ
ً
اﻟﻌﻣﻝ .ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ،ﻣن اﻟﺷﺎﺋﻊ رؤﻳﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺄﻋداد ﻛﺑﻳرة .ﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﻗطﺎﻋﺎت ﻳﻐﻳب ﻓﻳﻬﺎ ﺗطﺑﻳق ﻗواﻧﻳن اﻟﻌﻣﻝ أو

ﻣﺣدودا .وﺗﺳﺗﺛﻧﻲ ﻣﻌظم اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟزراﻋﺔ واﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﻧزﻟﻳﻳن ﻣن ﻗواﻧﻳن اﻟﻌﻣﻝ .ﻛﻣﺎ ان اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣرة ﻻ ﺗﻐطﻳﻬم
ﻳﻛون
ً
ﻗواﻧﻳن اﻟﻌﻣﻝ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺧﺿﻌون ﻟﻠﺗﻔﺗﻳش وﻟدﻳﻬم ﻗواﻋد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗطﺑق ﻋﻠﻳم أﻧظﻣﺔ رﺻد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
توسيع وظائف إدارة العمل:
حين تتطلب الظروف الوطنية ذلك ،وبھدف تحقيق حاجات أكبر شريحة ممكنة من العمل ،وطالما أن ھذه األنشطة غير خاضعة للتغطية ،يحفز كل
عضو يصادق على االتفاقية التوسيع بمراحل تدريجية إذا قضى األمر لوظائف نظام إدارة العمل ليشمل األنشطة التي تنفذ بالتعاون مع الھيئات ذات
الصلة األخرى في ما يتعلق بشروط العمل وحياة العمل الخاصة بفئات العمل الذين ليسوا موظفين بحسب القانون ،مثل:
أ( المستأجرين الذي ال يلتزمون بأكثر من المساعدة والمحاصصين والفئات المماثلة من العمال الزراعيين؛
ب( الموظفين األحرار الذين ال يلتزمون بأكثر من المساعدة في القطاع الالنظامي وفق ما يرد في الممارسات الوطنية؛
ت( أعضاء التعاونيات وااللتزامات بإدارة العمالء؛
ث( األشخاص العاملين ضمن نظام يعتمد على التقاليد واألعراف المجتمعية.
االتفاقية  – ١٥٠اتفاقية إدارة العمل) ١٩٧٨ ،رقم  (١٥٠المادة ٧

أﻧظﻣﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ :اﻟﺗﻘدم واﻟﺗﺣدﻳﺎت
ﻛﻣﺎ ورد أﻋﻼﻩ ،ﺗواﺟﻪ أﺟﻬزة ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ ﺗﺣدﻳﺎت ﻋدﻳدة ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻘواﻧﻳن واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ دﻳﻧﺎﻣﻳﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻌﻘدة .ﻓﺎﻟﻘطﺎع ﻏﻳر

اﻟﻣﻧﺗظم اﻟﻛﺑﻳر وﻏﻳر اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻷي ﺗﻧظﻳم ،وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗوظﻳف اﻟﻣﺗﻐﻳرة ،واﻟﺗﻌﻘﻳد اﻟﻣﺗزاﻳد ﻟﺳﻼﺳﻝ اﻟﺗزوﻳد واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ،واﻟوظﺎﺋف
ﺑﺎرز ﻓﻲ
ﺗﻐﻳﻳر ًا
ًا
اﻟﺟدﻳدة اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ )اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣراﻋﻳﺔ ﻟﻠﺑﻳﺋﺔ( ،ودﺧوﻝ ﻓﺋﺎت ﺟدﻳدة ﻣن اﻟﻌﻣﻝ )اﻟﻣﻬﺎﺟرﻳن واﻟﻧﺳﺎء( ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﺗﺗطﻠب
ﻫﻳﺋﺎت ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوظﺎﺋف واﻟوﺳﺎﺋﻝ واﻟﻣﻬﺎرات وأﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻔﺗﻳش.
واﺳﺗﺟﺎﺑﺔً إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻳوﻝ اﻟﺟدﻳدة ،اﻋﺗﻣدت دوﻝ ﻋدة ﻣﻘﺎرﺑﺎت اﺑﺗﻛﺎرﻳﺔ واﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﺗﺟﻣﻊ ﺑﻳن وﺳﺎﺋﻝ ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ واﻟﺟدﻳدة

ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻫﻳﺋﺎت ﻋﺎﻣﺔ أﺧرى وﺷرﻛﺎء اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن .ﻟﻛن ﻫذﻩ ﻟﻳﺳت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ

ذات اﻟﺻﻠﺔ وﺗطوﻳر اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ.
ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة ،ﺳﻠطت دوﻝ ﻋرﺑﻳﺔ ﻋدة اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ ﻛﻣﺟﺎﻝ ﻳﺗطﻠب اﻟﻣزﻳد اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ .وﻳرد ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج

ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺟﻳدة ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ.

١١

الممارسات الجيدة حول أنظمة تفتيش العمل في المنطقة
ازدادت ميزانية الجزائر بين  ٢٠٠٠و ٢٠٠٩لتفتيش العمل بـ ١٢٠في المائة مما سمح بتقديم رواتب مھنية جذابة لمفتشي العمل وتجھيزات أفضل للقيام
بأعمالھم وحتى لتوسيع حضور ھيئات المراقبة في البلد .نتيجةً لذلك بات ھناك سيارة لكل ستة مفتشين )وحتى واحدة لكل  ،(١٥مما يتيح للمفتشين تكريس
ثالثة أيام عمل في األسبوع لزيارات التفتيش .أدى ذلك إلى زيادة في الزيارات من  ٨٢ألفًا في  ٢٠٠٦إلى  ١٢٦ألفًا في  .٢٠٠٩وفي الفترة نفسھا ،ارتفع
عدد أجھزة الحواسيب لكل مفتش من واحد إلى  .٥٠وأسست الجزائر معھد العمل الوطني لضمان التدريب المناسب لمفتشي العمل.
في العام  ،٢٠٠٦قامت األردن بخطوة كبيرة في تحسين تفتيش العمل في البلد من خالل جمع ودمج ھيئات التفتيش المختلفة لديھا .وفي السنة نفسھا أطلقت
القائمة الذھبية التي كانت تھدف إلى تحسين االلتزام بقانون العمل ضمن القطاع .ويكافأ أرباب العمل الذين يلتزمون بقانون األخالقيات والسلوك بحسب
القائمة الذھبية بمكاسب كاإلعفاء من الضمانات المصرفية وتخليص اإلجراءات الجمركية .وتشمل الممارسات الجيدة األخرى تأسيس لجان التنسيق الوطنية
التي تشمل وزارات عدة وتعمل على مستويات متعددة من الموظفين .فتشمل مثالً لجنة المستوى الفني بين الوزارات موظفين ذات مستوى متوسط من
وزارات العمل والتجارة والعدل ومن إدارة االستخبارات العامة .ويقضي الھدف الرئيسي باالستجابة إلى االنتھاكات خارج نطاق قانون العمل بما في ذلك
اإلتجار .وتدير إدارة التفتيش في وزارة العمل خطًّا ساخنًا مجانيًّا متعدد اللغات لمعالجة شكاوي العمال .في  ،٢٠١٠استجاب لـ ٨٩١شكوى تم توفير
الحلول لـ ٩٢في المائة منھا.
من جھتھا بدأت سلطنة عُمان نظام تفتيش عمل سنة  .٢٠٠٨ووضعت مؤخرًا نظام تشارك معلومات يتيح للمفتشين ملء قوائم التحقق إلكترونيًّا في موقع
العمل وللنفاذ إلى قاعدة البيانات المركزية في الوقت نفسه .وتم تجھيز المفتشين مؤخرًا بـ ١٨٠جھاز مساندة رقمية محمولة لتسھيل مھامھم اليومية.
وسنة  ،٢٠٠٧اعتمدت اإلمارات العربية المتحدة أداة تفتيش مبتكرة تتألف من آلية حماية أجور تضمن مراقبة إلكترونية لألجور التي تُدفع للعمال األجانب.
تم تأسيس مكتب حماية األجور مع فريق من المفتشين الذين يستمتعون بالصالحيات نفسھا كغيرھم من مفتشي العمل .ويشرف المكتب على دفع األجور
بالشكل المناسب عن طريق الحوالة المصرفية .ووضعت اإلمارات العربية المتحدة مذكرة تفاھم بين وزارة العمل وھيئة الصحة لتعزيز التعاون حول
أنشطة الصحة والسالمة في العمل .وتھدف المذكرة إلى إدخال سياسات الوقاية في مجال الصحة والسالمة في العمل واالرتقاء بتبادل البيانات حول
اإلصابات واألمراض الناتجة عن العمل.
المصدر :مؤتمر العمل الدولي ،الدورة الـ ،(٢٠١١) ١٠٠التقرير  :٥إدارة العمل وتفتيش العمل.

ﺗﻘر اﻟدوﻝ أﻧﻪ ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ وﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳﺎﺋﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻟﻳﺳت اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻔﺗﻳش ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻷداء اﻟﻣﻬﺎم ﺑﺷﻛﻝ
ﻓﻌﺎﻝ ٧وﻟﻠﺗﻛﻳف ﻣﻊ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺗﻐﻳرة ﻛﺗدﻓق اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﻬﺎﺟرﻳن اﻟﻛﺑﻳر واﻟﻼﺟﺋﻳن ﻣﺎ ﻳطرح ﺗﺣدﻳﺎت ﺟدﻳدة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ وﺗطﺑﻳق ﻣﻌﺎﻳﻳر

اﻟﻌﻣﻝ .وﻳﺑﻘﻰ ﻋدد ﻓرﻳق اﻟﻣﻔﺗﺷﻳن ﻏﻳر اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻣﺷﻛﻠﺔ أﺳﺎﺳﻲ .ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أﻛﺛر ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺳﻠطﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻣرﻛزﻳﺔ
ﻓﻲ ﻗﻠب ﻧظﺎم ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن اﻟﺗﻧﺳﻳق واﻟﺗﻌﺎون ﺿﻣن اﻟﻧظﺎم وﺧﺎرﺟﻪ ،أي ﻣﻊ وﺣدات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو

ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻣﻳﻳز )ﺣﻳن ﺗﺗواﺟد( .ﻟذﻟك ،ﻳﻛون ﻣن اﻟﺿروري وﺿﻊ وﺗطﺑﻳق اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻟﺿﻣﺎن اﻻﻟﺗزام ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣوﺣدة وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﻳن

اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻝ وأرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ .ﺣﺻﻠت إﺻﻼﺣﺎت ﻋدة ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻌﺷر اﻷﺧﻳرة ﻟﺗﻌزﻳز اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺗﻳش
اﻟﻌﻣﻝ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن واﻷردن أو ﺑﺗطوﻳر ﺳﻳﺎﺳﺎت ﺗﻔﺗﻳش ﻋﻣﻝ وطﻧﻳﺔ واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق .ﻟﻛن اﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن ﻫﻳﺋﺎت اﻹﺷراف واﻟﺗﻔﺗﻳش
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺑﻘﻰ اﻟﺗﺣدي اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺷﻔﺎف واﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن.

٨

ﻧظرة ﺷﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ
ﻫﻧﺎك ﻋدد ﻣن اﻷوﺟﻪ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ ﻳﺟب اﻟﻧظر ﻓﻳﻬﺎ ﻣن أﺟﻝ ﺗﻘﻳﻳم اﻟﺗﻣﻳﻳز ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻌﻣﻝ .ﺗؤﺛر ﻣﺷﺎﻛﻝ
ﻛﺎﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﺗوظﻳف وﻣﻛﺎﺳب اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ وﺗوازن ﺣﻳﺎة اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗدرﻳب واﻟﺗطوﻳر اﻟﻣﻬﻧﻳﻳن وﺷروط اﻟﺗوظﻳف اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻋﻠﻰ رﺟﺎﻝ

واﻟﻧﺳﺎء ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺧﺗﻠف إن ﻟم ﻳﻛوﻧوا ﻣدرﻛﻳن ﻟﻠﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن أو ﻛﺎﻧوا ﻣﻧﺣﺎزﻳن.

 ٧تدقيقات منظمة العمل الدولية بشأن نظم تفتيش العمل وتقارير سنويّة ترفعھا الدول األعضاء في االتفاقيّتيْن رقم  ٨١و.١٢٩
 ٨منظمة العمل الدولية ،تفتيش العمل في الدول العربية :مراجعة الممارسات الفضلى ،جنيف) ٢٠١٣ ،قادم(.

١٢

وﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻫو اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ .وﻟﺗﻛون ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎﻝ ﻓﻲ آن ﻳﺟب أن ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر دﻗﺔ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺻﺣﺔ وأدوار اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .وﻳﺟب أن ﺗﺄﺧذ ﺳﻳﺎﺳﺎت

اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر أدوارﻫن اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻛﻣرﺑﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧزﻝ واﻷﻣﻬﺎت واﻟﻌﺎﻣﻼت .وﻳﺟب اﻟﻧظر ﻓﻲ آﺛﺎر ﻛﻝ ﻣن ﻫذﻩ اﻷدوار
ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدا ﻛﻣﺎ ﻳﺟب ﻣﻌﺎﻳﻧﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت واﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﻳﻧﻬﺎ .ﻣﺛﻼً ،اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﺟب أن ﺗﺄﺧذ إﺟراءات اﺣﺗ ارزﻳﺔ أﻛﺛر
ﻓﻲ وﺿﻌﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ أو ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﻣواد اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ ،وﻟﻌﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗداﺑﻳر ﻻ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟرﺟﺎﻝ أو اﻟﻧﺳﺎء ﻏﻳر اﻟﺣواﻣﻝ.

اع ﻟﻠﻧوع
ﻓﻲ ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ،ﻳﻛون اﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻓﻲ ﻣﻬﻧﺔ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻧﻣوذﺟﻪ اﻟﺗراﺗﺑﻲ وﺧدﻣﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻣرة وﺗﻘدﻣﻪ اﻟﻣﻧﺗظم ﻏﻳر ﻣر ٍ

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .وﻳﺟﻌﻝ ذﻟك ﻣﺳﻳرة اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﻘطﻌﺔ ﻋﺎدةً ﻣن أﺟﻝ إﻧﺟﺎب اﻷطﻔﺎﻝ واﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺑﻬم ﻏﻳر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .وﺗﺷﻳر اﻟدﻻﺋﻝ إﻟﻰ أﻧﻪ
ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻬن ﺣﻳث ﻳﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن إﺳﺗراﺣﺔ ﻣﻬﻧﻳﺔ وﺳﺎﻋﺎت ﻋﻣﻝ ﻣﻳﻧﺔ ،ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻣرأة ﺑﻌﻳدة ﻋن اﻟﻣراﻛز اﻟﻌﻠﻳﺎ .ﺗﻛﻳﻔت
ﻣﻌظم اﻟﻧﺳﺎء ﻣﻊ اﻟﻧﻣوذج اﻟرﺟﻝ اﻟﻣﺳﻳطر ﻟﻠﻧﺟﺎﺣﺂﺧذات ﻗ اررات ﺻﻌﺑﺔ ﻛﻌدم اﻹﻧﺟﺎب أو ﺗﺄﺧﻳر ذﻟك أو ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻧظﻳم ﺣﻳﺎﺗﻬن اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ
ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﺳﻳرة اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ.
ﻳؤﺧر اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ أﻛﺎن ﻣن ﻣﻧطﻠق ﻋدم اﻟﻣراﻋﺎة أو اﻻﻧﺣﻳﺎز اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﻳق اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ

أﻣر
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻋﻘﺑﺔ أﻣﺎم ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن .ﻟذا ﻳﻌﺗﺑر ﺗوﺣﻳد ﺷروط اﻟرﺟﺎﻝ واﻟﻧﺳﺎء ،أي ﻣﺄﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟرﺟﺎﻝ واﻟﻧﺳﺎءً ،ا
٩
ﻋﺎﻟﻲ اﻷﻫﻣﻳﺔ.

إن توحيد شروط الرجال والنساء ھو عملية تقييم التبعات على النساء والرجال ألي عمل مخطط له بما في ذلك التشريعات والسياسات
والبرامج في أي مجال وعلى كافة المستويات .إنھا استراتيجية لجعل مخاوف وتجارب النساء والرجال جز ًءا ال يتجزأ من تصميم
وتطبيق ورصد وتقييم السياسات والبرامج في كافة المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية لكين تستفيد النساء والرجال بشكل
متسا ٍو وال يستمر عدم المساواة ويان التبليغ عنه مع إشارة للنساء والرجال والعمل )المجلس االقتصادي واالجتماعي.(١٩٩٧ ،
ﻳﻘدم اﻟﻣﻠﺣق  ٢ﻣن ﻫذا اﻟدﻟﻳﻝ ﻻﺋﺣﺔ ﻣﻔﺻﻠّﺔ ﺑﺑﻌض أﻫم اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻳﺔ.
ّ

ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ :اﻟﺗﻘدم واﻟﺗﺣدﻳﺎت
ﻣن اﻟﺻﻌب ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن دون اﻟرﺟوع اﻟﻰ اﻻﺿطراب اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺛورات اﻟﻌرﺑﻳﺔ

ﻣﻧذ أواﺧر اﻟﻌﺎم  .٢٠١٠ﻓﺎﻟﺛورات ﻓﻲ ﺗوﻧس وﻣﺻر وﻟﻳﺑﻳﺎ واﻟﻳﻣن ﻟم ﺗؤد ﻓﻘط إﻟﻰ ﺗﺣوﻻت ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻛﺑﻳرة وداﺋﻣﺔ ﻓﺣﺳب ،إﻻ أﻧﻬﺎ ّأدت إﻟﻰ

ك ﻓﻲ أن ﻧﻣﺎذج
ﺣدوث ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﺣوﻝ دور اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وأﺛﺎرﺗﻧﻘﺎش ﺳﺎﺧن ﺣوﻝ اﻟﺣﻘوق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻣرأة .وﻣﺎ ﻣن ﺷ ّ

ﻳﺗم ﺑﻌد اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت
اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ّأدت إﻟﻰ ﺗﺣﺳﻳﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم ﺧﺻوﺻﺎً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣرأة .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻟم ّ
اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدىﺎﻟﻧﺳﺎء واﻟﺷﺑﺎب .وﺗﻌﺎﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣن اﻧﺧﻔﺎض اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ،وﺧﺻوﺻﺎً ﺗﻠك
ّ
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١٣

ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر وﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﻣرأة واﻟرﺟﻝ .وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺑرز
وارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ،واﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ،ﻣﺎ ّأدى إﻟﻰ زﻳﺎدة ّ
اﻟدﻋوة إﻟﻰ ﻧﻣوذج ﺟدﻳدﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺳﺗداﻣﺔ وﻣﺗﺟذرة ﻓﻲ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.

أن
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ،ﻻ ﺷ ّ
أن وﺿﻊ اﻟﻣرأة اﻟﻌرﺑﻳﺔ أﻣر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻠﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻌرﺑﻳﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ّ
ك ﻓﻲ ّ
ﻣﻌدﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻣرأة ﻓﻲ
اﻟﻣرأة اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﺻﻠت إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم ،ﻓﺈن ذﻟك ﻟم ُﻳﺗرﺟم إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ .وﻻ ﻳزاﻝ ّ

اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷدﻧﻰ ﻋﺎﻟﻣﻳﺎً ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺑﻌض
وﺗﻘدر ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟرﺟﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑـ ٧٦ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻟﻲ
اﻟﺗﺣﺳنّ .
ّ
أﻓرﻳﻘﻳﺎ ) (MENAﻣﻘﺎﺑﻝ  ٧٤ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻟﺑﻘﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم،ﻓﻳﻣﺎ ﺗﻘدر ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﺑـ ٢٧ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻟﻲ أﻓرﻳﻘﻳﺎ ﻣﻘﺎﺑﻝ ٥٦
ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺎﻟم

١٠

اﻟرﺳم  -١ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻹﻧﺎث اﻟﺑﺎﻟﻐﺎت ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﺎم  ١٩٩٠وﺣﺗﻰ اﻟﻌﺎم ٢٠١١

اﻟﻣﺻدرhttp://kilm.ilo.org/KILMnet/ ٢٠١٣ :

اﻟﺟدوﻝ  -٢اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻣﻌدﻻت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ (+١٥) ٢٠١٢ -
ّ

ﻣﻌدﻻت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )اﻟﺷﺑﺎب( ٢٠١٢ -
ّ

اﻹﻧﺎث

اﻟذﻛور

اﻹﻧﺎث

اﻟﺑﻠد

اﻟذﻛور

٤٦.٠

٨.٩

اﻟﺟزاﺋر

٧٢.١

١٥.٢

٣١.٥

اﻟﺑﺣرﻳن

٨٧.٢

٣٩.٤

٥٠.٨

ﻣﺻر

٧٤.٤

٢٣.٩

٤٧.٣

٢٠.٠

اﻟﻌراق

٦٩.٣

١٤.٧

٤٧.٩

٨.٢

اﻷردن

٦٦.٣

١٥.٨

٤١.٩

١١.٥

اﻟﻛوﻳت

٨٢.٤

٤٣.٤

٤٣.١

٢٤.٠

ﻟﺑﻧﺎن

٧٠.٩

٢٢.٨

٤٠.٣

١٧.٥

ﻟﻳﺑﻳﺎ

٧٦.٦

٢٩.٧

٤٩.٤

٢٣.٦
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١٤

اﻟﻣﻐرب

٧٤.٦

٢٦.٤

٥٢.٢

١٨.٨

اﻷرض اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠّﺔ

٦٦.٣

١٥.٤

٤١.٧

٨.٨

٨٢.٦

٢٨.٧

٥١.٧

٢٤.٥

٩٥.٠

٥١.٣

٧٤.٣

٣٢.٧

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ

٧٤.٢

١٨.١

٢٦.٣

٧.٢

ﺳورﻳﺎ

٧١.٦

١٣.٣

٤٩.٠

٩.٥

ﺗوﻧس

٧٠.٤

٢٥.٧

٤٣.٨

٢١.٨

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة

٩٢.٣

٤٣.٢

٥٨.٢

٣٠.٨

اﻟﻳﻣن

٧٢.٣

٢٥.٥

٥٢.٥

٢١.٥

ُﻋﻣﺎن
ﻗطر

اﻟﻣﺻدرhttp ://kilm.ilo.org/KILMnet/. ٢٠١٣ :

ﻻ ﺗﻌﻛس ﺣﻘﻳﻘﺔ أن اﻟﻣرأة اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺳﺟﻠّت أدﻧﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻧﻘص اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي .ﻓﺎﻟﻌدﻳد ﻣن

اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻌرﺑﻳﺎت ﻳﻣﻳﻝ إﻟﻰ اﻹﻧﺧراط ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻳﺔ .وﻣن اﻟﻣﻬم اﻷﺧذ ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر أن ﺣﺻﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻲ
ﻣﻌﻳﺷﺗﻬن.
ﺑﻌﻣﻠﻬن وظروف
ﻳﺗم اﻻﻋﺗراف
ّ
ّ
ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛّﻝ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻝ ،وﻋﺎدة اﻟﻣﻬﺎﺟرات ﻣﻧﻬن ،واﻟﻠواﺗﻲ ﻧﺎد اًر ﻣﺎ ّ
ﺋﻳﺳﻳﺎ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻌدﻳد
أﻳﺿﺎ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ،اﻟذي ﻻ ﻳزاﻝ ﻗطﺎﻋﺎً ر ً
وﻳﺷﺎرك ﺟزء ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ً
ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ .وﺗﺷ ّﻛﻝ اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟزراﻋﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﻛﺗظﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎﻧوذات اﻟدﺧﻝ اﻟﻣﺗوﺳط

واﻷﻧﺷطﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ اﻟﻛﺑﻳرة )أﻧظر اﻟﺟدوﻝ .(٣

ﺣد ﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻹﺣﺻﺎءات
ﻳﺗم
اﻟﺗطرق إﻟﻳﻬﺎ إﻟﻰ ّ
ّ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗﻘوم ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺄداء أﻋﻣﺎﻝ ﻣﻧزﻟﻳﺔ وأﻋﻣﺎﻝ رﻋﺎﻳﺔ ﻣن دون ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻻ ّ
اﻟرﺳﻣﻳﺔ .ﻋدد ﻗﻠﻳﻝ ﻓﻘط ﻣن اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ أدرج وﺣدات اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻘﺻﺎءات اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﺳﺗﻘﺻﺎءات اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،
ﺑﻳﻧﻣﺎ أﺟرت ﺑﻠدان أﺧرى اﺳﺗﻘﺻﺎءات ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻳوﻟو ﺑﺻورة ﻣﺗﻘطﻌﺔ أو ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻳرة ﻓﻘط .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن

ﺟدا ﻣن اﻟﺑﻠدان ﻟدﻳﻪ ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﺣددة ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ؛ وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟذﻟك ،ﻻ ﺗﻧﻌﻛس ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻣرأة ﻏﻳر
ﻋددا ً
ﻗﻠﻳﻼ ً
ً
١١
ٍ
اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟوطﻧﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎف ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.
اﻟﺟدوﻝ  -٣اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع )ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﻳﺔ(
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١٥

اﻟﻣﻐرب

٢٠٠٨

٣٤.٢

٥٩.٢

٢٤.٠

١٥.٤

٤١.٦

٢٥.٢

ُﻋﻣﺎن

٢٠٠٠

٦.٦

٥.٤

١٠.٧

١٤.٠

٨٢.٤

٨٠.٣

٢٠٠٨

١٠.١

٢٧.٥

٢٩.٠

١١.٣

٦٠.٩

٦١.٢

٢٠٠٧

٢.٧

٠.٠

٥٨.٣

٤.٨

٣٨.٩

٩٤.٩

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ

٢٠٠٩

٤.٧

٠.٢

٢٣.٣

١.٥

٧٢.٠

٩٨.٤

اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔ

٢٠١٠

١٣.٦

٢٣.٨

٣٥.٨

٩.٣

٥٠.٧

٦٦.٩

اﻟﻳﻣن

١٩٩٩

٤٣.١

٨٧.٨

١٣.٨

٢.٩

٤٣.٠

٩.٣

اﻷرض اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠّﺔ

ﻗطر

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة

٥.٢

٢٠٠٨
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ﺿد اﻟﻣ أرة
اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺟذرﻳﺔ ﻟﻠﺗﻣﻳﻳز اﻻﻗﺗﺻﺎدي ّ
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١٢

ﻛﻣﺎ ذﻛر أﻋﻼﻩ ،ﺷ ّﻛﻠت ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎﻝ ﻋﻘﺑﺎت ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ ﻻﺋق وﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
اﻷﺧرى ﻋﻧﺻ اًر أﺳﺎﺳﻳﺎً ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ .وﻛﻣﺎ ﺗﺷﻳر اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت أﻋﻼﻩ ،ﺗواﺟﻪ اﻟﻧﺳﺎء ﺣواﺟز أﻛﺑر ﻣن اﻟرﺟﺎﻝ .وﻟم ﺗﻛن اﻹﺻﻼﺣﺎت
اﻟﻣواﺗﻳﺔ ﻟﻠﺳوق واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،واﻟﻣﻳزاﻧﻳﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ ،واﻟﻘ اررات اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ أو ﻣﺳﺗﺟﻳﺑﺔ ﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ واﻟﻣﺳﺎواة ،ﺑﻝ أﻧﻬﺎ
ﺟذاﺑﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء وﻳﻌود اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﺟزﺋﻳًّﺎ إﻟﻰ
ﻛﺎﻧت ﻏﻳر ﻣراﻋﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧظور اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ .ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ،ﻋﺎﻟم اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻳس ً

ﺗﻣت ﺗرﺟﻣﺔ ﻫذﻩ اﻷدوار اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﻗواﻧﻳن
اﻟﻘﻳم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻟﻲ أدوا اًر اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻛ ّﻝ ﻣن اﻟﺟﻧﺳﻳنّ .

أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﺑﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ
وأﻧظﻣﺔ ٕواﺟراءات
ّ
ﺗﺷﻛﻝ ﻋﻘﺑﺔ أﻣﺎم ﺣﺻوﻝ اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ دوﻟﻳﺎً .وﻣﺎ ﻳﺛﻳر اﻟﺳﺧرﻳﺔ ّ

ﻳﺗم ﺗﺑﺟﻳﻝ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟرﻛن اﻷﺳﺎس
ﺿد اﻟﻣرأة ﻓﻘط ٕواﻧﻣﺎ أﻳﺿ ًﺎ ّ
اﻟﺗﻣﻳﻳز ﻟﻳس ّ
ﺿد اﻟرﺟﻝ واﻷطﻔﺎﻝ واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺟزء ﻣن اﻟﻌﺎﻟم ﺣﻳث ّ
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

ﺿد اﻟﻣرأة
ﺑد ﻣن ﺗﺳﻠﻳط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺑب اﻟﺟذري اﻟذي ﻳﻌزز أﻏﻠب أوﺟﻪ اﻟﺗﻣﻳﻳز اﻻﻗﺗﺻﺎدي ّ
وأﺑﻌد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻳﺔ ،ﻻ ّ
رب اﻷﺳرة اﻟذي ﻳﻣﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن أﺧرى ﻣن اﻟﻌﺎﻟم
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﻳن واﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ :اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن اﻟرﺟﻝ ﻫو ّ
ﻛرب ﻟﻸﺳرة .ﻓوﻓﻘًﺎ
وﺗﻧص اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ دور اﻟرﺟﻝ
ﺣﻳث ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﻳﺔ ﻣﺳﻳطرة وﻻ ﺗزاﻝ ﻛذﻟك.
ّ
ّ
ﻟﻠﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﻳﻠﺗزم اﻟرﺟﻝ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺎً ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة واﻷﺳرة ،ﻓﻲ ﺣﻳن أن اﻟﻧﺳﺎء ﻻ ﻳﻠﺗزﻣن ﺑذﻟك )ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ
ﺗﻧﻔق ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة( .ﻳﺗم ﻣﻧﺢ اﻟرﺟﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺻﺣﻲ واﻟﺗﺧﻔﻳﺿﺎت

اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ واﻟﺑدﻻت وﻏﻳرﻫﺎ .١٣ﻛﻣﺎ ّأﻧﻪ ُﻳﻣﻧﺢ أﻳﺿ ًﺎ ﺣﻘوﻗﺎً ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ أﺧرى ﻣﺛﻝ ﺣق اﻟطﻼق ﻣن ﺟﺎﻧب واﺣد ،واﻟﺗﺣ ّﻛم ﺑﺣرﻳﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻘﻝ،
واﻟﺣق ﻓﻲ ﻧﻘﻝ ﺟﻧﺳﻳﺗﻪ ﻷﺑﻧﺎﺋﻪ وزوﺟﺗﻪ ،وذﻟك ﺗﺑﻌﺎً ﻟﻠﺑﻠد اﻟﻣﻌﻧﻲ.
ﺗﺷﻣﻝ اﻷدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب ﺟﻣﻌﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳر ارﺗﻔﺎع ﻧﻣو اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟذي أدى إﻟﻰ :ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻧﺳﺎء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟرﺟﺎﻝ )أي
وﺣود ﻋدد أﻛﺛر ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ﻳﺑﺣﺛن ﻋن ﻋﻣﻝ وﻻ ﻳﻌﺛرن ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ(؛ ﻓﺟوات اﻷﺟور اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧوع اﻟﺟﻧس واﻧﺧﻔﺎض ﻋواﺋد اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ؛
 ١٢تم أخذ ھذا الجزء عن ورقة ناديا حجاب لمنظمة العمل الدولية ،تراجع أو تقدم؟ العائق أمام المساواة في الفرص االقتصادية والتحوالت في العالم العربي،
http://www.ilo.org/beirut/events/WCMS_٢٢٠٩١١/lang--en/index.htm
 ١٣أنظر ،مثالً ،تفسير مصر من تحفظاتھا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ) :(CEDAWحقوق النساء والرجال ھي "متعادلة" وليستمتساوية
"احتراما للمعتقدت الدينية" وألن الزوج لديه التزام قانوني لالنفاق على الزوجة .انظر أيضا تقرير األردن  ٥لسيداو في عام  ٢٠١٠حيث يوضح أن االختالفات في
الحقوق تتعلّق باالختالفات في المسؤوليات داخل وحدة األسرة باعتبارالزوج ھو المسؤول ماليا عن العائلة بغض النظر عن ثروة الزوجة الخاصة.

١٦

اﻟﻌزﻝ اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧوع اﻟﺟﻧس؛ اﻟﻔﺟوة ﺑﻳن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وطﻠب ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ،ﺿﻌف اﻟﺗﺧطﻳط اﻟوطﻧﻲ ،واﻟﺛروة اﻟﻧﻔطﻳﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗزﻳد ﻣن رﻓﺎﻫﻳﺔ اﻟدوﻟﺔ وﺗوﻫن ﻋزﻳﻣﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﻏﻳر ﻗﺻد .وﻣن اﻟﻣﻬم أﻳﺿﺎً اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻧﺎت دﻗﻳﻘﺔ
ﺣوﻝ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣرأة اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﻻ ﺗزاﻝ ﻏﻳر ﻣﺣﺗﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر ﻷن أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻲ.

ﺗﺣدت ﻓﻳﻬﺎ إﻧﺟﺎزات اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أﻳﺿﺎً اﻷﻋراف
واﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ،ﻣن اﻟﺟدﻳر ﺑﺎﻟذﻛر اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ّ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ .ﻓﺎﻟﻘﺿﺎء واﺣد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻷن وﺟود اﻣرأة ﻗﺎﺿﻳﺔ
ﻳﺗﺣدى ﺗﻠك اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ "ﻗﺎﺻرة ﻗﺎﻧوﻧﻳﺎً" وﺷﻬﺎدﺗﻬﺎ
ّ

ﻣؤﺧر ﻧﺟﺎﺣﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻘﺿﺎء .ﻓﻔﻲ ﻟﺑﻧﺎن،
ًا
ﺗﺳﺎوي ﻧﺻف ﺷﻬﺎدة اﻟرﺟﻝ .وﻳﻌﺗﺑر ﻟﺑﻧﺎن واﻷردن ﻣن ﺑﻳن اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت اﻟﻣرأة ﻓﻳﻬﺎ
ﻣﻌدﻝ اﻟﻘﺿﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ
ارﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻘﺿﺎة ﻣن ﻻ ﺷﻲء ﺗﻘرﻳﺑﺎً ﻓﻲ ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺳﻌﻳﻧﻳﺎت إﻟﻰ  ٣٨ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ّ
واﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ،و ٢٨ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﻳﺔ ﺑﺣﻠوﻝ اﻟﻌﺎم  .٢٠١٠وﻣﻊ ذﻟك ،ﻻ ُﻳﺳﻣﺢ ﺣﺗﻰ اﻵن ﻟﻠﻧﺳﺎء ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻛﻘﺿﺎة

وﻣﺣﺎﻣﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟدﻳﻧﻳﺔ .وﻳﻌود ﺳﺑب زﻳﺎدة اﻟﻘﺿﺎة ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻷردن إﻟﻰ ﺗﻧﻔﻳذ ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻣﻳﻳز اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺣﻛوﻣﺔ،إذ

ﺗم وﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﻘﺎﺿﻳﺎت وارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣن  ١.٢ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ٢٠٠٠إﻟﻰ  ٧.١ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ
ّ
١٤
اﻟﻌﺎم .٢٠٠٩
ﺗﻘرﺑﻬﺎ ﻣن
ّ
ﺗﻌد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣﺟﺎﻻً آﺧ اًر ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣرأة ﻣن ﺧﻼﻟﻪ أن ﺗﺗﺣدى اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻧﻣطﻳﺔ ،ﻻ ﺳﻳﻣﺎ وأن اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ّ
اﻟﻧﺎس .ﻓﻲ ﻣﺛﺎﻝ آﺧر ﻋن ﻟﺑﻧﺎن ،ﻟﻘد ازداد ﻋدد اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣرﺷﺣﺎت ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑﻠدﻳﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺿﻌف ﻟﻳﺻﻝ إﻟﻰ  ٥٣١ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﺑﻳن اﻟﻌﺎم
اﻧﺗﺧﺎﺑﻬﻧﻛرﺋﻳس ﺑﻠدﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﻠدﻳﺔ ،أي  ٦ﻓﻲ
ﻟﻳﺗم
ّ
 ٢٠٠٤وﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﻘد .ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻌﺿوات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس ،ﺗم ﺗرﺷﻳﺢ ّ ٥٧
وﺗﺑﻳن أن اﻟﻧﺳﺎء ﺗﻐﻠّﺑن ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻗف اﻷﺑوﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﻳد اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ ﻛﻝ ﻣن
اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﻠدﻳﺔّ .

ﻛﺛﻳر ﺳواء ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﻣﺎﻝ وﻣﻧظﻣﺎت أﺻﺣﺎب
اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ .وﺗﺑﻘﻰ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﻣﺛﻠﺔ ًا
ﻳﻘر ﺑﺈﻟزاﻣﻳﺔ أن
اﻟﻌﻣﻝ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻣﺎت ﺗﻘدم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع .ﻓﻔﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺻدر ﺣدﻳﺛﺎً ﻋن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻗ ار اًر ّ
ﻳﻛون أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﻛﻝ ﺷرﻛﺔ وﻫﻳﺋﺔ ﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد ﻣن اﻟﻧﺳﺎء .وﻳﻌﺗﺑر ذﻟك ﺧطوة أوﻟﻰ ﻧﺣو اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ

ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ وﻗدرات اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ اﻟرﻳﺎدة.١٥

 ١٤التقرير الوطن ّي الدوري الخامس لألردن إلى لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – تلخيص ،ص.٧ .
http://www.women.jo/admin/document/CEDAW
 ١٥نيويورك تايمز ،اإلمارات العربية المتحدة تحفّز النساء في اإلدارات العامة ،كانون األوّل/ديسمبر .٢٠١٢

١٧

الريادة النسائية وربحية الشركات
تُشير دراسات مختلفة إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين أداء الشركة والربحية واالختالط في إدارة الشركة العليا .ويمكن لكل من الشركات
الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة اكتساب ميزة تنافسية من خالل توفير فرص للنساء للمضي لإلرتقاء إلى اإلدارات العليا.
قام المنتدى الفنلندي لقطاع األعمال والسياسات بتحليل بيانات إحصائية من  ١٢.٧٣٨شركة محدودة في فنلندا .وجدت الدراسة أنّه في حين يت ّم رصد
كل العوامل األخرى التي تؤثر على ربحية الشركة )مثل الحجم والقطاع وما إلى ذلك( ،فإن ربحية الشركات التي تديرھا نساء تتفوق على ربحية
الشركات المماثلة التي يديرھا رجال .وبشكل مماثل ،تبلغ ربحية الشركات التي يتساوى فھا الجنسين من حيث العدد في مجالس إدراتھا نسبة متوسطة
أي تكون حوالي  ١٠في المائة أكثر ربحية من شركة مماثلة كل أعضاء مجلس إدارتھا رجال .وتخلص الدراسة إلى أنه يتعيّن على الشركات التي
تريد زيادة ربحيتھا ،تعزيز فرص وظيفية محايدة بين الجنسين واتخاذ خطوات إلزالة العديد من اآلليات والشبكات التي غالبًا ما تصعب مراقبتھا
والتي تفض ّل الرجال وتعيق النساء من تسلق سلم السلطة التنفيذية.
وكذلك ،قامت الشركة االستشارية ماكينزي آند كومباني بتحليل أداء  ٨٩شركة اوروبية مدرجة في الئحة الشركات ذات أعلى مستويات التنوع بين
الجنسين في إداراتھا العليا .وشملت معايير االختيار عدد ونسبة ووظيفة المرأة في اللجنة التنفيذية ،ووجود أكثر من امرأتين في المجلس .وجدت
الدراسة أن الشركات التي لديھا مستوى عال من التنوع بين الجنسين في اإلدارة العليا تفوقت غيرھا من الشركات في القطاع نفسه من حيث العائدات
على حصص األسھم ) ١١.٤في المائة مقابل متوسط مسجل في القطاع يصل إلى  ١٠.٣في المائة( ومن حيث النتائج التشغيلية )العائدات قبل الفوائد
والضرائب  ١١.١في المائة مقابل  ٥.٨في المائة( ومن حيث نمو سعر األسھم ) ٦٤في المائة مقابل  ٤٧في المائة على فترة ممتدة بين ٢٠٠٥
و.(٢٠٠٧
ووجدت دراسة أخرى للشركة االستشارية ماكينزي آند كومباني عالقة قوية بين التميز المؤسسي ومشاركة المرأة في الھيئات اإلدارية .المعايير
التسعة التي ت ّم تحليلھا :القيادة والتوجيه والمساءلة والتنسيق والمراقبة ،واالبتكار ،والتوجيه الخارجي ،والقدرة ،والتحفيز ،وبيئة العمل والقيم.
واستندت الدراسة على تحليل اجابات من  ٥٨.٢٤٠شملھم االستطالع من  ١٠١من الشركات الكبيرة في جميع أنحاء العالم.
المصادر .:المنتدى الفنلندي لقطاع األعمال والسياسات :الريادة النسائية وربحية الشركات ،تحليل  EVAرقم  ٣ھلسنكي٢٠٠٧ ،؛ ماكينزي آند كومباني :موضوع
المرأة :التنوع الجنساني ،دافع ألداء الشركة ،باريس.٢٠٠٧ ،

المساواة بين الجنسين ومعايير العمل الدولية
ﺗُﻌﺗﺑر ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وﺳﻳﻠﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺗﻌزﻳز اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻳن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﻣﺎﻝ .واﻟرﻛﻳزﺗﺎن اﻷﺳﺎﺳﻳﺗﺎن ﻟﺗﻌزﻳز اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن
اﻟﺟﻧﺳﻳن ﻫﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻷﺟور) ١٩٥١ ،رﻗم  (١٠٠واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻳﻳز )ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻟﻣﻬن() ١٩٥٨ ،رﻗم ،(١١١

وﺗﺷﻛ ّﻝ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺗﺎن ﺟزء ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻲ .وﺗراﻓﻘﻬﻣﺎاﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﻌﻣﺎﻝ ذوي
اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻷﺳرﻳﺔ) ١٩٨١ ،رﻗم  ،(١٥٦واﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﻣوﻣﺔ) ٢٠٠٠ ،رﻗم  ،(١٨٣واﻟﺗﻲ ﺗوﻓر اﻟﺗوﺟﻳﻪ ﻟﻠﺗوﻓﻳق ﺑﻳن اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت

ﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ رﻗم  ١٥٦ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣن اﻟرﺟﺎﻝ واﻟﻧﺳﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن
اﻷﺳرﻳﺔ ،وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﺣواﻣﻝ .وﻻ ّ
وﺗﻧص اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻌض اﻟوﻗت) ١٩٩٤ ،رﻗم  (١٧٥واﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزﻝ،
واﻟذﻳن ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬم ﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﻌﺎﺋﻼﺗﻬم.
ّ
) ١٩٩٦رﻗم  (١٧٧ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻳر دوﻟﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ ﺗرﺗﻳﺑﺎت ﻋﻣﻝ ﻻﺋﻘﺔ وﻣرﻧﺔ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺣﺳن اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن .وﺗﺷﻛ ّﻝ ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻷدوات
اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﻳم إطﺎر ﺗﺷرﻳﻌﻲ وطﻧﻲ ،ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣرأة واﻟرﺟﻝ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم

اﻟﻌﻣﻝ.

١٦

 ١٦للحصول على معلومات أكثر حول ھذه الجلسة :منظمة العمل الدولية ،المساواة بين الجنسين والعمل الالئق ،اتفاقيات وتوصيات من منظمة العمل الدولية لتعزيز
المساواة بين الجنسين ،جينيف.٢٠٠٨ ،

١٨

ﻳﺑﻘﻰ ﺗﺻدﻳق وﺗطﺑﻳق اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔاﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن ذات أﻫﻣﻳﺔ ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻟﺗﺣﺳﻳن ﻓرص اﻟﻣرأة ﻓﻲ
ﺗم ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺗﺻدﻳق ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻷﺟور) ١٩٥١ ،رﻗم  ( ١٠٠واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
اﻟﻣﻧطﻘﺔ .وﻻ ّ
ﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ّأﻧﻪ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ّ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻳﻳز )ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻟﻣﻬن() ١٩٥٨ ،رﻗم  ،(١١١ﻻ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ اﻷطر اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻣﻌﻬﺎ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻻ ﻳزاﻝ ُﻳﺳﺎء ﻓﻬم

وﺗطﺑﻳق ﻣﺑدأ اﻷﺟر اﻟﻣﺗﺳﺎوي ﻋن اﻟﻌﻣﻝ ذات اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺣﻳﺎن وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون أﺣﻛﺎم ﻋدم اﻟﺗﻣﻳﻳز ﻏﻳر ﻛﺎﻓﻳﺔ أو ﻻ
ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹدﻣﺎج ﻣﺑدأ "اﻹﻧﺻﺎف ﻓﻲ اﻷﺟور" ﻣن ﺧﻼﻝ إﻧﺷﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ
ﺗطﺑق ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺎﺳب .ﻓﺎﻷردن ﺗﻧﺧرط ً

اﻷردﻧﻳﺔ ﻟﻺﻧﺻﺎف ﻓﻲ اﻷﺟور )(٢٠١١
ﺑدﻋم ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.

١٧

واﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌزﻳز وﺳﺎﺋﻝ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻹﻏﻼق اﻟﻔﺟوة ﻓﻲ اﻷﺟور ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن ﻓﻲ اﻷردن وذﻟك

ﻳﺗم اﻟﺗﺻدﻳق ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ
ّ
ﺻدﻗت اﻟﻳﻣن ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﻌﻣﺎﻝ ذوي اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻷﺳرﻳﺔ) ١٩٨١ ،رﻗم  ،(١٥٦ﻓﻲ ﺣﻳن ﻟم ّ
إن اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻧﺣو ﻣﺧﺻﺻﺎت
اﻷﻣوﻣﺔ) ٢٠٠٠ ،رﻗم  (١٨٣ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺳوى ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻓﻲ ﺷﻣﺎﻝ أﻓرﻳﻘﻳﺎ .ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﻣوﻣﺔّ ،
ﻣﻣوﻟﺔ ﻣن اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ ﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ واﻷردن ،ﺳﻳزﻳد ﻓرص ﻋﻣﻝ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع
أﻣوﻣﺔ ّ
اﻟﺧﺎص.

وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻷﺳرﻳﺔ ،ﻟﻘد اﺳﺗﺟﺎﺑت اﻷﺳر ﻟﻌدم وﺟود ﻣﻧﺷﺂت وﻣﺧﺻﺻﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠرﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗوظﻳف ﻋدد

١٨
ﺗﺣﻣﻝ أﻋﺑﺎء ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧزﻟﻳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة ﻓﻲ
ﻫﺎﺋﻝ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺎت اﻟﻣﻬﺎﺟرات ،ﻓﻲ ﺣﻳن أن اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ ّ
ﻣﻘدﻣﺔ اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ .ﺗﺗﺣﻣﻝ اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺎت اﻟﻣﻬﺎﺟرات ﻋﺎدة
اﻷﺳرة ،ﻓﺄدوار اﻟﺟﻧﺳﻳن ﻟم ﺗﺗﻐﻳر ﻛﺛﻳ اًر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ،وﺑﻘﻳت اﻟﻣرأة ّ

ﻬن ﻷﺷﻛﺎﻝ ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﺗﻣﻳﻳز ﻟذا ﻣن اﻟﺿروري ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻷﺧﻳرة
ﻋﺑﺋﺎً ﻛﺑﻳ اًرﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻌ ّ
رﺿ ّ
أﻳﺿﺎ ﻋن اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﻓﻲ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﻧزﻟﻳﻳن) ٢٠١١ ،رﻗم  .(١٨٩وﻟﻘد أﻋرب ﺑﻌض اﻟﻧظراء اﻟوطﻧﻳﻳن ،وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ دوﻝ اﻟﺧﻠﻳﺞ ً
أﻳﺿﺎ ﺗﻌزﻳز اﻟﺣﻘوق ﺗﻣﺎﺷﻳﺎً ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزﻝ) ١٩٩٦ ،رﻗم .(١٧٧
ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻧزﻟﻲ ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟذي ﻳﺗطﻠب ً

اﻟﺟدوﻝ  -٤اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ
اﻟﺑﻠد

رﻗم ١٠٠

اﻟﺑﺣرﻳن

رﻗم ١١١
٢٠٠٠

ﻣﺻر

١٩٦٠

١٩٩٥

اﻟﻌراق

١٩٦٣

١٩٥٩

اﻷردن

١٩٦٦

١٩٦٣

اﻟﻛوﻳت

١٩٦٦

ﻟﺑﻧﺎن

١٩٧٧

ﻟﻳﺑﻳﺎ

١٩٦٢

اﻟﻣﻐرب

١٩٧٩

ُﻋﻣﺎن
ﻗطر

رﻗم ١٥٦

١٩٧٧
١٩٦٣
١٩٧٦

 ١٧للمزيد من المعلومات أنظر الفصل .٤
 ١٨ال يعرف العدد الحقيقي للعامالت المنزليات المھاجرات في الشرق األوسط وذلك لعدم وجود إحصاءات صحيحة.

١٩

رﻗم ١٨٣

٢٠١١

رﻗم ١٠٠

رﻗم ١١١

اﻟﺑﻠد
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ

١٩٧٨

١٩٧٨

اﻟﺳودان

١٩٧٠

١٩٧٠

اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔ

١٩٥٧

١٩٦٠

ﺗوﻧس

١٩٦٨

١٩٥٩

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة

١٩٩٧

٢٠٠١

اﻟﻳﻣن

١٩٧٦

اﻟﻣﺻدر :ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  NORMLEXﺣوﻝ ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻲ .

حقوق التنميط الجنساني و"الحماية"

١٩

١٩٦٩

رﻗم ١٥٦

رﻗم ١٨٣

١٩٨٩

٢٠

ﺗﺗﻘدم ﻗواﻧﻳن
ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ أﻋﻼﻩ ،ﻻ ﺗزاﻝ اﻷطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺿﻌﻳﻔﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن وﻋدم اﻟﺗﻣﻳﻳز .وﻣﻊ ذﻟكّ ،

ﻳؤﻛد ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب
اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻧﺣو ﺿﻣﺎن أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ أﻓﺿﻝ ﻟﻠﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻌﻣﻝ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝّ ،
اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ٢٠٠٧ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن وﻋدم اﻟﺗﻣﻳﻳز وﻳﺣدد أﺟو ًار ﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ ﻋن اﻷﻋﻣﺎﻝ ذات اﻟﻘﻳﻣﺔ

اﻟﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ وﻛﺎﻻت اﻟﺗوظﻳف ،وﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻷﻣور .وﺗﺣظّر
اﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﺗﻲ أُدﺧﻠت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ اﻟﻔﺟوات ﻓﻲ اﻷﺟور واﻟﻣرﺗﺑﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن؛

ﻳﺗم ﻗر ًﻳﺑﺎ ﺗﻌدﻳﻝ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻝ اﻷردﻧﻲ ﻟﻳﺷﻣﻝ ﻣﺑدأ اﻹﻧﺻﺎف ﻓﻲ اﻷﺟور.
وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ أن ّ
ﻳﺗم ﺑﻌد ﺗﻧﻔﻳذ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﻳن ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ وﻻ زاﻟت اﻟﻔﺟوات ﻓﻲ اﻷﺟور ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن ،اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣﻌﻳق ﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣرأة ،ﻣوﺟودة ﺑﺷﻛﻝ واﺳﻊ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ
ﻟم ّ
ﻗدر ﻣﺗوﺳط دﺧﻝ اﻟﻣرأة ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٢٤ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن دﺧﻝ اﻟرﺟﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠١٠
أﻧﺣﺎء اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﺣﺗﻰ ﻓﻲ دوﻝ اﻟﺧﻠﻳﺞ .وﻓﻲ اﻟﻣﻐربّ ،
ﺗطور داﺋم ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ٢١.ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ،
) ١٦٠٣دوﻻر أﻣﻳرﻛﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ٦٦٩٤دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ ﻟﻠرﺟﻝ( وﻫو ﻓﻲ ّ

ﺗﻛﺳب اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻠواﺗﻲ ﻳﺣﻣﻠن دﺑﻠوم ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺎ ﻣﻌدﻟﻪ  ٧٠٤دﻳﻧﺎر ﺑﺣرﻳﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﻬر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟرﺟﺎﻝ ﻣن ﺣﻣﻠﺔ اﻟدﺑﻠوم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟذﻳن
ﻳﻛﺳﺑون ﻣﺎ ﻣﻌدﻟﻪ  ١٢٧٠دﻳﻧﺎر .وﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷردن ،ﻳﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط اﻷﺟر اﻟﺷﻬري  ٤٣٥دﻳﻧﺎر أردﻧﻲ ﻟﻠذﻛور و ٢٥٤دﻳﻧﺎر

أردﻧﻲ ﻟﻺﻧﺎث ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ وﺟود ﻓﺟوة ﻓﻲ اﻷﺟور ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن ﺗﺻﻝ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ إﻟﻰ  ٤١.٦ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ .٢٢وﻳﺑرز ﻋﺎﺋق آﺧر ﻟﻠﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻫﻲ

اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ اﻟزوج ﻣزاﻳﺎ ﺿرﻳﺑﻳﺔ وﻣﺧﺻﺻﺎت ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت اﻟزوﺟﺔ ﺗﻛﺳب دﺧﻼً أﻋﻠﻰ .وﻳﺑرز ﺑﻌض اﻟﺗﺣﺳن وﻟﻛن ﻟم

ﺗم إﺻدار ﻣرﺳوم ﻳﻣ ّﻛن اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌﻳﻠﺔ
ﻳﺗم ﺑﻌد اﻟﻘﺑوﻝ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدةّ ،
ّ
اﻟوﺣﻳدة ﻟﻸﺳرة ﻣن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،إن ﻛﺎﻧت ﻣطﻠﻘﺔ أو إن ﻛﺎن زوﺟﻬﺎ ﻋﺎطﻼً ﻋن اﻟﻌﻣﻝ.
ﻻ ﻳزاﻝ اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻗواﻧﻳن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻳﻌﻛس اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﻣرأة ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺔ وﻫﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻠﻳﻠﻲ

ﻳﻧص ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻري رﻗم  ١٢ﻟﺳﻧﺔ  ٢٠٠٣ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟوزﻳر اﻟﻣﺧﺗص إﺻدار ﻗرار
واﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺧطرة .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝّ ،
ﺻﺑﺎﺣﺎ )اﻟﻣﺎدة
ﺑﺗﺣدﻳد اﻷﺣواﻝ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﺟوز ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﺎء واﻟﺳﺎﺑﻌﺔ
ً
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=١٠٠٠:١٢٠٠٠:٤١٧٩٥٤٤٨٨٧٤٤٨٨٦٨::::P١٢٠٠٠_INSTRUMENT_SORT:٤ ١٩
ت ّم اإلطالع عليه في أيلول/سيبتمبر .٢٠١٣
 ٢٠تم أخذ ھذا الجزء عن ورقة ناديا حجاب لمنظمة العمل الدولية ،تراجع أو تقدم؟ العائق أمام المساواة في الفرص االقتصادية والتحوالت في العالم العربي )(٢٠١٣
http://www.ilo.org/beirut/events/WCMS_٢٢٠٩١١/lang--en/index.htm
 ٢١المنتدى االقتصادي العالمي ) (WEFالفجوة العالمية بين الجنسين  ،٢٠١٠ص .٢٢٣-٢٢٢
 ٢٢نحو اإلنصاف في األجور :دراسة حول الفجوة بين الجنسين في قطاع التعليم الخاص في األردن -منظمة العمل الدولية .٢٠١٣
http://www.ilo.org/beirut/publications/factsheets/WCMS_٢١٥٤٩٠/lang--en/index.htm
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ﺻﺣﻳﺎ أو أﺧﻼﻗﻳﺎ وﻛذﻟك اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺷﺎﻗﺔ وﻏﻳرﻫﺎ
 ،(٨٩ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻣﺎدة  ٩٠ﺑﺄن ﻳﺻدر اﻟوزﻳر اﻟﻣﺧﺗص ﻗ ار اًر ﺑﺗﺣدﻳد اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺿﺎرة
ً
ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﺟوز ﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻳﻬﺎ ٢٣.ﺗﻌﻳق اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻧﺳﺎء وﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ اﻧﺧراط اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أو
ﺿد اﻟرﺟﻝ ﻷن ﻛﻝ
ﺗﺟﺑرﻫن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳر ﺷرﻋﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ أﺟور زﻫﻳدة .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻳﺳﺑب ذﻟك وﺟﻬﺎً ﻣن أوﺟﻪ اﻟﺗﻣﻳﻳز ّ
اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺧطرة.

وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ،ﺗﺗﺟﻪ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ أﻳﺿﺎً إﻟﻰ ﺗﻐطﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻣن اﻟﻣﻧزﻝ .ﻓﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻳﻐطﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻣن

اﻟﻣﻧزﻝ ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗﻘوم اﻷردن ﺑﺗوﺳﻳﻊ داﺋرة اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺿد اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻳﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﻣﺎﻝ ،ﺑﻣن ﻓﻳﻬم رﺑﺎت اﻟﺑﻳوت .وﻗد أﺻدر

ﻟﺑﻧﺎن ﺗﺷرﻳﻌﺎً ﻳﻧص ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﺗﺄﻣﻳن ﺻﺣﻲ اﺧﺗﻳﺎري ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن ﻟﺣﺳﺎﺑﻬم اﻟﺧﺎص وﺗوﻓﻳر ﺷﺑﻛﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻟﻠﻔﻘراء ،ﻣﺎ ﻳو ّﺳﻊ داﺋرة
اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﺗﺷﻣﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻲ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻻ ﻳﺷﻣﻝ ﻫذا اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﻳن ،ﺣﻳث ﻻ ﻳوﺟد ﻧظﺎم ﻟﻠﺗﻧﺳﻳق اﻟﻣﺗﺑﺎدﻝ ،وذﻟك

وﺟﻪ ﻣن أوﺟﻪ اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺿد اﻟﻼﺟﺋﻳن اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﻳن ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن.

ﺗطور اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺗﺣرش اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ .وﻣﻊ
وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪّ ،
ﺟدا .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ
ﻫذا ﻻ ﺗزاﻝ اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى ﺗﻔﺗرض أن أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﻛون ﺿﻌﻳﻔﺔ ً
ﺗﻣس
اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗﻧص اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﺑﺣرﻳﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر أو ﺑدﻓﻊ ﻏراﻣﺔ "ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز"  ٢٠دﻳﻧﺎ اًر ﺑﺣرﻳﻧﻳﺎً ﻟﻣن "ﻳﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣرأة ﺑطرﻳﻘﺔ ّ
ﺑﻛراﻣﺗﻬﺎ" .وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟكُ ،ﻳﻌﺗﺑر اﻟﺗﺣرش اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﻳوم ﻓﻲ اﻷردن ﺟرﻳﻣﺔ ﻣﺣددة ،ﻛﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس .وﺗﻘوم

وﺗﺗم ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺿﺣﻳﺔ طﻔﻼً أو
اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﺗوﻧﺳﻳﺔ ﺑرﺻد
ّ
اﻟﺗﺣرش اﻟذي ﻳﺣﺻﻝ ﻋﺑر اﻟﺗﺳﺟﻳﻼت أو اﻟرﺳﺎﺋﻝ اﻟﻧﺻﻳﺔّ ،
ﻣﻌوﻗﺎً.
ﺷﺧﺻﺎً ّ
ﻳﺗم ﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻣرأة ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻟدﻳﻬم اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺣﻘوق ﻟﻠﺗﻧظﻳم ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدوﻝ
ﻻ ّ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﻘﻳود اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ .ﻓﻔﻲ ﻣﺻر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻟم ﻳﻛن ﻫﻧﺎك ﺳوى  ١٠٤اﻣرأة ﻣن
ﻋﺿوا
ﺑﻳن اﻷﻋﺿﺎء اﻟـ ١٨٢٩٢اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﻳن ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،٢٠٠٦وﻓﻘط  ٣٢ﻣن ٤٨١
ً

ﻳﻧﺗﺧﺑون ﻟﻣﻧﺎﺻب رﻓﻳﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗوى ﻫم ﻣن اﻟﻧﺳﺎء.
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دور ﻫﺎﻣﺎً ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ.
وﻣﻊ ذﻟك ،ﻟﻌﺑت اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ًا

وﻋﻠﻰ ﻋﻛس ذﻟك ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻧﻘﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﺣدودة ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻟﺑﺣرﻳن ،ﺗرأس اﻟﻧﺳﺎء ﺧﻣس ﻣن اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ

٢٥
ﺗﻬم اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ودﻋﻰ ﻓﻲ
ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻝ وﺷ ّﻛﻠن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ  ١٥ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﻣﺎﻟﻳﺔ .ﺗﻧﺎوﻝ اﻻﺗﺣﺎد ﻗﺿﺎﻳﺎ ّ
أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى
اﻟﻌﺎم  ٢٠٠٩اﻟﻧﺳﺎء إﻟﻰ إطﺎﻟﺔ ﻓﺗرة اﻟرﺿﺎﻋﺔ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ وطﺎﻟب ﺑزﻳﺎدة إﺟﺎزة اﻷﻣوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص .وﻗد ﺳﺎﻋد ً

اﻟوﻋﻲ ﺣوﻝ زﻳﺎدة اﻟواﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺿد اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﻳن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺑﺣرﻳن .وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺣﻘوق اﻟﻧﻘﺎﺑﻳﺔ
ﺳﺎءت ﺧﻼﻝ اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺎت ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻟﻘد ﺗم ﺣ ّﻝ ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺗﻣرﻳض اﻟﺑﺣرﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ آذار/ﻣﺎرس  ٢٠١١ﺑﻌد أن ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻣرﺿﺎت
٢٦
ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺟرﺣﻰ.

 ٢٣وجد االستقصاء السنوي لالتحاد الدولي لنقابات العمال  ٢٠١١حول حقوق نقابة العمال -البحرين أنه تم تقييد حقوق العمال بطرق عدة ،مثالً عدم السماح لھم
بالمفاوضة الجماعيةhttp://survey.ituc-csi.org/Bahrain.html?edition=٣٣٦.
 ٢٤منظمة العفو الدولية ،شكل المرأة الجديدة مصر ،ص.٧ .
 ٢٥وجد االستقصاء السنوي لالتحاد الدولي لنقابات العمال  ٢٠١١حول حقوق نقابة العمال -البحرين أنه تم تقييد حقوق العمال بطرق عدة ،مثالً عدم السماح لھم
بالمفاوضة الجماعية.
 ٢٦ت ّم أخذ ھذا الجزء عن ورقة ناديا حجاب لمنظمة العمل الدولية ،تراجع أو تقدم؟ العائق أمام المساواة في الفرص االقتصادية والتحوالت في العالم العربي،٢٠١٣ ،
ص.١٥.
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ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻌﺻري واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن
ﻳﺟب أن ﺗﺳﺗﺟﻳب أﻧظﻣﺔ ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻼﻟﺣدﻳﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺗزاﻳدة إﻟﻰ ﻣراﻋﺎة اﻻﻋﺗﺑﺎ ارت اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻳﺔ .ﻓﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ دﺧوﻝ اﻟﻣرأة إﻟﻰ

ﻟﻠﻌﻣﺎﻝ ﻣن اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎﻝ ﻓﻲ
ﻳﺗم اﻷﺧذ ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر ،ﻓﻲ ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ ،اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ّ
اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ،ﻳﺟب أن ّ
ﻛﻝ ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟرﺳﻣﻳﺔ وﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻳﺔ وﺗوﻗّﻌﺎﺗﻬم وﺗﺟﺎرﺑﻬم .وﺗﻌﻣﻝ أﻧظﻣﺔ ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺗوظﻳف اﻟﻧﺳﺎء ﻛﻣﻔﺗﺷﺎت

ﻋﻣﻝ وذﻟك ﻛﺧطوة ﻧﺣو ﺗﻠﺑﻳﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ،ﺗوﻓّر أﻧظﻣﺔ ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺣدﻳﺛﺔ اﻷدوات ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻔﺗﺷﻳن ﻟﻔﻬم
اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻟﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗطﺑﻳق ﻗواﻧﻳن اﻟﻌﻣﻝ.

ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ وﺗﻌزﻳز اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن
ﺗﻠﻌب إدارة اﻟﻌﻣﻝ ﺑوظﻳﻔﺗﻬﺎ اﻟﺗﻔﺗﻳﺷﻳﺔ دو اًر أﺳﺎﺳﻳﺎً ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ وﺗطﺑﻳق اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻳﺟب ﺗزوﻳد

اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻗﺿﺎﻳﺎ واﺣﺗﻳﺎﺟﺎت وﺗوﻗﻌﺎت وﺗﺟﺎرب اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎﻝ
اﻟﻣﻔﺗﺷﻳن ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣواﻗف واﻷدوات اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ّ
وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ.

وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ٨ﻣن اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﻔﺗﻳش
ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﻳس ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.
ّ
ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﻣﺞ اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻣﻔﺗﺷﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻣﺑدًأ ً
اﻟﻌﻣﻝ) ١٩٤٧ ،رﻗم  (٨١واﻟﻣﺎدة  ١٠ﻣن اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ )اﻟزراﻋﺔ() ١٩٦٩ ،رﻗم  (١٢٩ﻋﻠﻰ أن ﻛ ّﻝ ﻣن اﻟرﺟﺎﻝ واﻟﻧﺳﺎء ﻣؤﻫﻝ ﻟﻠﻌﻣﻝ

وﻳﻘﺗﺑس ﻣن ﺗوﺻﻳﺔ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺷﺄن ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ ) ١٩٢٣رﻗم " ،(٢٠ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻳﺑدو ﺟﻠﻳﺎً ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠّق ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ
ﻛﻣوظف ﺗﻔﺗﻳشُ .
ﺑﺄﻧﻪ ﻣن اﻷﻧﺳب أن ﻳﻘوم اﻟرﺟﻝ ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻔﺗﻳش ،ﻓﻬﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ وﻓﺋﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻧﺎﺳب اﻟﻣرأة ﻟﻠﻘﻳﺎم
وﺑﻌض ﻓﺋﺎت اﻟﻌﻣﻝ ّ

اﻟﻣﻬﻣﺎت ذاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻳﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻔﺗﺷون ﻣن اﻟرﺟﺎﻝ وﻳﺟب أن ﻳﻣﺎرﺳن اﻟﺳﻠطﺔ ذاﺗﻬﺎ
ﺑﻬﺎ ،ﻓﻳﺟب أن ﺗُﻣﻧﺢ اﻟﻣﻔﺗﺷﺎت ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت و ّ
ﺧﺿوﻋﻬن ﻟﻠﺗدرﻳﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺧﺑرة ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﻳﺣﺻﻠن ﻋﻠﻰ ﻓرص ﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺗرﻗﻳﺔ إﻟﻰ ﻣراﻛز أﻋﻠﻰ" .وﻧظ اًر ﻷﻫﻣﻳﺔ دور اﻟﻣرأة ﻓﻲ
ﺑﻌد
ّ
وﺗرﻗﻳﺗﻬن ،وﻟﺿﻣﺎن زﻳﺎدة اﻟوﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ
ﻳﺑﻬن
ّ
ﻧظﺎم ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺣدﻳث ،ﻳﻧﺑﻐﻲ اﺗﺧﺎذ ﻣزﻳد ﻣن اﻹﺟراءات ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﺗوظﻳف اﻟﻣﻔﺗﺷﺎﺗوﺗدر ّ

ﻳﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻣﻧظور اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﻔﺗﻳش.

ﻳﻣﻛن أن ﺗﺳﻬم إدارة اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺗﻌزﻳز اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن ﻣن ﺧﻼﻝ اﺗﺧﺎذ ﻋدد ﻣن اﻟﺧطوات اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ .وﺗﺷﺗﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﺧطوات ﻋﻠﻰ وﺿﻊ
أﻳﺿﺎ أن ﻳﺳﺗﺧدم
ﻣؤﺷرات اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن ﻟﻠﺗﻔﺗﻳش ٕواﻧﺷﺎء أﻧظﻣﺔ ﻟﻘﻳﺎس ورﺻد اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز ﻧﺣو اﻷﻫداف اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ .ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن ً
أﻳﺿﺎ ﻣن أﺟﻝ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻋﻲ ﺣوﻝ ﺣﻘوق اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون
ﻣﻔﺗﺷو اﻟﻌﻣﻝ ﻣراﻛزﻫم ،ﻟﻳس ﻓﻘط ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﺎﻣﻝ ﻧﻔوذ ،ﺑﻝ ً
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺟﺎﻧب ﻫﺎم .ﻓﻣن اﻟﻣﻔﻳد وﺟود
اﻟﻌﻣﻝ .ﻓﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﻌﻳﻳن ﻣﻔﺗﺷﺎت ﻣدرﺑﺎت ﺗدرﻳﺑﺎً
ً
ﻋدد ﻣن ﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘطﺎﻋﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﻧﺳوﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ

ﻣﻬم ﻻﺗﺧﺎذ ﺧطوات ﻣن أﺟﻝ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺗوظﻳف اﻟﻣرأة ﻛﻣﻔﺗﺷﺔ وﺗدرﻳﺑﻬﺎ وﺗرﻗﻳﺗﻬﺎ و زﻳﺎدة اﻟوﻋﻲ
إﻟﻰ ذﻟك ،إن وﺟود اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻣﻔﺗﺷﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ّ
ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﻔﺗﻳش.
ﻫﺎﻣ ًﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد اﻟﻔﺟوات ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن ،وﺟﻣﻊ وﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ أوﺟﻪ اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ،واﺗﺧﺎذ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻳﻠﻌب ﻣﻔﺗﺷو اﻟﻌﻣﻝ دو اًر ّ
اﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻘﻊ اﻷﻣر ﻓﻲ داﺋرة اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌﺎﻣﻝ ،وﺗوﻓﻳر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛدﻟﻳﻝ ﻟﺗدﺧﻼﺗﻬم ،وﺗﻌزﻳز
اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن ﻣن أﺟﻝ ﻋﻣﻝ ﻻﺋق وﺧﻠق اﻟﻣزﻳد ﻣن ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﺳﺎء.

٢٢

الدراسة اإلستقصائية العامة لمنظمة العمل الدولية حول نتائج تفتيش العمل )الفصل :(٥


 يشير العديد من البلدان بأن تشريعاتھا تمنح المرأة فرصا ً متساوية للتم ّكن من العمل كمفتشة عمل؛
 ومع ذلك ،ال يزال الموظفين في مجال تفتيش العمل معظمھم رجاالً في كثير من البلدان أو ال يعكسون نسبة النساء
بشكل عام ،ال يوجد أي عامل قانوني يحول دون إمكانية المرأة من العمل كمفتشة عمل؛

في القوى العاملة؛


 أعلنت بعض البلدان األخرى عن توزيعات مختلفة بين مفتشي العمل من الذكور واإلناث .على سبيل المثال ألبانيا
بعض البلدان ال يعلن اآلن عن عدد النساء والذكور العاملين في مال تفتيش العمل؛

) ٢١في المائة من النساء في العام  ،(٢٠٠٩وأرمينيا ) ٢١في المائة من النساء في العام  ،(٢٠٠٨وبنغالديش ) ٣في
المائة من النساء في العام  ،(٢٠٠٨وكرواتيا ) ٤٩في المائة من النساء في العام  ،(٢٠٠٨كوبا ) ٣٣في المائة في
العام  ،(٢٠٠١ھنغاريا ) ٢٩في المائة من النساء في العام  ،(٢٠١٠واليابان ) ٧في المائة من النساء في العام
 ،(٢٠٠٩والتفيا ) ٦٢في المائة من النساء في العام  ،(٢٠٠٨مولدافيا ) ١٥في المائة من النساء في العام ،(٢٠١٠
باراغواي ) ٢٨في المائة من النساء في العام  (٢٠١٠وكوريا الجنوبية ) ٢٢في المائة من النساء في العام .(٢٠٠٧

أتى في الدراسة اإلستقصائية العامة أن ّه "نظراً ألھمية دور المرأة في نظام تفتيش العمل ،يجب اتخاذ المزيد من اإلجراءات
لتشجيع العامالت في مجال التفتيش وتدريبھنّ وترقيتھنّ ولضمان زيادة الوعي في ما يتعلّق بالمنظور الجنساني في نظام
التفتيش".
منظمة العمل الدولية ،دليل المساواة بين الجنسين وتفتيش العمل ٢٠١٢ ،ص٢٠١٢ ،٢٨-٢٧.
بيانات من تقارير رسمية للجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات ومن أبحاث برنامج منظمة العمل الدولية بشأن إدارة العمل وتفتيش
العمل في العام ٢٠١٠

ﺗﻘوم إدارات اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺎﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﺛﻳرة

ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻌدم اﻟﺗﻣﻳﻳز .ﻓﻔﻲ ﻛوﺳﺗﺎرﻳﻛﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗم ﺗﻧﻔﻳذ ﺣﻣﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت واﻟﻣراﻫﻘﺎت ﻓﻲ ﻣﻔﺗﺷﻳﺔ
ﺗﻘدﻣﺎً ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻘﻳﺎم
اﻟﻌﻣﻝ ﻟﺿﻣﺎن ﻋدم ﻓﺻﻝ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺣواﻣﻝ واﻟﻣراﻫﻘﺎت ﻣن اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻣﻳﻳز .وﻓﻲ أوروﺑﺎ أﺣرز اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺑﻠدان ّ
ﺗم وﺿﻊ ﺧطﺔ ﺗدﺧ ّﻝ ﺗﻔﺗﻳﺷﻳﺔ ﻣﻧذ ﺻدور ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
ﺑﺣﻣﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ .وﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﻳﺎّ ،
ﻣﺣددة
 ،٢٠٠٧وﻫﻲ ﺗﺷﻣﻝ اﻟﺗدرﻳب واﻟﺗﻌﻠﻳم ،وﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣرﺟﻌﻳﺔ وزﻳﺎرات ﺗﻔﺗﻳﺷﻳﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻣﻳﻳز ﻓﻲ اﻷﺟور ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺂت ّ
ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع .وﻓﻲ أوﻛراﻧﻳﺎ ،ﻗﺎﻣت ﻣﻔﺗﺷﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﺑدﻋم ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑوﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﻳب وﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣرﺟﻌﻳﺔ ﺣوﻝ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن

اﻟﺟﻧﺳﻳن ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ ،ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗوﻋﻳﺔ اﻟﻣﻔﺗﺷﻳن ﺣوﻝ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع وﺿﻣﺎن ﺗطﺑﻳق اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌدم اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﺷﻛﻝ
ﻓﻌﺎﻝ أﻛﺛر.
ّ

٢٧

 ٢٧منظمة العمل الدولية ،إدارة العمل وتفتيش العمل ،مؤتمر العمل الدولي  ٢٠١١تقرير  ،Vص.٧٧-٧٦ .

٢٣

اﻟﺗﺣرش اﻟﺟﻧﺳﻲ( ﻣﻔﺗﺷﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ
ﺣﻣﻠﺔ ﻋدم ﺗﻣﻳﻳز ) ّ
أوﻛراﻧﻳﺎ

ﺣﻣﻠﺔ ﻋدم ﺗﻣﻳﻳز )اﻷﻣوﻣﺔ( ﻣﻔﺗﺷﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ أوﻛراﻧﻳﺎ

وﻳﺟب أن ﻳﺳﻌﻰ ﺗﻔﺗﻳش اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺣدﻳث واﻟﺷﺎﻣﻝ إﻟﻰ ﻣراﻋﺎة اﻟﻔوارق ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ آﺧر وﻫو ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ.
ﻳﺗم ﺗﻘدﻳر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻷن ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ وﺣدود اﻟﺗﻌرض ﻟﻣواد ﺧطرة ﺗﺳﺗﻧد
ﻓﺗﻘﻠﻳدﻳﺎً ﻻ ّ
إﻟىﺎﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟذﻛور .ﻋﻧدﻣﺎ ﺳﺑق اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ،ﺗم اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻣﺎدﻳﺔ
ﻳﺗم إﻻ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟـ ١٥
ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﺎﺳﻠﻲ ﺑﻳن اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث ،أو ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﺑﻳن اﻟرﺟﻝ واﻟﻣرأة .وﻟم ّ
اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ إﺟراء أﺑﺣﺎث ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺣوﻝ ﺟواﻧب ﺻﺣﻳﺔ ﺗد ّﻝ ﻋﻠﻰ أن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺗﻘوم أﺳﺎﺳﺎًﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠّب اﻟطﺑﻳﻌﺔ

اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﻔردﻳﺔ وﻟﻳس ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن .وﻳﻌود ﺳﺑب اﺧﺗﻼف اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣرأة ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺻﺣﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ

اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣرأةﺣﺳب ﻧوع اﻟﻌﻣﻼﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ ،واﻷدوار اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿطﻠﻌﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ .وﺗرﺗﺑط اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﻲ
ﺗؤدي اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن ﺣﺳب اﻟﻣﻬﻧﺔ إﻟﻰ ّ
ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣرأة ﺑظروف ﻋﻣﻠﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ .وﺗرﺗﺑط ﺑﻌض اﻹﺿطراﺑﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ ﺑﻣﻬن أو ﻣﺻﺎﻧﻊ ﺗوظف ﻋدداً ﻛﺑﻳ اًر ﻣن اﻟﻧﺳﺎء .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ

اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗﻛﺛر ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑوﺟﻊ اﻟظﻬر ﻟدى اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ ،ﺑﺳﺑب طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗرﻛﻳز اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟذي ﺗﺳﺗﺧدﻣﻪ
ﻛوﻧﻬن ﻧﺳﺎء.
اﻟﻣﻣرﺿﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬن ،وﻟﻛن ﻟﻳس إﻟﻰ
ّ
ّ

ﺑد ﻣن ﺗﻘﻳﻳم اﻟﺑﺣوث اﻟوﺑﺎﺋﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻹﻳﺟﺎد أي ﺗﺣﻳز ﻣﻧﻬﺟﻲ ﻓﻲ طرﻳﻘﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻲ ﺗُﺟرىﻌﻧد دراﺳﺔ أﻧﻣﺎط اﻟﺻﺣﺔ واﻟﻣرض ﻟدى اﻟﻣرأة،
ﻻ ّ
ﻟﺗﺟﻧب اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوﻟﺑﺔ واﻟﻘﻳم اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ .ﻓﺈن ﺗﻘﻳﻳم اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن ،وﺗﺟﻧب اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﺣوﻝ
ﺣﻳﺎة اﻟﻣرأة ﻫو اﻟﺳﺑﻳﻝ اﻟوﺣﻳد ﻟﻠﻧﺟﺎح ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻔﻳدة ﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣرأة.
٢٤

تفتيش العمل والمساواة بين الجنسين في الدول العربية
كما ورد سابقًا ما زالت مشاركة المرأة في القوى العاملة في الدول العربية ضعيفة بسبب مزيج من المعوقات الھيكلية )التنظيمات القانونية
واألحكام االجتماعية( يحد من نفاذ المرأة إلى المشاركة االقتصادية .يمكن القول أن مفتشي العمل يؤدون دوراً في تعزيز نفاذ المرأة إلى
سوق العمل .من خالل تحسين ظروف العمل وتقليص التمييز في مكان العمل ،يستطيع مفتشو العمل زيادة جاذبية العمل للمرأة والمساھمة
في زيادة مشاركتھا في القوى العاملة.
يجب بذل جھود في الدول العربية من أجل تمكين إدارات تفتيش العمل من خالل تزويدھا بالمعارف واألدوات لفھم األبعاد الجنسانية الكامنة
في كيفية تطبيق قوانين العمل واألخذ بعين االعتبار حاجات العاملين والعامالت وتطلعاتھم وخبراتھم في االقتصادات الرسمية وغير
الرسمية على حد سواء .في الوقت الحالي يتم ربط المسائل الجنسانية التي تغطيھا إدارات تفتيش العمل بسائر األنظمة القائمة وميادين
تركيزھا )العمل والسالمة والصحة المھنتين( وتغطيتھا.
وفقًا لدراسة دولية بشأن تفتيش العمل أجرتھا منظمة العمل الدولية في  ٢٠٠٦تغطي أغلبية أنظمة تفتيش العمل األحكام المتعلقة بحماية
المرأة في مسائل الحمل وإجازة األمومة .لكن تركز أغلبية تقارير تفتيش العمل بشكل رئيسي على مسائل النظافة والرفاھية والسالمة
٢٨
والصحة المھنتين متجاھلةً مسألة التمييز.
تقوم بعض القيود المفروضة على تفتيش العمل بتقويض المرأة العاملة الضعيفة بشكل خاص .وذلك مرتبط على سبيل المثال بصعوبة
السماح لمفتشي العمل بزيارة المنازل الخاصة القابلة للتفتيش .في اليمن مثالً قليل ما يزور المفتشون الذكور أماكن العمل حيث أغلبية
الموظفين من النساء ويتم إجراء التفتيش على يد مفتشات إناث .لكن بسبب النقص في عدد المفتشات اإلناث يتم تفويض مسؤوليات التفتيش
أحيانا ً إلى سائر الموظفات اإلناث في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ويمكن القول أن ھذا النوع من الموظفين ال يخضع ألي تدريب
ذات صلة.
في أغلبية الدول العربية تستثني األحكام الوطنية المفوضة لزيارات أماكن العمل األفراد الذين يقومون بالعمل المنزلي أو العمال المنزليين
)أغلبيتھم من النساء( من الحماية تحت غطاء قانون العمل .بشكل عام ال يمد مفتشو العمل أيديھم إلى العمال المنزليين والمؤقتين والعمال في
قطاع الزراعة إلى جانب المؤسسات المقتصرة على أفراد عائلة .ال يشكل التفتيش في مناطق التجارة الحرة واالقتصاد غير الرسمي جزءاً
من تفويض مفتشي العمل .من الواضح أن ھذه القطاعات يطغى عليھا الطابع النسائي وتزال خارج نطاق اختصاص تفتيش العمل .بالتالي
ثمة حاجة ملحة لزيادة الوعي والتغيير التقدمي في إدارات العمل بھدف معالجة حاجات العمال والعامالت بشكل فاعل.
يجدر بأنظمة تفتيش العمل الحديثة تعزيز تشغيل مفتشات العمل بفعالية فيكون ذلك بمثابة خطوة نحو االستجابة إلى حاجات المرأة العاملة.
لسوء الحظ يختلف الوضع في الدول العربية ويسجل عدد منخفض من مفتشي العمل بشكل عام ومشاركة محدودة للمرأة في وظيفة مفتش
العمل مثلما يرد في الجدول أدناه.

 ٢٨منظمة العمل الدولية ،مسح عام للتقارير المتعلقة باتفاقية تفتيش العمل للعام ) ١٩٤٧رقم  (٨١وبروتوكول العام  ١٩٩٥التفاقية تفتيش العمل للعام  ١٩٤٧وتوصية
تفتيش العمل للعام ) ١٩٤٧رقم  (٨١وتوصية تفتيش العمل )التعدين والنقل( للعام ) ١٩٤٧رقم  (٨٢واتفاقية تفتيش العمل )الزراعة( للعام ) ١٩٦٩رقم  (١٢٩وتوصية
تفتيش العمل )الزراعة( للعام ) ١٩٦٩رقم  (١٣٣وأحكام مؤتمر العمل الدولي في الجلسة الخامسة والتسعين جنيف  .٢٠٠٦متوفر على اإلنترنت:
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/٠٩٦٦١/٠٩٦٦١(٢٠٠٦)١B.pdf

٢٥

الرسم  -٢توزيع عدد مفتشي العمل بحسب الجنس

٢٩

من شأن زيادة عدد مفتشات العمل السماح بتحسين الكشف عن حاالت التحرش الجنسي إلى جانب أمور أخرى .في بعض البلدان تعين
إدارات تفتيش العمل مفتشات خاضعة لتدريب مناسب من أجل معالجة مسائل متعلقة بالعامالت اإلناث بما في ذلك التخصص في شؤون
حماية العمل القطاعي مثل المنسوجات والعمالة المنزلية .عدد قليل من الحكومات حول العالم يبلغ عن ھذا النوع من الممارسات.
من بعض األمثلة:

النمسا :تعين نساء إلجراء تفتيش لظروف المعيشة والعمل العامة في األماكن حيث يطغى الشباب والنساء؛
ھندوراس  :تكلف المفتشات بعمليات التفتيش المتعلقة بعمالة األطفال والنساء وظروف السالمة والصحة في مكان العمل وإنفاذ
الحد األدنى لألجور؛
غانا :تم إنشاء مكتب لشؤون المرأة في إدارة العمل في العام  ٢٠٠١بھدف معالجة مشاكل المرأة في العمل )ال سيما التحرش
الجنسي(؛
سري النكا  :ثمة إدارة تعالج المسائل المتعلقة بالنساء واألطفال تعمل تحت إدارة مفوضة عمل أنثى تساعدھا موظفتان مدنيتان
رفيعتا المستوى متخصصتان بالعمل؛
سويسرا  :تعمل مفتشات إناث في أبحاث أو يستجبن لدعوات لمعالجة مسائل تؤثر على العامالت النساء )الفقرة  ٧٩من المرسوم
رقم  ١بتاريخ  ١٠أيار/مايو  ٢٠٠٠وفقا ً التفاق العمل )((OLT٠١؛
عُمان واليمن والسعودية تفوض المفتشات اإلناث فقط إلجراء عمليات تفتيش في المؤسسات وأماكن العمل التي تغلب عليھا
النساء .في األردن تكلف مفتشات العمل اإلناث عادةً بمتابعة الحاالت المتعلقة بالتحرش الجنسي في مكان العمل.

منظمة العمل الدولية ،تفتيش العمل والتحقق من حالة المساواة بين الجنسين ،(٢٠١٢) ،ص ٢٩ .ومعلومات مباشرة من وزارات
العمل

 ٢٩معلومات إبتدا ًء من شھر أيلول/سبتمبر .٢٠١٣

٢٦

الفصل الثاني :مسائل التمييز بين الجنسين التي تبرز خالل دورة
العمل
ثمة عدة ميادين مرتبطة بالتمييز في مكان العمل يستطيع مفتشو العمل معالجتھا وفق مھامھم المختلفة والوالية القانونية )ضبط األحكام
القانونية وإنفاذھا والمشورة وزيادة الوعي واإلبالغ للسلطات المختصة(.
يوفر ھذا الفصل ٣٠نظرة عامة ويرسي األسس لجلسة أكثر عملية بشأن كيفية التحقق تفتيش العمل من التمييز في مكان العمل ومعالجته.
الميادين الرئيسة التي يغطيھا ھذا الفصل ھي التالية:
 .١التمييز
 .٢ظروف العمل
 .٣الكرامة في العمل
 .٤الفئات الضعيفة

تعريف التمييز:
االختالف في المعاملة

التمييز

اإلقصاء

أسس التمييز










التفضيل



الجنس
العرق
اللون
الدين
األصل االجتماعي
االنتماء الوطني
الرأي السياسي
+
أسس إضافية:
اإلعاقة ،الشيخوخة ،فيروس
نقص المناعة
البشرية/اإليدز ،إلخ.

الناتج

إبطال أوإضعاف
مساواة الفرص أو
المعاملة
النية غير مطلوبة

يجب إعطاء كل العمال فرص متساوية في العمل بغض النظر عن الجنس والعرق واللون والدين واألصل االجتماعي واالنتماء الوطني
والرأي السياسي وكافة أشكال التمييز مثل اإلعاقة والشيخوخة وفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والميل الجنسي ،إلخ .التمييز ليس ثابتًا
إنما قد يؤثر على فئات مختلفة من األشخاص في أوقات مختلفة وفق التغيرات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية .وذلك يلزم
البلدان رفع مستوى التطبيق وضمان اإلنصاف بشكل دائم.
لكن المرأة تبقى من الفئات األكثر عرضة للتمييز المبني على الجنس حول العالم فتواجه التمييز بسبب كونھا امرأة أو بسبب وضعھا العائلي
أو المسؤوليات العائلية وتواجه أيضًا مستويات متعددة من التمييز على سبيل المثال فئة العاملة المنزلية المھاجرة اللتي تخضع للتمييز
باالرتكاز إلى الجنس واللون والجنسية أو المرأة ذات اإلعاقة.

 ٣٠ترتكز محتويات ھذا الفصل على الوثائق التالية :منظمة العمل الدولية ،المساواة بين الجنسين؛ دليل للمفاوضة الجماعية ،عدة مؤلفين س .أولني ،إي .جودسن ،ك.
مالوبا كينز ،ف .أونيل ،جنيف٢٠٠٣،؛ ومن منظمة العمل الدولية ،تفتيش العمل والمساواة بين الجنسين ،جنيف .٢٠١٢ ،كل األمثلة تعود إلى عرض س .أولني خالل
دورة التدريب بشأن المساواة بين الجنسين والتمييز وتفتيش العمل ،عمان،األردن ١٤ ،آب/أغسطس .٢٠١٣
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أمثلة عن التمييز المبني على الجنس
 التقاعد القسري بسبب الزواج أو الحمل
 التحرش الجنسي:
 االبتزاز الجنسي )بالتبادل(
 بيئة عمل عدائية
 إقصاء المرأة من األعمال الخطيرة من دون أي مبرر بسبب الحمل أو األمومة
 اختبار حمل إلزامي أو طرح أسئلة متعلقة بالحمل المخطط خالل التوظيف
 تخصيص استحقاقات وبدالت متحيز جنسيًا

يصعب أحيانًا إثبات أن العاملة المرأة وقعت ضحية التمييز في ميادين التوظيف والتقدم في العمل والترقية وفرص التدريب والصرف
والتسريح .قد يكون التمييز المبني على الجنس علنيًا مثل الحد من طلبات الحصول على وظيفة على الرجال أو النساء )التمييز المباشر(.
أمثلة عن التمييز المباشر
• إعالن وظيفة يقصي طالبين من جنس أو عمر معين أو يعانون من إعاقة ما
• ممارسة تقضي بتوظيف فقط أشخاص من دين معين
• إقصاء المرأة من أعمال يؤديھا الرجل عادةً
• اختبار الحمل
• التحرش الجنسي

يجب السماح فقط بمتطلبات عمل من شأنھا إقصاء المرأة بالمتوسط أكثر من الرجل )على سبيل المثال متطلبات القوة البدنية( إذا أثبتت عن
كونھا ضرورية ألداء العمل المطلوب.
مثال عن إعالن عمل:
نبحث عن مشرف يتمتع بالخبرة
للمرشحين الذكور المھتمين الذين يراوح عمرھم بين  ٢٥و ٤٠عا ًما والمتمتعين بسجل حافل
من الخبرات الرجاء االتصال بقسم الموارد البشرية )مع مرافقة صورة ملونة جديدة(.
للمتوافرين على دوام الساعة والمتمتعين بالموثوقية المطلقة فقط!

يحصل التمييز في أغلب األحيان خالل عملية التوظيف وبشكل أكبر من أي مرحلة أخرى من دورة العمل .من أشكال التمييز الشائعة في
أسواق العمل العربية التمييز في النفاذ إلى العمل .المرأة ھي األكثر عرضة وبالتالي يصعب عليھا في كثير من األحيان الحصول على
عمالة ماھرة .يجب حماية األفراد الباحثين عن عمل من التمييز من بداية عملية التوظيف إلى آخرھا وذلك يشمل تطوير عملية اختيار
٣١
ومعايير اختبار غير تمييزية وحظر متطلبات تمييزية في إعالنات العمل وقرارات التوظيف.

 ٣١منظمة العمل الدولية ،المساواة وعدم التمييز في العمل في شرقي وجنوبي شرقي آسيا -دليل ،الفقرة  ،٥.٢الصفحات .٢٠١١ ،٤٧-٤٨
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باإلضافة إلى ذلك غالبًا ما ينتج عن تقسيم العمل المرتكز إلى الجنس أي التوزيع االجتماعي للمھام وفق جنس العامل توجيه الرجال والنساء
إلى أنواع مختلفة من األدوار والمھام في وظيفة ما .ھذا النوع من الفصل ال ينم بشكل ضروري عن تمييز إال أنه يسلط الضوء على وطأ
القوالب النمطية المتحيزة ضد المرأة في ذھن األطراف المعنية في عالم العمل .إن الحق في عدم التعرض للتمييز يساوي الحق في
الحصول على معاملة وفق الجدارة والقدرات وعدم المعاناة من التحيز على أسس مزايا يفرضھا التنميط االجتماعي على الجنس .يوفر جمع
المعلومات العددية والنوعية عن تحليل الجنس في سوق العمل إلدارة تفتيش العمل مرجعيات ونقاط دعم يبنى عليھا تشخيص الشركات
واعتماد اإلجراءات التصحيحية.
إال أن التمييز غالبًا ما يكون متقنًا أو منھجيًا أو حتى غير مقصو ًدا مثل حاالت التمييز غير المباشر .تحدد لجنة خبراء منظمة العمل الدولية
بشأن تطبيق المواثيق والتوصيات "التمييز غير المباشر" كـ"حاالت أو تنظيمات أو ممارسات حيادية في المظھر تؤدي في الواقع إلى عدم
المساواة في معاملة األفراد المتمتعين بمزايا معينة .يحصل ذلك عندما يطبق المعيار ذاته أو المعاملة أو الظرف على الجميع لكن يتفاوت
في التأثير غير المتكافئ على أسس مزايا مثل العرق أو اللون أو الجنس أو الدين وال يتعلق بشكل متسق بمتطلبات العمل" .بالتالي عندما
تظھر متطلبات أو شروط على أنھا محايدة بين الجنسين لكن تؤدي في الواقع إلى عوائق غير متكافئة للمرأة مقارنة مع الرجل فقد تثبت ھذه
الحالة عن تمييز غير مباشر.

أمثلة عن تمييز غير مباشر
 قانون حيادي أو ممارسة حيادية في الظاھر
 تأثير سلبي غير متكافئ على فئة معينة
 تدريب متوافر خارج أوقات العمل االعتيادية )المرأة(
 متطلبات لغوية خارجة عن مھام العمل )األقليات العرقية(
 إقصاء العمال المنزليين من تشريع العمل )المرأة(

ال تعتبر تميي ًزا المتطلبات المالزمة لعمل معين أو إجراءات الحماية والمساعدة الخاصة من أجل االستجابة إلى متطلبات أفراد معينة أو
التعويض عن حاالت تمييز في الماضي أو معالجة حاالت عدم المساواة القائمة.
ما زال يعاني القانون والممارسة في البلدان العربية من العجز عن الحماية من التمييز ضد توظيف المرأة وما زال عدم التطابق بين
تحصيل المرأة العلمي وفرصھا في سوق العمل قائ ًما على الرغم من ازدياد عدد الشابات العرب المنخرطة في مجاالت تعليم أكثر علمية
وأقل تقليدية مؤخرًا .لكن بسبب األفكار التقليدية التي تحدد نوعية العمل الالئق للمرأة والرجل واألفكار السائدة بشأن األعمال المقبولة
اجتماعيا ً للمرأة واالعتقاد المتواصل بأن عمل المرأة الرئيسي يبقى في المنزل ما زالت أغلبية البلدان تفضل العمال الذكور ألكثرية
الوظائف مما يقلص فرص المرأة العملية عند مرحلة التوظيف .بشكل عام إن عدد الوظائف المتوافرة للمرأة أقل من تلك المتوافرة للرجل
)أفقية التمييز في العمل( وتتسم أنواع الوظائف والمستويات التي يؤديھا الرجل بمراتب أرقى وظروف عمل أفضل بما يشمل ذلك أجور
أعلى مقارنة بالمرأة .يؤدي ھذا التمييز في العمل إلى تمييز أفقي وعمودي في العمل في أغلبية أسواق العمل العربية) .الرجوع إلى مثل
األردن أدناه(.
من المشاكل المرتبطة بالسياق اإلقليمي الفئات المكونة من العامالت المھاجرات الموظفة في أغلب األحيان كعامالت منزليات إلى جانب
العمال في مناطق التجارة الحرة )مصر واألردن والمغرب وتونس واإلمارات العربية المتحدة( أو في بيع التجزئة .في ھذا السياق قد
يحصل التمييز على عدة مستويات مثل التفاوت في معاملة المواطنين وغير المواطنين أو التمييز بينھم على أسس العرق أو اللون أو
االنتماء الوطني.
تمثل أيضًا المرأة ذات اإلعاقة فئة ضعيفة في المنطقة فتعاني في أغلب األحيان من التمييز المزدوج أو الثالثي المبني على الجنس واإلعاقة
والفقر .فيما ينشط المجتمع األھلي في الدفاع عن حقوق ھذه الفئة ما زالت خاضعة للتمييز في مكان العمل حيث يتم إدماج سياسيات التنوع
٣٢
والترتيبات التيسيرية المعقولة بشكل بطيء.

 ٣٢لمفھوم "الترتيبات التيسيرية المعقولة" الرجوع إلى اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
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وظائف حيث يحظر توظيف المرأة في األردن










المناجم والمحاجر وكل أعمال استخراج المعادن واألحجار تحت األرض.
صھر المعادن وتفضيض المرايا بالزئبق.
تصنيع المتفجرات واأللعاب النارية واألعمال ذات الصلة.
إلحام المعادن بكل أشكاله.
العمليات الصناعية الشاملة للرصاص أو أكسيد الرصاص أو مركبات الرصاص.
عمليات المزج والجبل في تصنيع البطاريات الكھربائية وإصالحھا.
تنظيف ورش العمل حيث يتم أداء األنشطة الواردة في النقطتين  ٦و.٧
صناعات األسفلت والكاوتشوك.
تحميل السلع وتفريغھا وتخزينھا في أحواض ومرافئ ومستودعات لتخزين السفن واستالمھا وصيانتھا.

التوظيف المحظور على المرأة الحامل والمرضعة





عمل يشمل تعرض إلشعاعات نووية وما فوق البنفسجية.
أي عمل يشمل معالجة األبخرة واألدخنة من مشتقات النفط أو التعرض لھا.
أعمال تشمل التعرض لمواد ماسخة.
أعمال تطلب التعرض اإليثيلين في الصباغة وثاني كبريتيد الكربون في إنتاج حرير الفسكوز والسيلوفان
والھيدروكاربونات في تكرير النفط والزئبق والفوسفور والنيتروبنزين والمنغنيز والكلسيوم والبريليوم.

صباحا باستثناء الوظائف التالية
ساعات العمل حين قد ال يتم توظيف المرأة أي بين العاشرة مسا ًء والسادسة
ً
وبعد الموافقة











العمل في الفنادق والمطاعم والمقاھي والمراقص الليلية والمسارح وقاعات السينما ومراكز التسوق.
العمل في المطارات وعالم السفر والمكاتب السياحية.
العمل في المستشفيات والعيادات والصيدليات.
الوظائف المتعلقة بنقل األشخاص والسلع برًا وج ًوا وبحرًا.
العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والوظائف المتعلقة.
الوظائف التي تشمل القيام بعمليات الجرد السنوية للشركة ووضع الميزانية العمومية والحسابات النھائية والعمل
خالل تخفيضات األسعار على شرط أال يتخطى عدد األيام الخاضع ألحكام ھذه الفقرة  ٣٠يو ًما في السنة وأال
يتخطى عدد ساعات العمل الفعلية  ١٠ساعات في اليوم.
العمل في الحفاظ على البضائع من الخسارة والوقاية من خسارة المواد القابلة للفساد وتفادي المخاطر التابعة
لألنشطة التقنية وتسلم بعض المواد المحددة وحملھا على شرط أال يتخطى عدد األيام الخاضع ألحكام ھذه الفقرة
 ٢٠يو ًما في السنة.
العمل في المؤسسات توفر خدمات في مناسبات اجتماعية.
مشاريع عائلية.

المصدر في العام  ٢٠١٠بحكم أحكام المادة  ٦٩من قانون العمل رقم  ٨من العام .١٩٩٦
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ظروف العمل









األجور والمزايا

األجور والمزايا
المساواة في األجر
أنظمة العالوة
تصنيف العمل
أنماط التقاعد
مزايا السكن
مزايا التنقل
مزايا الطبابة









ساعات العمل
الساعات األساسية واإلضافية
العمل بدوام جزئي
أوقات العمل المرنة
مشاركة العمل
العمل الليلي
األمھات الحوامل والمرضعة
إجازة للمسؤوليات العائلية

اإلجازة والمسؤوليات العائلية
 اإلجازة السنوية
 إجازة الرأفة
 إجازة األمومة واألبوة
واإلجازة الوالدية
 اإلجازة الطبية واإلجازة
المرضية
 إجازة التعليم والتدريب
المدفوعة
 سائر اإلجازات الشخصية

٣٣

يكرس مبدأ المساواة في األجور في األعمال ذي القيمة المتساوية والتي يشار إليھا بـ"المساواة في األجور" في اتفاقية منظمة العمل الدولية
بشأن المساواة في األجور للعام ) ١٩٥١رقم  .(١٠٠ومن ثم تم إدماج ھذا المبدأ في االتفاقية رقم  ١١١التي توسع نطاق الحماية من أجل
حظر التمييز في األجر على كل األسس والتي تغطيھا االتفاقية رقم  ١١١للعام  .١٩٥٨إال أن مبدأ المساواة في األجور يشكل مبدأً أكثر
عموميًا ويتعلق باإلنصاف في الدفع بشكل عام .ثمة مبدآن أساسيان مرتبطان بالمساواة في األجور .المبدأ األول ھو "األجر المتساوي
للعمل المتساوي" وذلك يعني أنه يجب دفع الرجل والمرأة أجور متساوية ومزايا متساوية للعمل ذاته أو للعمل الذي يتطلب المھارات
والجھود والمسؤوليات ذاتھا واألعمال المنجزة في ظل شروط العمل ذاتھا .المبدأ الثاني واألھم ھو "األجر المتساوي لعمل ذات قيمة
متساوية"؛ ذلك يعني أن حتى األعمال المختلفة كل االختالف ولكن مرتكزة على معايير موضوعية خالية من التحيز الجنسي ھي أعمال
ذات قيمة متساوية؛ على سبيل المثال يجب أن يكون األجر الذي يشمل القيمة اإلجمالية لحزمة االجور متساويًا .يضمن ذلك حصول
الرجل والمرأة على أجر متساوي ألعمال قد تشمل أنواع مختلفة من المؤھالت والمھارات والمسؤوليات والجھود )البدنية والعقلية
والعاطفية( أو شروط العمل لكن تتمتع بالقيمة ذاتھا.
ال يجب أن تطبق المساواة في األجور فقط على األجور األساسية أو الحد األدنى من األجور لكن على كل المزايا والمكافآت اإلضافية
الناجمة عن توظيف العامل والتي يدفعھا صاحب العمل للعامل بشكل مباشر أو غير مباشر نقدًا أو عينًا .ذلك يعني أنه يجب دفع كل
التعويضات العائلية وبدالت السكن والسفر والغذاء والمكافآت والتقاعد الخاص وخطط الرعاية الصحية للعمال الذكور واإلناث وفق قيمة
العمل من دون أي تمييز مبني على الجنس أو أي معيار آخر .يمتد نطاق االتفاقيتين رقم  ١٠٠و ١١١إلى "كل العمال" وال يقتصر على
المأجورين في العمالة الرسمية إنما يشمل كل العمال في العمالة غير الرسمية مثل العاملين لحسابھم الخاص في الزراعة والتجارة الصغيرة
أو في الخدمة المنزلية.
يأخذ التمييز في األجر عدة أشكال .في بعض الحاالت ما زال الجنس معيارًا محددًا في تحديد معدالت األجور مما يشكل تميي ًزا مباشرًا .ما
زال ھذا الوضع سائدًا في حاالت استثنائية في االتفاقات الجماعية وأدوات الحد األدنى لألجور التي تضع معدالت مختلفة للرجل والمرأة
مثل الزراعة ٣٤.زد على ذلك تشريعات واتفاقات جماعية تمييزية تحد من البدالت والمزايا التي يحق للمرأة التمتع بھا ٣٥.لكن المشكلة
الفعلية تكمن في تمييز األجر في الممارسة أكثر من القوانين واالتفاقات الجماعية .قد يحصل التمييز في األجر أيضًا عندما يؤدي الرجل
والمرأة أعمال مختلفة ذي قيمة متساوية ويحصالن على أجور مختلفة .قد ينجم ھذا التمييز عن تحيز مبني على الجنس في وسائل تقييم
العمل وأنظمة تصنيف الوظيفة .تحصل ھذه الحاالت ألنه ال يعترف أو يستخف بالمھارات والجھود والمسؤوليات وشروط العمل المرتبطة
بوظائف نسائية تقليدية .بالتالي تميل المرأة إلى تسجيل قيمة أقل في الدرجات الوظيفية وموازين الدفع في المؤسسة.
 ٣٣ترتكز ھذه الفقرة على منظمة العمل الدولية ،المساواة في األجر -دليل تعريفي ،جنيف  ٢٠١٣ومنظمة العمل الدولية الفصل الخامس ،نحو المساواة في األجر
مراجعة قانونية للتشريعات األردنية الوطنية ،عمانhttp://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and- ٢٠١٣ ،
publications/publications/WCMS_٢١٦٦٩٥/lang--en/index.htm
وhttp://www.ilo.org/beirut/publications/factsheets/WCMS_٢١٥٤٩٠/lang--en/index.htm
 ٣٤منظمة العمل الدولية ،مسح عام بشأن االتفاقيات األساسية المتعلقة بالحقوق في العمل نظرًا إلى إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية لعولمة منصفة:
إعطاء العولمة وجھًا بشريًا ،٢٠٠٨ ،الصفحات .٦٨٠،٦٨٤
 ٣٥المرجع عينه ،الفقرتيْن ٦٩٤-٦٩٣

٣١

من شأن األنظمة التي توفر أجور مختلفة ما فوق األجور األساسية كساعات العمل اإلضافية والجدارة وأجر األقدمية واإلنتاجية والبدالت
العائلية المساھمة في التمييز غير المباشر ويعود ذلك إلى أن المرأة يقع على عاتقھا عدد أكبر من المسؤوليات العائلية وتعمل ساعات
إضافية أقل وحتى حين تعمل ساعات إضافية يبقى حساب الساعات اإلضافية أقل فائدة مقارنة مع الرجل .باإلضافة إلى ذلك ينقطع عمل
المرأة بشكل أكثر تواترًا مما يشكل عائقًا ال سيما حين تشكل األقدمية جز ًءا كبيرًا في تحديد األجر الشامل .قد تكون مكافآت اإلنتاجية أعلى
للمھارات والمسؤوليات المرتبطة بأعمال يؤديھا الرجل فقط .في بعض البلدان ومنھا البلدان العربية تحرم الكثير من النساء من البدالت
العائلية ألن القانون يسمح الرجل فقط بأن يكون رب العائلة .باإلضافة إلى ذلك يستطيع الرجل والمرأة التمتع بفرص المساومة ذاتھا كي
يحصل الرجل على أجر أعلى لترتيبات العمل ذاتھا ومستويات األداء ذاتھا.
يجب تحديد سواء قيمة العمل متساوية أو غير متساوية على أساس معايير موضوعية خالية من التحيز الجنسي .إن وسائل تقييم العمل
الموضوعية ھي أفضل الوسائل لتحديد قيمة العمل المنجز فتقارن األعمال بھدف تحديد مكانة عمل مقارنة مع عمل آخر في ميزان أجور أو
رواتب .نوعا وسائل تقييم العمل الرسمي ھما التاليان:
أ( وسائل تقييم التصنيف أو العالمية  :ھذه الوسائل تصنف األعمال على أساس أھمية متطلبات العمل فتنظر في العمل بكليته ً
بدال من
مكوناته مما يؤدي إلى تحديد مميزات صاحب العمل وفق مميزات الوظيفة بحد ذاته .تؤكد وسائل التصنيف أھمية األعمال داخل
٣٦
المنظمات لكنھا ال تحدد االختالف في القيمة بينھا.
ب( وسائل تقييم العمل التحليلية تقسم األعمال إلى مكونات أو معايير أساسية ومعايير فرعية وتخصص نقاط لھا .تشمل المعايير:
 المھارات والمؤھالت المكتسبة من خالل التعليم والتدريب والخبرة؛
 المسؤولية تجاه المعدات والمال واألشخاص؛
 الجھود البدنية والعقلية و/أو النفسية؛
 ظروف العمل التي تشمل الظروف البدنية )الضجيج والغبار والحرارة والمخاطر الصحية( والجوانب النفسية )الضغط واالنعزال
آن واحد والمعاملة العدائية من قبل الزبون(.
واالنقطاعات المتكررة والطلبات في ٍ
من خالل تحديد قيمة العمل العددية تظھر وسائل تقييم العمل التحليلية سواء عمالن مختلفان يتمتعان بالقيمة ذاتھا أو بقيمة مختلفة.
عمالن مختلفان لھما قيمة عددية متساوية مخوالن لألجر ذاته .يسلط تقييم العمل الضوء على محتوى العمل وليس مھارات األشخاص
الذين يؤدون العمل ومميزاتھم أو أداءھم.

 ٣٦الرجوع إلى فرقة عمل المساواة في األجور :المساواة في األجور :مقاربة جديدة لحق أساسي ،التقرير النھائي  ،٢٠٠٤أوتاوا ،كندا ،متوافر على:
 http://www.payequityreview.gc.caوhttp://www.canada.justice.gc.ca

٣٢

وسائل تقييم العمل التحليلية الجنسانية بدأت في خمسينات القرن المنصرم .في ھذه الحقبة علقت األھمية على القوة البدنية
التي تميز األعمال المخصصة للرجال فيما أھملت الجوانب األساسية لألعمال المخصصة للنساء مثل التنظيف واالعتناء باآلخرين
وتنظيمھم .أما اليوم فترتكز وسائل تقييم العمل على مجموعة كبيرة من المعايير .وذلك يعود إلى التقدم التكنولوجي والتغير من
التصنيع إلى الخدمات واألھمية الكبيرة الموالة إلى "المھارات الشخصية" .لكن حتى عندما تولي وسائل تقييم العمل األھمية
لمھارات األعمال المخصصة تقليديًا للمرأة إال أن ھذه الخيرة تسجل نقاط أقل مقارنة مع األعمال المخصصة للرجال .فقيمة
المسؤولية تجاه المال أو المعدات على سبيل المثال أعلى من قيمة المسؤولية تجاه األشخاص في الكثير من األحيان .ويعود ذلك
إلى االعتقاد الخاطئ بأن المھارات المرتبطة باالعتناء باآلخرين أو التنظيف أي األعمال المشابھة لتلك التي تقوم بھا المرأة بشكل
مجاني في المنزل مالصقة لطبيعة المرأة وال تكتسب من خالل التعليم أو الخبرة مما يؤدي إلى االستخفاف المنھجي باألعمال التي
تطغى عليھا المرأة ويترجم ذلك بمعدالت أجور أقل للمرأة.

من أجل الحصول على الئحة مميزات العمل التي غالبًا ما يتم االستخفاف بھا في عمل المرأة الرجاء الرجوع إلى الصفحتين ٤٠
و ٤١في الدليل التعريفي للمساواة في األجر لمنظمة العمل الدولية ،جنيف.٢٠١٣ ،

المساواة في األجر ومفتشو العمل
تقع مسؤولية مراقبة االمتثال بقوانين التمييز ومساواة األجور عادةً على عاتق إدارة تفتيش العمل .لكن قدرة مفتشي العمل على التحقق من
االمتثال بمبادئ المساواة واألجر المتساوي محدودة في العديد من الحاالت .ويعود ذلك بشكل جزئي إلى نقص في فھم المتطلبات لضمان
المساواة وعدم التمييز والمساواة في األجر للعمل المتساوي والعمل ذات القيمة المتساوية.
لكن أمثلة من بعض البلدان تظھر بأن بإمكان إدارة تفتيش العمل تأدية دور مھم في القيام بذلك في حال اتخاذ إجراءات زيادة قدرات مناسبة.
في الجمھورية التشيكيةً ٣٧
مثال طورت وزارة العمل "تعليمات منھجية للتحقق من االمتثال بمساواة الفرص بين الرجل والمرأة" .تحتوي
التعليمات التي دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير  ٢٠٠٣األحكام القانونية المرتبطة بمساواة األجر والمعاملة في مكان العمل )بما في
ذلك المسائل المتعلقة بالتوظيف والتدريب والترقية وظروف العمل والتحرش الجنسي وإجازة األمومة واألبوة( .وتوفر توجيھًا بشأن كيفية
تنفيذ عمليات التفتيش المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتقدم الئحة باألسئلة الواجب طرحھا خالل عمليات التفتيش.

مساواة األجر في الدول العربية
في جميع أنحاء المنطقة ما زال التمييز ضد المرأة في مكان العمل مكرس في القوانين والتنظيمات واإلجراءات الوطنية وفي القواعد
االجتماعية والثقافية الممارسة على نطاق واسع .ويطبق ذلك على مبدأ "المساواة في األجر" أيضًا وھو عبارة عن حق عالمي ال تتمتع به
أغلبية النساء العربية .تظھر األرقام الرسمية في األردن أن الفجوة في األجور بين الجنسين وفق القطاعات تبلغ  ٤١.٣في المائة في
الصناعة و ٢٧.٩في المائة في الصحة والعمل االجتماعي و ٢٤.٥في المائة في التعليم .وتظھر أيضًا األرقام الرسمية في األردن أن
متوسط الفجوة في األجور بين الجنسين قد يصل إلى  ٢٩في المائة في القطاع الخاص و ٢١في المائة في القطاع العام ٣٨.في الكويت تبلغ
الفجوة  ٣٥في المائة مقابل  ٣١في المائة في تونس و ٢٣في المائة في األرض الفلسطينية المحتلة.
على الرغم من الجھود المبذولة لتخفيض الفجوة في األجور ما زال عدم المساواة في األجور بين الرجل والمرأة مشكلة عالمية حتى في
البلدان حيث يتم االعتراف بالمساواة بين الجنسين بشكل كبير وتنعكس في القوانين والممارسات .األردن ھي الدولة الوحيدة في المنطقة
التي تقوم بتعزيز العمل على المساواة في األجر في الوقت الحالي ودعمت منظمة العمل الدولية إنشاء اللجنة التوجيھية الوطنية للمساواة في
األجر ) (NSCPEفي العام  ٢٠١١التي ترأسھا اللجنة الوطنية األردنية للمرأة ووزارة العمل .وھي تشمل ممثلين من نقابات العمال
والجمعيات المھنية والمجتمع األھلي والھيئات الحكومية وغرفة التجارة وغرفة الصناعة وممثلين عن القطاع الخاص ووسائل اإلعالم .في
 ١٥أيار/مايو  ٢٠١٣حصلت اللجنة على صفة رسمية ودائمة من خالل مرسوم وزاري.
شكلت اللجنة جز ًءا من بحث موجه إلى السياسة أدى إلى النظر في معايير عدم المساواة في األجر وأسبابه في التشريع الوطني وتوفير أدلة
موضوعية للفجوة في األجور بين الجنسين في قطاع التعليم الخاص )المدارس والجامعات( .بفضل دعم منظمة العمل الدولية المستمر قامت

 ٣٧الجمھورية التشيكية ،وزارة العمل والشؤون االجتماعية :إرشادات منھجية لتفتيش االمتثال بتساوي الفرص بين الرجال والنساء ،٢٠٠٣ ،يراغ.
 ٣٨مكتب اإلحصاءات األردني ،مسح التوظيف٢٠١٠ ،
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لجنة الـ NSCPEبزيادة الوعي بشكل واسع مع إشراك النواب والمجتمع األھلي .من خالل ھذه العملية تم دمج المساواة في األجر في
٣٩
استراتيجية العمل الوطنية للفترة الممتدة بين  ٢٠١٢و ٢٠١٥وخطة عمل للمساواة في العمل.

األسباب الرئيسة لعدم المساواة في األجر في قطاع التعليم الخاص في األردن








الصور النمطية واألحكام المسبقة التي تعتبر أن الوظائف في المدارس الخاصة تطلب جھود أقل وبالتالي مناسبة أكثر للمرأة.
تقليد االستخفاف بعمل المرأة ومؤھالتھا معكوس بطلب عالي على المعلمين الذكور وبالتالي تقديم معاشات أفضل للرجال مقابل
عرض عالي من المعلمات اإلناث اللواتي يتوقع أن يقبلن بمعاشات تقل في الكثير من األحيان عن الحد األدنى لألجور .تدفع البدالت
العائلية للرجل فقط.
العوامل االجتماعية والثقافية مثل االعتقاد بأن الرجل ھو مورد الرزق وبالتالي يحق له بأجر أكبر؛ نقص المعلومات لدى المرأة
بشأن حقوقھا؛ المسؤوليات العائلية التي تقع على عاتق المرأة ونقص تمثيل المرأة في النقابات العمالية.
غياب إطار العمل التشريعي والسياسي والتنظيمي بشأن المساواة في األجر بين الرجل والمرأة للعمل ذات القيمة المتساوية.
نقص التنسيق بين الجھات المعنية مما يحد قدرتھا على التدخل في عالقة صاحب العمل والعامل وضبطھا في المسائل المرتبطة
بالمساواة في األجر بين الجنسين.

منظمة العمل الدولية ،اإلحاطة بالمسألة ،نحو المساواة في األجر ،دراسة عن الفجوة في األجور بين الجنسين في قطاع التعليم الخاص
http://www.ilo.org/global/about‐the‐ilo/multimedia/video/institutional‐٢٠١٣
في األردن ،أيار/مايو
videos/WCMS_213844/lang‐‐en/index.htm

معالجة التمييز في األجر بين الجنسين في األردن من خالل تفتيش العمل الھادف
يعاني قطاع التعليم الخاص في األردن من انتھاكات واسعة النطاق للحد األدنى من األجور .من الممارسات الشائعة لدى أصحاب العمل
دفع معاش يقل عن الحد الدنى لألجور للمعلمة األنثى )وليس المعلم الذكر( وإلزامھا بإمضاء عقد ينص على أنھا تتقاضى الحد األدنى
لألجور.
بھدف معالجة ھذه المسألة أطلق قسم تفتيش العمل في األردن حملة سنوية لتفتيش المدارس الخاصة يتم تنفيذھا في بداية كل سنة
دراسية .تھدف الحملة لتحديد سواء تمتثل المدارس الخاصة في األردن بالحد األدنى لألجور وتدفع المعاشات في الوقت المناسب وتمتثل
بشروط عقد التوظيف الممضى بين المعلم والمدرسة .وتشمل ھذه الحملة زيارات تفتيش عمل إلى المدارس في كل أنحاء البلد من أجل
مراجعة محفوظات دفع المعاشات وعقود التوظيف وإجراء مقابالت مع المعلمين للتأكد من دقة المعلومات الواردة في ھذه الوثائق .يتم
بث ھذه الحملة في نشرات األخبار المحلية من أجل زيادة الوعي بشأن المسألة.

 ٣٩للمزيد من المعلومات عن المساواة في األجور في األردن الرجاء استشارة :مراجعة قانونية موجھة نحو السياسة :منظمة العمل الدولية ،نحو المساواة في األجر
مراجعة قانونية للتشريعات األردنية الوطنية المنشور باللغتين العربية واالنكليزية ،منظمة العمل الدولية ،دراسة معمقة للفجوة في األجور بين الجنسين في قطاع التعليم
الخاص في األردن ،المنشور باللغتين العربية واالنكليزية.

٣٤

نظم المكافآت
بما أن نظم المكافآت تركز على العمل المحدد لفترة معينة والعمل بدوام كامل تجد المرأة نفسھا في ظرف غير مؤات .يجب األخذ بعين
االعتبار ازدياد األجر األساسي الذي قد يعود بالفائدة على المرأة .بدالً من ذلك باإلمكان توسيع نطاق نظم المكافآت لشمل كل العمال
بغض النظر عن المرتبة )بما يشمل ذلك العمال غير الدائمين( أو شمل درجات العمل التي قليل ما تجذب المكافآت .من المھم التأكد من
دفع المكافآت من دون تمييز مباشر أو غير مباشر.

تصنيف العمل
يمكن تصنيف األعمال حسب الفئات أو المراتب .غالبًا ما تكون المرأة في أسفل ھذه الفئات .من أجل ضمان موضوعية وإنصاف األعمال
يجب أن تكون وسائل التقييم خالية من أي تحيز جنسي ويجب أن تھدف إلى تحديد العوامل وتقديرھا بموضوعية من دون التأثر بالقوالب
النمطية الملصقة بالمرأة أو التقيد بالمعايير التقليدية مثلما يرد في الفقرة أعاله المخصصة إلى مساواة األجر .يجب األخذ بعين االعتبار
ضمان التدريب الخاص للمرأة من أجل تحسين مؤھالتھا ونفاذھا إلى الوظائف األفضل.

نظم المعاشات التقاعدية
تعمل أغلبية النساء في وظائف بأجر أقل ونظم معاشات تقاعدية تعكس مستويات المعاشات وبالتالي تحصل المرأة على معاشات تقاعد أقل
من الرجل .قد ينقطع عمل المرأة أكثر من الرجل فقد تضطر إلى طلب فترات استراحة من العمل أو فترات إجازة مطولة لالستجابة إلى
حاجات عائلتھا والمسؤوليات المرتبطة بھا .بمحض االختيار بإمكان المرأة دخول القوى العاملة بعد إنجاب األطفال .من المحتمل أال يتمتع
العمال الذين ينقطع عملھم أو يتأخرون في دخول القوى العاملة بالموارد الكافية في معاشات التقاعد من أجل الحصول على مزايا التقاعد
المناسبة .بشكل عام في المنطقة يقل سن التقاعد لدى المرأة مقارنة مع الرجل وال تستفيد الكثير من النساء العامالت في االقتصاد غير
الرسمي من نظم المعاشات التقاعدية.

مزايا السكن
في بعض البلدان تحرم المرأة المتزوجة من بدالت السكن على أساس أن ھذه المزايا متوافرة فقط للرجل .يجب أن تتوافر بدالت السكن
للعمال الذكور واإلناث على حد سواء.

بدالت التنقل
قد يمارس تنظيم التنقل الضغط على المرأة بسبب المسؤوليات العائلية أو ألنه قد يعرضھا لحاالت أكثر خطيرة .تبعًا للحالة قد يقرر
صاحب العمل ترتيب التنقل للعمال والعامالت من أجل حل مشكلة الرحالت الطويلة إلى العمل أو الحاالت الخطيرة أو عدم موثوقية
التنقل في الليل .وتزيد أھمية ذلك للمرأة المعرضة للتحرش والعنف .فقد تردع نفقات التنقل المرأة عن الذھاب إلى العمل في المنطقة وفي
الكثير من الحاالت يستھلك التنقل جزءًا كبيرً ا من المعاش الشھري والكثير من النساء ال يجدن نفعًا من العمل.

مزايا الطبابة
يجب أن يكون التأمين الصحي متوافرً ا لكل العمال حتى أولئك الذين يعملون في وظائف غير دائمة وأكثرھم من النساء .كلما كان ذلك
ممك ًنا يجب أن تمتد أحكام الرعاية الصحية لتغطية أوالد العمال ويجب أن تشمل المزايا توفير عدد من أيام المرض المدفوعة في الشھر
واإلجازة للقيام بالفحوص الطبية أو دخول المستشفى للعالج ،إلخ ،وتغطية كل العمال بما يشمل ذلك غير الدائمين .تسجل المنطقة تغطية
ضمان اجتماعي ضعيفة ج ًدا والكثير من النساء ال يتمتعن بمزايا الطبابة.

ساعات العمل
يجب حساب ساعات لعمل للرجل والمرأة لتفادي التفضيل والتمييز الجنسي المحتمل وتفادي تجاوز ساعات العمل األساسية ساعات العمل
ً
نزوال عند طلب صاحب العمل .في بعض الحاالت تكون قدرة المرأة على العمل ساعات إضافية محدودة بسبب
اإلضافية غير المدفوعة
المسؤوليات العائلية أو حظر عمل المرأة في الليل .من جھة يجب أن تحظى المرأة بنفاذ إلى ساعات العمل اإلضافية المدفوعة ومن جھة
أخرى قد يكون أكثر إنصا ًفا محاولة تقليص الحاجة إلى ساعات العمل اإلضافية وتوزيع ساعات العمل بشكل أفضل.

العمل بدوام جزئي
ما زالت الوظائف بدوام جزئي محدودة في المنطقة لكن عندما تكون متوافرة غالبًا ما تكون ھي المرأة التي تحتلھا بما أنھا تسمح لھا
المساومة بين المسؤوليات المنزلية وغياب مرافق لرعاية األطفال .قد ال يكون العمال بدوام جزئي في وضع يحسد عليه مقارنة مع
الزمالء الذين يؤدون ً
عمال متساويًا بدوام كامل بسبب:
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معدالت أجور بالساعة أقل )ھذا يخالف مبدأ المساواة في األجر لعمل ذات قيمة متساوية(
الوقع على التقاعد ونظم المزايا األخرى
عدم األھلية ألشكال كثيرة من اإلجازة
محدودية فرص التدريب والترقية
االعتقاد بأن العامل بدوام جزئي ھو عامل أقل التزامًا

ال يجب معاملة العمل بدوام جزئي على أنه عمل بدرجة ثانية .يجب أن يستفيد العمال بدوام جزئي من المزايا والظروف ذاتھا التي يحظى
بھا العمال بدوام كامل .إن عدد من المزايا مثل الرعاية الطبية والنفاذ إلى مرافق الرفاھية ليس مناسبًا لنظام التوزيع وفق النسبة ويجب أن
يحظى العمال بدوام جزئي بكل المزايا .تعتبر مزايا التنقل وبعض المزايا النقدية غير مناسبة لنظام التوزيع وفق النسبة المنھجي ويجب
تقدمھا لكل العمال بشكل مناسب على أساس الحاجات.
من المھم أيضًا ضمان تمتع العمال بدوام جزئي بالحقوق المرتبطة بالتحجيم .إذا تم اختيار العمال بدوام جزئي تلقائيًا قبل العمال بدوام
ً
تمييزا غير مباشر ويجب تفاديه من خالل نظم
كامل لغرض التحجيم من المحتمل أن يسوء وضع المرأة بشكل غير متسق .ويشكل ذلك
التحجيم المفاوضة جماعيًا .ويجب أن يحظى العمال بدوام جزئي بمعاش التحجيم أيضًا .يحدد مبدأ العمل بدوام جزئي في اتفاقية منظمة
العمل الدولية للعمل بدوام جزئي للعام ) ١٩٩٤رقم  (١٧٥التي لم تصادق عليھا أي دولة عربية.

ساعات العمل المرنة
قد يصعب على المرأة التقيد بساعات عمل ثابتة بسبب المسؤوليات العائلية .بإمكان إقناع اإلدارة باعتماد سياسة مرنة في ساعات العمل.
على سبيل المثال باإلمكان ترتيب ساعات العمل الست األساسية في اليوم وفق ساعات عمل مرنة على شرط االلتزام بعدد معين من
الساعات في األسبوع .في حاالت أخرى باإلمكان حسب متوسط ساعات في السنة .يجب توخي الحذر عند إدخال ساعات العمل المرنة
في نظم األوقات لتحسين اإلنتاجية كي ال تؤدي إلى آثار سلبية على المرأة بشكل غير متسق .القليل من الشركات في المنطقة العربية يحبذ
أوقات العمل المرنة.

العمل الليلي
يتأثر موقف المرأة والمجتمع حيال العمل الليلي بسياقات ثقافية واقتصادية ووطنية .على سبيل المثال تختلف اآلراء بشأن حظر العمل
الليلي للمرأة .من جھة من شأن إزالة القيود على عمل المرأة الليلي في بعض الحاالت خفض التمييز ضد المرأة في مكان العمل بما
أنھاتيزيد من فرص التوظيف وفي كثير من األحيان بمعدالت معاشات أفضل مقارنة مع معدالت العمل خالل النھار .وجھة نظر بديلة ھي
أن حماية المرأة في بعض الحاالت ضرورية لتجنب ظروف العمل المرھقة وحماية دورھا اإلنجابي.في بعض الحاالت قد ال تكون المرأة
العاملة في الليل في منأى عن الخطر على خالف زميلھا الرجل الذي يعبر مسافات طويلة للذھاب إلى العمل وقد يزيد العاتق الملقى على
كاھل المرأة العاملة في الليل بما أنھا مضطرة لتحمل وزر العمل المنزلي خالل النھار أيضًا وأحيا ًنا بالتزامن مع عمل مدفوع آخر .إن
أغلبية الدول العربية تفرض قيود على عمل المرأة مثلما ذكر في مثال األردن ومن أجل العمل في بعض القطاعات قد تضطر المرأة إلى
تصريح من فرد عائلة ذكر.
في العام  ١٩٩٠اعتمد مؤتمر العمل الدولي بروتوكول التفاقية العمل الليلي )للمرأة( المنقح للعام  ١٩٤٨والتي تنص على أنه يمكن رفع
حظر العمل الليلي للمرأة عندما تصل منظمات أصحاب العمل والنقابات إلى اتفاق مناسب في ھذا الصدد .وفي العام ذاته اعتمد المؤتمر
أيضًا اتفاقية العمل الليلي )رقم  (١٧١لحماية العمال الليليين بشكل عام .ولم يتم المصادقة على ھذه االتفاقية من قبل أي دولة عربية.

اإلجازة والمسؤوليات العائلية
اإلجازة السنوية
ال يحظى الكثير من الرجال والنساء الذين يعملون بعقود غير مستقرة أي العمال المؤقتين وبدوام جزئي والعمال بالقطعة بأي إجازة
وبالتالي يعملون على مدار العام من دون إجازة .يجب أن يتمتع ھؤالء العمال بحقوق اإلجازة التناسبية ذاتھا التي يحظى بھا العمال بدوام
كامل.

إجازة الرأفة
توفر إجازة الرأفة بشكل عام في حال توفي فرد عائلة مقرب .وقد تنطبق ھذه اإلجازة على الحوادث الخطيرة أو إدخال أحد أفراد العائلة
إلى المستشفى.
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إجازة الطبابة والمرض
في بعض البلدان تعطى المرأة يوم عطلة من كل شھر بسبب حاجات صحية خاصة متعلقة بالدورة الشھرية وذلك مھم ج ًدا في الحاالت
التي تعاني فيھا المرأة من حالة طبية خطيرة ذات صلة أو في حال كان العمل مرھ ًقا .قد تقتصر ھذه اإلجازة المدفوعة على يوم أو يومين
من الشھر وتشمل بشكل عام في االتفاقات الجماعية على شكل أيام إجازة خارج اإلجازة السنوية أو إجازة المرض العادية.

إجازة التعليم المدفوعة وإجازة التدريب
يجب أن تحصل المرأة بما يشمل ذلك العاملة بدوام جزئي على فرص تدريب على قدم المساواة مع الرجل مثل التدريب المتعلق بالتغير
التكنولوجي .يجب استخدام التدريب كوسيلة لمعالجة التحيز القائم في التسلسالت الھرمية في العمل .في المنطقة تحرم الكثير من النساء من
فرص التدريب المتساوية المبنية أحيانًا على أساس قواعد مكان العمل الداخلية ونظمه .توصي اتفاقية منظمة العمل الدولية إلجازة العمل
المدفوعة للعام ) ١٩٧٤رقم  (١٤٠توفير إجازة تعليم مدفوعة للعمال ألغراض تعليمية في فترة محدودة من الوقت خالل ساعات العمل مع
استحقاقات مالية مناسبة .العراق ھو البلد العربي الوحيد الذي صادق على ھذه االتفاقية.

األردن :ذكر أعضاء من إدارة النساء التابعة لوزارة العمل في األردن حالة من عدم المساواة في المعاملة عرضتھا أستاذة في الجامعة
ادعت بأن أستاذ ذكر حظى ببدالت عائلية لزوجته وأوالده عندما لحقوا به خالل منحة تعليمية في الخارج فيما لم تستفد ھي من المعاملة
ذاتھا .ادعت الجامعة بأن سبب عدم المساواة في المعاملة يعود إلى تفسير خاطئ للقوانين الداخلية .وأضاف ممثل عن وزارة العمل
مسؤول عن عمليات التفتيش في القطاع الخاص أن ھذا النوع من الشكاوى نادرً ا وذلك ناجم عن أسباب اجتماعية وسلوكية ال تسمح
للمرأة بالمطالبة بحقوقھا.
من ورقة العمل منظمة العمل الدولية ،دراسة عن الفجوة في األجور بين الجنسين في قطاع التعليم الخاص في األردن ،بيروت  -٢٠١٣قيد اإلصدار.

الفئات الضعيفة
يتماشى العمل في القطاع غير الرسمي وترتيبات العمل غير النظامي مثل العمل بدوام جزئي أو أنواع العمل المؤقت األخرى والعمل من
المنزل أو العمل بالتقاعد مع انخفاض األمن الوظيفي وتر ّكز المرأة في ھذه الوظائف يعني أنھا تتأثر بشكل غير متناسب .إن العمل المنزلي
المدفوع غائب عن النظر ويؤدى في المنازل الخاصة التي ال تعتبر عادة كمكان عمل ويؤدى لصالح المواطنين الخاصين الذين ال ينظر
إليھم عادةً كأصحاب عمل )على الرغم من تمتعھم بھذه الصفة في حال العمل المنزلي( .نتيجة لذلك يعاني العمال المنزليون من النقص في
الحماية القانونية واالجتماعية سواء بسبب غياب القوانين بشأن العمل المنزلي أو ألنه ال يتم متابعة القوانين التي تغطي العمل المنزلي.
كثير من األحيان ال يأخذ القانون بعين االعتبار العمال المنزليين بصفتھم عمال ويذكرون فقط عندما يتم إقصائھم بشكل كامل من التغطية
أو إلعطائھم مستويات أقل من الحماية مقارنة مع تلك المعطاة إلى الفئات األخرى من العمال .ثمة حاالت حيث يصبح العمل المنزلي
عمالً جبريا ً أو بالسخرة أو عبودية .عندما يكون العامل المنزلي يافعًا قد يشمل العمل االستغالل ال سيما إذا ال يستطيع العامل الذھاب إلى
المدرسة .يعمل العديد من األطفال في ما يعرف بأسوء أشكال عمل األطفال وقد يقعون ضحية االتجار بالبشر.
يؤدي التمييز المبني على الجنس دورًا أساسيًا في حاالت االستغالل وإساءة المعاملة التي تعاني منھا العاملة المنزلية والتي يتوقع أن تكون
متوافرة على الدوام وأن تعمل لساعات طويلة بما أنھا "فرد من العائلة" .باإلضافة إلى ذلك تساھم أيضًا المواقف التقليدية واألحكام المسبقة
بشأن المرأة كـ"مأمورة" في ممارسات القسر والعنف السائدة .فالعمال المنزليون والعمال من المنزل والعمال غير الدائمين والعمال
٤٠
المؤقتون على غرار سائر العمال يحق لھم باحترام حقوق اإلنسان وحمايتھا مثلما كرست في المبادئ والحقوق األساسية في العمل.
في بعض البلدان تقتصر حماية العمال على العمال الناشطين اقتصاديًا الواقعين ضمن التعريف القانوني "عامل" و"مكان عمل" أو
"موظف" أو الذين يحظون بتغطية االتفاقات الجماعي .زد على ذلك في بعض البلدان يتم إقصاء بعض القطاعات االقتصادية سواء في

 ٤٠منظمة العمل الدولية ،العمل الالئق للعمال المنزليين في آسيا والھادئ -دليل للمدربين ،منظمة العمل الدولية ،٢٠١٢ ،ص .٢٤ .متوافر على:
http://www.ilo.org/wcmsp٥/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_١٨٤١٩٤.pdf
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القانون أو الممارسة أو كالھما من تغطية خدمات تفتيش العمل الحمائية .قد ينطبق ذلك عادةً على االقتصاد المسمى غير الرسمي أو شرائح
٤١
منه ال سيما االقتصاد غير الرسمي الريفي.
غالبًا ما ال تحمي أقسام تفتيش العمل بشكل مناسب ھذه الفئات من العمال لعدة أسباب  :قد يحد القانون أنشطتھا إلى أنواع خاصة من العمال
بدالً من كل العمال؛ تركيز جھودھا عادةً على العمل )في المناطق الحضرية( المبني على األجور في القطاع الرسمي؛ قلة الموارد وصعوبة
الوصول إلى أنواع كثيرة من العمال الضعيفين وبالتالي ضرورة بذل جھود إضافية لحمايتھم.
يمثل غياب البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والمعلومات المتعلقة بزيادة الوعي بشأن المسائل الجنسانية في عالم العمل عائقًا للكشف عن
ظروف المرأة المعينة وحاجاتھا من ضمن ھذه الفئات ومعالجتھا.
من شأن تحليل جنساني للفئات الضعيفة من العمال مساعدة مفتشي العمل على معالجة ھذه المسألة بشكل أفضل :بشكل خاص المسائل
المتعلقة بعمل األطفال والعمال من المنزل والعمال المنزليين والعمال الريفيين والعمل القسري واالتجار بالبشر.

العمال غير الدائمين والمؤقتين والموسميين والعمال بالمھمات
قد يوظف العامل في إحدى أو عدة من ھذه الفئات إال أن العامل الشترك ھو غياب النفاذ إلى الوضع الدائم .على الرغم من أن ھؤالء العمال
قد يعملون فقط لفترة محدودة توظف نسبة كبيرة منھم بشكل دائم إلى حد ما لكن ال يتقاضون أي مكافآت أو إجازات أو مزايا أو زيادة في
المعاشات .ويعاني الكثير من العامالت اإلناث من وضع غير دائم حتى في حال التوظيف خالل اثني عشر شھرًا في السنة لعدة سنوات
وينطبق ھذا الوضع على قطاع التعليم حيث يتوقف عقد المعلمين في الصيف .بإمكان مفتشي العمل تأدية دور مھم في الكشف عن عالقات
٤٢
العمل المقنعة واالستغالل المرتبط به والمناشدة لعقود عمل أكثر دائمة واستقرارًا.

العمال من المنزل
تعمل الماليين من النساء في كل أنحاء العالم من المنزل وقد يعملن لصالح صاحب عمل أو وسيط أو حتى في إنتاج سلع يقمن ببيعھا أو من
خالل عميل والكثير من ھذه العامالت يعتبرن "خفية" أو غير معلنة للسلطات ويتم إقصاؤھن من الجھود المبذولة للتشريع والتنظيم .غالبًا
ما سوء وضع العمال من المنزل لعدة أسباب :تقل مستويات معاشاتھم وظروف عملھم عن تلك التي يحظى بھا زمالؤھم العاملون في
المصانع أو سائر أماكن العمل وتكون عالقة عملھم غير مستقرة .يميل العمال من المنزل إلى التمتع بعدد قليل من حقوق العمل ومستويات
ضعيفة جدًا من الحماية االجتماعية .فيما يتقاضى العمال من المنزل أجورھم على أساس المھمة ويقل ھذا األجر بشكل ھائل عن ما يتقاضاه
عامل بالساعة للعمل ذاته .وتسوء أيضًا ظروف الصحة والسالمة في المنزل.
من المسائل المقلقة أيضًا بشأن العمل من المنزل خطر انخراط األطفال فقد يجبر العمال المنزليون إلى طلب مساعدة أوالدھم وبالتالي
المساھمة في انتشار عمالة األطفال .يعتبر ضمان حماية العمال من المنزل بشكل مناسب تحديًا لمفتشي العمال.

عمل األطفال
تتمتع منظمة العمل الدولية بقاعدة معيارية متينة في عملھا على إزالة عمل األطفال .فتحث اتفاقية الحد األدنى للسن للعام ) ١٩٧٣رقم
 (١٣٨واالتفاقية بشأن أسوء أشكال عمل األطفال للعام ) ١٩٩٩رقم  (١٨٢على اتخاذ إجراءات فورية ضد أسوء أشكال عمل األطفال
مثل استخدام أي فتاة أو صبي ما دون الثامنة عشر في العمل القسري أو الجبري كالنزاع المسلح والدعارة وإنتاج المواد اإلباحية أو أداء
المواد اإلباحية وإنتاج المخدرات واالتجار بھا والعمل الذي قد يعرض صحة األطفال وسالمتھم وأخالقھم للخطر.
فيما يلقى عمل األطفال وزره على الشباب والشابات على حد سواء من المحتمل أال تشمل الفتيات في اإلحصاءات المرتبطة بعمل
 ٤١مراجعة :منظمة العمل الدولية/مركز التدريب الدولي ،معالجة فئات العمال الضعيفة ،تورين .٢٠١٠ ،مراجعة أيضًا :منظمة العمل الدولية/مركز التدريب الدولي،
بناء أنظمة تفتيش العمل حديثة وفاعلة ،حزمة التدريب الوحدة التاسعة ،تورين.٢٠١٠ ،
 ٤٢للمزيد من المعلومات عن ھذا الموضوع ،الرجاء استشارة  :منظمة العمل الدولية ،تفتيش العمل وعالقة العمل٢٠١٣ ،
 http://www.ilo.org/labadmin/info/pubs/WCMS_٢١٧٦٠٣/lang--en/index.htmأو منظمة العمل الدولية ،تفتيش العمل والعمل غير المعلن عنه في
االتحاد األوروبيhttp://www.ilo.org/wcmsp٥/groups/public/---ed_dialogue/--- ٢٠١٣ ،
lab_admin/documents/publication/wcms_٢٢٠٠٢١.pdf
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األطفال .فقد يؤثر عمل األطفال بشكل مھم على الفتيات فيزيد من وقع التمييز المبني على الجنس ويؤدي إلى حرمانھا من التعليم
والفرص األخرى .يجب أن يولي مفتشو العمل األھمية لعمل الفتيات اليافعات بسبب طبيعة ھذا العمل )في األغلب األحيان المتمركز في
األماكن الداخلية والمتسم بالعزل والتعرض للعنف واالستغالل الجنسي( وظروف العمل )في الكثير من األحيان ساعات عمل طويلة في
المنزل مع معاش ضئيل(.
تحث االتفاقية رقم  ١٨٢الدول األعضاء على األخذ بعين االعتبار وضع الفتيات الخاص وبالتالي يجدر بمفتشي العمل اتخاذ إجراءات
إضافية لمعالجة ھذه الفئة الضعيفة .قد تشمل ھذه اإلجراءات:
-

تحديد األولويات وفق الجنس والعمر
النظر في كيفية تعرض األطفال للخطر في العمل ً
بدال من جنس الطفل
أخذ بعين االعتبار وضع الفتيات والتمييز المبني على الجنس في خالل العملية

العمل القسري واالتجار بالبشر
إن العاملة المرأة ضعيفة أمام العمل القسري واالتجار بالبشر ال سيّما في القطاعات االقتصادية مثل األنسجة والملبوسات أو العمل المنزلي
أو الدعارة .قد تشمل المعاملة الخاصة عمليات تفتيش في مكان العمل تقوم بھا مفتشة عمل أنثى إذا يوظف مكان العمل الكثير من النساء أو
تقوم مفتشة عمل أنثى بمعالجة ادعاءات العامالت وخاصة تلك التي تشمل حاالت من التحرش الجنسي أو العنف.

قانون مكافحة االتجار بالبشر -األردن ٢٠٠٩
مھد القانون الطريق أمام إنشاء لجنة لمكافحة االتجار بالبشر من أجل اإلشراف على إنفاذ القانون .ھذه اللجنة تابعة لوزارة العمل وتشمل موظفي
دولة من الشرطة ووزارة العدل .أطلق التشريع وحدة تحقيق مشتركة بين مفتشي العمل والشرطة لمكافحة االتجار بالبشر واستخدام مكتب معني
باالتجار بالبشر داخل وحدة التحقيق اإلجرامي التابعة لمديرية األمن العام .ويحسن تضافر الجھود تحديد ضحايا االتجار بالبشر واالستغالل
المرتبط به بين العمال المنزليين األجانب والعمال األجانب في المناطق الصناعية المؤھلة والنساء األجانب في الدعارة.

٣٩

األشخاص ذوي اإلعاقة
يعاني سبع سكان العالم من اإلعاقة أي ما يساوي مليار شخص .يبلغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقة في سن االلتحاق بالعمل بين  ٧٨٥و٩٧٥
مليون لكن أغلبيتھم ال يعملون .فيما الكثير منھم يوظفون بشكل ناجح ويندمجون في المجتمع بشكل جماعي يعاني األشخاص ذوي اإلعاقة
من التمييز غير المناسب والفقر والبطالة .تنص اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ٤٣واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن
التأھيل المھني والعمالة )المعوقون( للعام ) ١٩٨٣رقم  (١٥٩على حق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل .إن مبدأ الترتيبات التيسيرية
المعقولة ھو نوع من اإلجراءات الخاصة التي تعكس فكرة بذل أصحاب العمل جھود كبيرة لالستجابة لحاجات فئة معينة من األشخاص مثل
المعوقين أو العمال كبار السن أو العمال المعتنقين لدين معين .تعني الترتيبات التيسيرية المعقولة القيام بتعديالت ضرورية ومناسبة ال
تفرض عبئًا غير مناسبًا أو غير ضروريًا على صاحب العمل .تعتبر اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أن الحرمان من
الترتيبات التيسيرية المعقولة ھو شكل من التمييز في مكان العمل.
يتطلب قانون األمريكيين للمعوقين من صاحب العمل الذي يشغل  ١٥عامل أو أكثر توفير ترتيبات تيسيرية معقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة إال إذا
أدى ذلك إلى معاناة غير ضرورية .وتعني الترتيبات التيسيرية المعقولة أي تغيير في بيئة العمل أو طريقة أداء العمل تخول األشخاص ذوي
اإلعاقة التمتع بمساواة فرص العمل.
ثمة ثالث فئات من الترتيبات التيسيرية المعقولة:
.١
.٢
.٣

تغيير في عملية طلب الوظيفة
تغيير في بيئة العمل أو طريقة أداء العمل التقليدية
تغيير يخول الموظفين ذوي اإلعاقة التمتع بمزايا وامتيازات عمل متساوية مثل فرص التدريب.

منظمة العمل الدولية ،المساواة وعدم التمييز في العمل في جنوبي شرقي آسيا -كتاب التمارين واألدوات للمدربين ،ص ،٢٠١١ ،٥٨ .ص٤٦.

التحرش والكرامة في العمل
مثلما ذكر سابقًا يعرف التمييز المبني على الجنس في مكان العمل عندما يعامل شخص بشكل أسوء من شخص من الجنس المقابل في
ظروف مشابھة أو في الظروف ذاتھا .لھذا السبب يعتبر التحرش الجنسي ظاھرة من التمييز المبني على الجنس في مكان العمل.
بشكل عام التحرش الجنسي ھو سلوك ذات طبيعة جنسية غير مرغوب به .تزيد معاناة الضحايا وأغلبيتھم من النساء بسبب المواقف
االجتماعية ومرتبتھم الضعيفة في العمل في أغلب األحيان .يصعب على الكثير من النساء تقديم الشكاوى أو طلب الدعم خوفًا من تعريض
عملھن للخطر .قد ينجم عن التحرش الجنسي تقييمات عمل متحيزة أو توصيات شخصية ضعيفة أو حاالت إنزال درجة أو إقالة أو نقل وقد
يؤدي إلى بيئة عمل محرجة وبالتالي غير إنتاجية أو إلى أمراض متعلقة بالضغط النفسي.
اعتمد الكثير من البلدان بعض أشكال التشريعات سواء من خالل أحكام قانونية معينة بشأن التحرش الجنسي أو من خالل معالجة ھذه
المسألة بغطاء أوسع كحقوق اإلنسان أو مساواة الفرص والمعاملة على سبيل المثال في عدم التمييز أو قانون العمل أو قانون التعاقد أو
قانون الضرر واإلصابة الشخصية أو القانون اإلجرامي أو من خالل التفسير القانوني أو الرجوع إلى أحكام دستورية .باإلضافة إلى ذلك
نشرت عدة نقابات عمالية ومنظمات أصحاب العمل وأصحاب العمل كأفراد بيانات لمكافحة التحرش الجنسي أو وضعت سياسات في مكان
العمل لمعالجة المسألة جنبًا إلى جنب مع التشريعات الوطنية.
يؤدي مفتشو العمل دورًا مھ ًما في ضمان إنفاذ القانون حيثما تتواجد التشريعات وتوفير خدمات استشارية للشركاء االجتماعيين من أجل
تطوير سياسات وإجراءات في مكان العمل من شأنھا الوقاية من التحرش الجنسي ومعالجته بشكل مناسب .يجدر بمفتشي العمل تقييم أي
خطر تحرش أو عنف في مكان العمل بحذر ومعالجته .إن األفعال التالية ھي أمثلة عن سلوك قد يعتبر تحرش جنسي في ظروف معينة :
تلميحات أو مقترحات جنسية ،أسئلة أو تعليقات مھينة بشأن المظھر البدني أو الحياة الجنسية ،التعليقات البذيئة ،النكات واإلھانات الجنسية،
الغمز ،عرض المواد اإلباحية المصممة إلحراج أو ترھيب الموظف ،التعليقات المتنازلة أو الخاضعة لمذھب الرعاية األبوية ،اللمس غير
المناسب أو التضييق أو اإلحراج ،االعتداء الجنسي واالغتصاب .قد يمارس التحرش الجنسي من قبل أي شخص :مشرف ،أستاذ ،زميل في
العمل ،زبون ،بائع ،أو متعاقد" .القصد مقابل الوقع" -ال تھم نية الشخص عند القيام بالتعليق أو اإليماءة ،ما يھم ھو الوقع على الشخص
اآلخر.
 ٤٣اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةhttp://www.un.org/disabilities ،
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من أجل مستوى أدنى من الحماية يجب أن تحدد السياسية في مكان العمل أن:






لن يتم التساھل أو التغاضي عن التحرش الجنسي الذي يعتبر مخالفة تأديبية.
إن اإلدارة مسؤولة عن ضمان خلو مكان العمل من التحرش الجنسي ويجدر بھا اتخاذ األفعال التصحيحية الفورية من أجل إيقاف
التحرش الجنسي عند حصوله.
بإمكان عامل يتعرض لتحرش جنسي كشف الظلم والتعويض من خالل إجراءات التظلم أو إجراءات خاصة لشكاوى التحرش
الجنسي.
معالجة الشكاوى بحزم وسرية
بإمكان المدعي طلب عدم العمل مع المتحرش المزعوم .إذا يتطلب ذلك نقل وقتي يجب نقل المتحرش وليس المدعي.

على الرغم من تفاوت التعريفات القانونية بين البلدان يعتبر التحرش الجنسي سلوك ذات طبيعة جنسية غير مرغوب به.
بعض تعريفات التحرش الجنسي المختلفة
االتحاد األوروبي

سلوك ذات طبيعة جنسية غير مرغوب به أو سلوك آخر مبني على الجنس يؤثر على كرامة الرجال
والنساء في العمل .وقد يشمل ذلك سلوك شفھي أو غير شفھي أو جسدي غير مرغوب به.

اتحاد رابطة الكومنولث أي اھتمام جنسي غير مرغوب به .وذلك يعني أي تلميح شفھي أو جسدي غير مرغوب به أو تعليق مھين.
ھذه األفعال تؤدي إلى إحراج الضحية أو شعورھا باإلھانة وقد يؤثر على أداء العمل.
لنقابات العمال

٤١

تونس

القانون رقم  ٧٣-٢٠٠٤المعدل لقانون العقوبات للعام  ١٩١٣من أجل تجريم التحرش الجنسي وبعض
اإلساءات "المعادية لألخالقية" .يحدد الحكم المرتبط بالتحرش الجنسي اإلساءة على أنھا تحرش مستمر
لشخص آخر من خالل اإلھانة أو األفعال المھينة أو الكلمات أو اإليماءات الھادفة إلى جعل الضحية تستسلم
لمبادرات المتحرش الجنسية أو مبادرات طرف ثالث أو إلى إضعاف جھود الضحية لصد ھذه المبادرات.
يعاقب الحكم المعتدين بالسجن لسنة ودفع غرامة تبلغ قيمتھا  ٣٠٠٠دينار ويضاعف المعاقبة حين تكون
الضحية طفل أو شخص ذات إعاقة عقلية أو بدنية.

الجزائر

القانون رقم  ٠٤-١٥يحدد التحرش الجنسي على أنه استغالل للسلطة المخولة بالوظيفة أو المھنة من أجل
إصدار أوامر لتھديد أو فرض قيود أو ممارسة الضغط على شخص آخر لغرض الحصول على خدمات
جنسية .يخضع الشخص المحكوم عليه بھذه الجنحة لسجن لفترة تراوح بين الشھرين والسنة ودفع غرامة
تراوح قيمتھا بين  ٥٠,٠٠٠و ١٠٠,٠٠٠دينار.

السعودية

في نيسان/أبريل  ٢٠١٣أقر المجلس الوزاري في المملكة العربية السعودية اتخاذ إجراءات لحماية ضحايا
العنف ومالحقة مرتكبي اإلساءة وضمان حماية الموظفين واألفراد المبلغين عن العنف .وفق الموارد
المتوافرة يعتمد التنظيم الجديد تحديد شامل للعنف .بالتالي يحدد "الضرر" على أنه :أي شكل )تھديد أو ما
يصدر على خالف ذلك( من االستغالل أو اإلساءة الجسدية أو النفسية أو الجنسية بما يشمل ذلك التحرش
الذي يرتكبه شخص تجاه شخص آخر )رجل أو امرأة( يمارس سلطة عليه أو مسؤول عنه أو تربط به صلة
قرابة أو تبعية مالية .تشمل إساءة المعاملة إخفاق شخص في أداء مھامه أو ملزماته في تأمين الحاجات
األساسية لشخص آخر في عائلته مسؤول عنه بموجب الشريعة أو التنظيمات الوطنية".

مبادرة منظمة العمل الدولية لمعالجة التحرش الجنسي في مصانع الملبوسات في األردن
في العام  ٢٠١١تم القيام بادعاءات عن حاالت اغتصاب واسعة النطاق ضد العمال في إحدى أكبر مصانع الملبوسات في األردن .على الرغم من
عدم إثبات االدعاءات إن تقارير التلميحات الجنسية غير المرغوب بھا شائعة في قطاع تصنيع الملبوسات على الصعيد العالمي .بعد إجراء تحقيق
خاص وجدت منظمة العمل الدولية أن العديد من العمال ال يتمتع باإلدراك الكافي لما يشكل التحرش الجنسي على الرغم من التعبير عن القلق
بشأن ھذا الموضوع .نتيجة لذلك أطلقت منظمة العمل الدولية مشروع زيادة الوعي بشأن الوقاية من التحرش الجنسي مع العديد من المصانع
ضا
والعمال المدربين والمشرفين وكبار المدراء وكيفية تحديد التحرش الجنسي ووقايته واإلبالغ عنه .وعمل مستشارو منظمة العمل الدولية أي ً
مع اإلدارة العليا في ھذه المصانع من أجل وضع سياسيات وإجراءات تسمح للعمال باإلبالغ عن التحرش الجنسي وطلب التعويض .للمزيد من
المعلومات الذھاب إلىhttp://betterwork.org/jordan/:

العنف في مكان العمل
قد يحصل العنف في مكان العمل بين الزمالء؛ وقد يتعرض العمال لخطر العنف من قبل العمالء والزبائن .قد يكون العنف نفسي أو جسدي
بدرجات مختلفة" .أي فعل أو حادث أو سلوك يحيد عن المعقول حيث يتم االعتداء على شخص )رجل أو امرأة( أو تھديده أو إلحاق الضرر
٤٤
به أو إصابته خالل عمله أو كنتيجة مباشرة عن عمله يشكل عنف في مكان العمل )منظمة العمل الدولية.(٢٠٠٣ ،
مجموعة من السلوكيات تشكل العنف بما يشمل ذلك االستغالل واالعتداء والتھديد:




االستغالل ھو أي سلوك يحيد عن السلوك المعقول ويشمل إساءة استعمال القوة البدنية أو النفسية.
اعتداء يشمل بشكل عام أي محاولة إصابة جسدية أو ھجوم يشمل ضرر جسدي فعلي.
تھديدات تشمل التھديد بالقتل أو إعالن عن نية بإلحاق الضرر بالشخص )رجل أو امرأة( أو بأمالكه.

إن التحرش الجنسي والتسلط والمضايقة عبارة عن أشكال معينة من العنف في مكان العمل .تم تعريف "التسلط" على أنه "سلوك مھين من
خالل المحاوالت االنتقامية أو القاسية أو الخبيثة أو المھينة لتقويض فرد أو مجموعات من الموظفين .ھذه الھجمات السلبية بشكل مستمر
على األداء الشخصي والمھني ال يمكن التنبؤ بھا عادةً وتكون غير عقالنية وغير منصفة في الكثير من األحيان ٤٥".تم االعتراف
بـ"المضايقة" مؤخرًا على أنھا شكل من أشكال العنف في مكان العمل تشمل التحالف ضد موظف أو موظفة وممارسة التحرش النفسي عليه
أو عليھا.
تعمل الكثير من النساء بمفردھا وقد يواجھن مخاطر متفاقمة من العنف -بما في ذلك العنف الجنسي .يجب على مفتشي العمل تقييم ھذه
المخاطر بحذر .حين تسافر المرأة بمفردھا خالل أدائھا للعمل يجب على صاحب العمل ضمان تدريبھا على اتخاذ االحتياطات الالزمة عند
استخدام النقل العام وإيقاف السيارات في الموقف والعودة إلى السيارة الموقوفة.
مثلما ذكر في الفصل المخصص لظروف العمل )األجور والمزايا( يجب على صاحب العمل في الحاالت الخطيرة النظر في توفير وسائل
النقل خاصة في الليل من أجل الوقاية من خطر التحرش والعنف ضد العامالت اإلناث.

 ٤٤منظمة العمل الدولية ،مدونة ممارسات بشأن العنف في مكان العمل في قطاعات الخدمات واإلجراءات لمكافحة ھذه الظاھرة ،جنيف ،٢٠٠٣ ،ص.٤.
 ٤٥قانون منافع العجز العام ،الوقاية من العنف المتعلّق بالعمل ،منظمة العمل الدولية ،جينيف.

٤٢

في العام  ٢٠١١أجرى المكتب الفلسطيني المركزي لإلحصاءات دراسة في األراضي الفلسطينية المحتلة بشأن العنف المبني على الجنس في مكان
العمل بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ومعھد دراسات المرأة في جامعة برزيت .ھدف الدراسة ھو تسليط الضوء على المسألة على الصعيد الوطني
والتأثير على صنع السياسيات في المستقبل .من النتائج:
من أصل  ٨٥٣امرأة قامت بالمسح  ٧٨.٢في المائة قالت بأنھا لم تخضع ألي شكل من أشكال العنف في العمل و ٢٢.٨في المائة قالت بأنھا عانت من
بعض أشكال العنف خالل السنة الماضية .من الفئات العمرية األكثر ضعفًا النساء التي يراوح عمرھا بين  ٢٥و ،٢٩وأبلغت نسبة  ٢٩في المائة عن
اختبار بعض أشكال العنف في العمل وتلحقھا الفئة العمرية للنساء ما دون  ٢٤عا ًما ومنھا  ١٨في المائة تفيد بأنھا عانت من بعض أشكال العنف في
مكان العمل.

منظمة العمل الدولية ،العنف المبني على الجنس في مكان العمل .نظرة عامة في األرض الفلسطينية المحتلة٢٠١٣ ،
http://www.ilo.org/beirut/publications/factsheets/WCMS_٢١٠٨٨٧/lang‐‐en/index.htm

المخاطر النفسية واالجتماعية
يولي مفتشو العمل االھتمام بشكل متزايد للمخاطر النفسية واالجتماعية والضغط النفسي والعنف المتعلق بالعمل .وفق مسح أجراه االتحاد
األوروبي تصنف أشكال المخاطر "الجديدة" )ال سيما الضغط النفسي( بوحدة مئوية ما دون الحوادث في من حيث درجة الخطورة في
الشركات األوروبية .قد يؤدي الضغط النفسي في مكان العمل إلى زيادة في القلق وأمراض القلب واألوعية الدموية وزيادة معدالت التغيب
عن العمل مما يفاقم المشكلة بسبب فرض مھام جديدة على الموظفين الذين لم يتأثروا على خالف ذلك.
المرأة العاملة معرضة لھذه المخاطر المتعلقة بالضغط المرتبط بموازنة العمل والمسؤوليات العائلية والمخاوف بشأن األمن الوظيفي
وحاالت التحرش الجنسي أو العنف في مكان العمل .طبقت عدة مؤسسات مدركة لخطورة ھذه المشكلة نظم إدارة وقائية على الرغم من
ارتكاز البرامج الداخلية عادةً على المفاوضة والحوار.

٤٣

الفصل  :٣األمومة والواجبات العائلية والمساواة بين الجنسين في
العمل
ّ
إن حماية األمومة والتوازن ما بين العمل والعائلة عامالن أساسيّان في تعزيز المساواة بين الجنسين في العمل وفي االرتقاء بالعمل الالئق
للنساء والرجال .وفي ھذا السياق ،تبرز مجاالت متع ّددة متعلّفة باألمومة والمسؤوليات العائلية التي باستطاعة مفتشي العمل التعامل معھا
حسب مھامھم وتفويضاتھم القانونية المختلفة )مراقبة وإنفاذ األحكام القانونية واالستشارة والتوعية ورفع التقارير إلى السلطات المختصة(.
يق ّدم ھذا الفصل ٤٦لمحة عامة عن ھذه المواضيع ويمھّد الطريق أمام جلسة عملية حول طريقة معالجة ھذه المواضيع في تفتيش العمل:
وتشمل المجاالت األساسية التي يغطيھا ھذا الفصل:
 .١إجازة األمومة
 .٢حقوق المرأة الحامل والمرأة المرضعة
 .٣حماية األمومة في الدول العربية

إجازة األمومة
من المھ ّم منح إجازة األمومة ) ١٢أسبوع كح ّد أدنى( من أجل ضمان حصول المرأة على الوقت الكافي خارج العمل لتستعيد عافيتھا وتتأقلم
عاطفيا ً مع التغيّرات الناجمة عن الوالدة ولترعى طفلھا في الشكل المالئم .كما ينبغي منح إجازة األمومة في حاالت اإلجھاض واإلمالص.
ويجب ضمان الحماية من التأديب أو اإلقالة ألسباب متعلّقة باألمومة أو بالواجبات العائلية .من جھة أخرى ،ينبغي أن تتض ّمن القوانين و/أو
االتفاقات الجماعية أحكاما ً تضمن تم ّكن المرأة الحامل والمرأة المرضعة من معاودة عملھا والتأقلم مع حملھا واإليفاء بواجباتھا العائلية،
ّ
أخف واستراحات الرضاعة .وينبغي أن تحصل العاملة
حيث يجب أن تشمل ھذه األحكام :ساعات عمل مرنة واستراحات إضافية وعمل
المؤقتة والعاملة بدوام جزئي والعاملة بالقطعة على األقلّ ،على نفس الح ّ
ق التناسبي باإلجازة أسوةً بزميالتھا العامالت بدوام كامل .وتجدر
اإلشارة في ھذا السياق إلى ّ
أن األمومة ليست مرضا ً وبالتالي ينبغي الفصل في شكل واضح ما بين إجازة األمومة وإجازة المرض .وال
يجب أيضا اعتبار إجازة األمومة جز ًء من اإلجازة السنوية.
ً
مجاال أساسيا ً أثار اھتمام منظمة العمل الدولية منذ تأسيسھا في العام  .١٩١٩وقد قامت منظمة العمل الدولية بتبني
وقد ش ّكلت حماية األمومة
ثالث اتفاقيات بشأن ھذا الموضوع )رقم  ،١٩١٩ ،٣رقم  ،١٩٥٢ ،١٠٣رقم  ،(٢٠٠٠ ،١٨٣إلى جانب التوصيات ذات الصلة )رقم ،٩٥
 ،١٩٥٢رقم  .(٢٠٠٠ ،١٩١ومع مرور السنين ،ساھمت موائيق العمل الدولية ھذه في االرتقاء بالح ّ
ق في حماية األمومة في العمل وق ّدمت
توجيھا ً مفصالً إلرشاد السياسات واإلجراءات الوطنية .وبحسب اتفاقية حماية األمومة )المراجعة( لسنة )١٩٥٢رقم  ،(١٠٣يجب أن تمت ّد
إجازة األمومة على  ١٢أسبوعا ً – وھي م ّدة ت ّم تحديدھا مع أخذ صحة األم في عين االعتبار .من جھة أخرى ،تدعو توصية حماية األمومة،
) ١٩٥٢رقم  (٩٥والتوصية رقم  ٢٠٠٠ ،١٨٣إلى دفع منافع األمومة عند دفع األجر الكامل لم ّدة  ١٤أسبوعا ً .وتتض ّمن االتفاقية رقم ١٨٣
والتوصية رقم  ١٩١خمسة عناصر أساسية من عناصر حماية األمومة:
 إجازة األمومة  -ح ّ
ق المرأة في فترة استراحة من العمل متعلّقة بالحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة،
ّ
 المنافع النقدية والطبية  -حق المرأة في االستفادة من المنافع النقدية خالل غيابھا الناتج عن رعاية األمومة والرعاية الصحية
ذات الصلة بالحمل والوالدة ورعاية ما بعد الوالدة ،وحماية الصحة في مكان العمل لألم والجنين خالل فترة الحمل وخالل فترة
الرضاعة أيضاً،
 حماية االستخدام وعدم التمييز  -ضمان أمن استخدام المرأة وحق العودة إلى العمل عينه أو إلى عمل معادل له باألجر عينه بعد
أخذ إجازة األمومة ،باإلضافة إلى ذلك ،ال يجب ممارسة التمييز بح ّ
ق المرأة في العمل أو خالل البحث عن عمل بسبب دورھا
اإلنجابي،
 ٤٦يستند مضمون ھذا الفصل في شكل أساسي إلى الوثائق التالية :منظمة العمل الدولية ،المساواة بين الجنسين ،دليل إلى المفاوضة الجماعية ،المؤلّفون األساسيّون س.
أولني ،أي .غودسون ،ك .مالوبا كاينز ،ف .أونيل ،جينيف ،٢٠٠٣ ،ومنظمة العمل الدولية ،تفتيش العمل والمساواة بين الجنسين ،جينيفّ .٢٠١٢ ،
وإن جميع األمثلة
تشير إلى العرض الذي ق ّدمه س .أولني خالل جلسة التدريب بشأن المساواة بين الجنسين والتمييز وتفتيش العمل ،عمان -األردن  ١٤آب/أغسطس .٢٠١٣

٤٤

ّ
أطفالھن أو استخراج الحليب في مكان العمل لفترة زمنية
 تدابير الرضاعة -تھدف ھذه التدابير إلى مساعدة العامالت على إرضاع
٤٧
مح ّددة بعد العودة إلى العمل.






النقاط األساسية
ً
ّ
تھدف حماية األمومة في العمل إلى ضمان أنّ نشاط المرأة االقتصادي ال يشكل خطرا على صحتھا وصحة طفلھا وأنّ
دور المرأة اإلنجابي ال ّ
يؤثر سلبا ً على أمنھا االقتصادي وأمن استخدامھا.
إنّ حماية األمومة في العمل متاحة لجميع النساء في االقتصاد النظامي وغير النظامي على ح ّد سواء.
تنطوي حماية األمومة في العمل على عناصر مختلفة :إجازة األمومة والمنافع النقدية والطبية وحماية الصحة في مكان
العمل وحماية االستخدام وعدم التمييز واستراحات الرضاعة المدفوعة.
إنّ رعاية الطفل أساسية إلحالل تكافؤ فعليّ في الفرص والمعاملة للعمّال النساء والرجال.

منظمة العمل الدولية ،رزمة موارد حماية األمومة من التطلعات إلى واقع للجميع ،جينيف  ،٢٠١٢ص١٦ .
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_١٩٣٩٦٨/lang--en/index.htm

حقوق المرأة الحامل والمرأة المرضعة
تتض ّمن القوانين و/أو االتفاقات الجماعية أحكاما ً تھدف إلى ضمان تم ّكن المرأة الحامل والمرأة المرضعة من استكمال عملھا والتأقلم مع
حملھا وإيفاء مسؤولياتھا العائلية .وقد تشمل ھذه األحكام:
 oساعات عمل مرنة
 oإستراحات إضافية
 oعمل أق ّل تعبا ً
 oاالنتقال من العمل الليلي إلى العمل النھاري
 oاستراحات الرضاعة
ينبغي السماح إلى المرأة الحامل والمرأة المرضعة أن تتفادى العمل الجسدي المرھق الذي قد يض ّر بالحمل وأن تختار مناصب بديلة مثل
تلك التي تسمح لھا بالجلوس براحة عوضا ً عن الوقوف طوال النھار أو االنتقال ما بين الجلوس والوقوف.
من الممكن أن يسيء العمل بالمواد السامة والكيمائية إلى الجنين وأن يض ّر به وينبغي أيضا ً تجنّب رفع األوزان الثقيلة والعمل باآلالت
الرجراجة.
من جھة أخرى ،يجب أن تكون استراحات الرضاعة متواترة وطويلة بما يكفي للسماح لأل ّم باالستمرار في إرضاع طفلھا .ومن الممكن
إعطاء األ ّم خيار ض ّم االستراحات للحصول على استراحة طويلة يُمكن أخذھا في بداية أو في نھاية اليوم .وينبغي اعتبار االستراحات وقت
عمل مدفوع .ومن شأن تأمين مواقع لرعاية األطفال أو غرفة للرضاعة في أو بالقرب من مكان العمل أن يخفّض من الوقت المطلوب
لالستراحة الرضاعة.

المال النقدي ومنافع األمومة
في معظم البلدان التي يت ّم فيھا تطوير نظم الضمان االجتماعي ،تقوم الدولة بدفع منافع األمومة النقدية .وفي البلدان األخرى ،يدفع صاحب
العمل إجازة األمومة أو يك ّمل منافع األمومة التي تق ّدمھا الدولة .وينبغي أن تكون منافع األمومة النقدية مرتفعة بما يكفي للمحافظة على دخل
األم خالل إجازتھا .وفي حين بادرت معظم الدول العربية في شمال أفريقيا إلى إدراج أحكام األمومة في خطط الضمان االجتماعي التي
تعتمدھا ،أدرجت معظم البلدان في الشرق األوسط أحكاما ً بشأن دفع راتب العاملة خالل فترة إجازة األمومة في قوانين العمل لديھا ضمن
مسؤولية أصحاب العمل كما ھي الحال في البحرين والمملكة العربية السعودية واليمن .وكانت األردن ضمن ھذه الفئة حتى اعتمدت خطة
٤٨
ضمان األمومة في إطار نظام الضمان االجتماعي الخاضع لإلصالح في العام .٢٠١١

اإلجھاض واإلمالص
ّ
إن اإلمالص ھو المصطلح ال ُمستخدم للداللة إلى وفاة الجنين في المراحل األخيرة من الحمل واإلجھاض ھو ال ُمطلح ال ُمستخدم للداللة إلى
وفاة الجنين في المراحل األولى من الحمل .وتح ّدد قوانين وسياسات ك ّل دولة فترة الحمل التي يُصبح خاللھا اإلجھاض إمالصا ً .وفي عدد
 ٤٧منظمة العمل الدولية ،رزمة موارد حماية األمومة من التطلعات إلى الواقع للجميع ،جينيف  ،٢٠١٢ص١٦ .
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_١٩٣٩٦٨/lang--en/index.htm
 ٤٨منظمة العمل الدولية – برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،إعادة النظر في النمو االقتصادي :نحو مجتمعات عربية شاملة ومنتجة ،بيروت  ،٢٠١٢ص٨٩ .

٤٥

ّ
ولكن ذلك ال ينطبق
من البلدان ،يُعتبر اإلمالص كالوالدة ما يخوّل المرأة الحصول على المنافع نفسھا التي تحصل عليھا عند الوالدة الحية.
على اإلجھاض.
وتوصي منظمة العمل الدولية بإتاحة اإلجازة والرعاية الصحية الالزمة في حالت ّي اإلجھاض واإلمالص وتنظر في شكل أساسي في
اإلجھاد العاطفي الذي تُعاني منه المرأة وأفراد العائلة في ظروف مماثلة .ولكن ،ال تأخذ التشريعات في المنطقة ھذه األوضاع في عين
االعتبار.

األمن الوظيفي
تدعو الحاجة إلى الحرص على ّأال تؤ ّدي األمومة إلى تراجع األمن الوظيفي .وينبغي النظر في شكل خاص في األحكام التالية:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

الح ّ
ق في العودة إلى الوظيفة عينھا أو إلى وظيفة مماثلة بعد إجازة األمومة )وينبغي أن يتض ّمن ذلك حاالت
اإلجازة العائلية القابلة للتفاوض واإلجازة المم ّدة(
عدم انقطاع األقدمية خالل اإلجازة
عدم خسارة اإلجازة السنوية أو إجازة المرض
خيار العودة إلى العمل بدوام جزئي بنا ًء لطلب المرأة
الحق في العودة إلى العمل بدوام كامل بعد مرور فترة على العمل بدوام جزئي
عدم اإليذاء أو خسارة الوظيفة بسبب الحمل
إعادة التعيين في مھام غير خطيرة
توفير حماية خاصة إلى النساء الحوامل العامالت حسب عقد عمل مح ّدد المھلة) .ينبغي اعتبار عدم تجديد
العقد الخاص بوظيفة ذات طبيعة متواصلة بمثابة إقالة وبالتالي إنّه ممنوع(.
منع اختبار الحمل للتوظيف أو خالل إشغال الوظيفة

اإلجازة األبوية
ينبغي توفير تقديمات لضمان حصول األب على الوقت الكافي لرعاية عائلته وس ّد حاجات األم والمولود الجديد .ويُعتبر تقديم إجازة األبوّة
طريقة جيّدة لتعزيز تبادل مسؤوليات رعاية الطفل ما بين الرجل والمرأة .من جھة اخرٮن ّ
إن التشريعات في الدول العربية ضعيفة في ھذا
الخصوص ويُعتبر المغرب االستثناء الوحيد في ھذا المجال حيث يمنح قانون العمل )المادة  (٢٦٩ثالثة أيّام مدفوعةً بالكامل إلجازة األبوّة.
وتنظر اإلمارات العربية المتحدة بتطبيق إجازة أبوة لم ّدة ثالثة أيّام مدفوعة ولكن في القطاع العام فقط.
تقديمات إجازة األبوة لموظفي األمم المتحدة
ّ
يحق لجميع موظفي األمم المتحدة الذكور الحصول على أربعة أسابيع كإجازة أبوة حيث يت ّم أخذھا على أربعة أسابيع متتالية أو
على أسابيع كاملة منفصلة وذلك كجزء من جھود األمم المتحدة لتعزيز المساواة بين الجنسين والتوازن ما بين العمل والحياة.
وينبغي أخذ إجازة األبوة خالل السنة األولى التي تلي والدة الطفل ويجب انقضاء إثني عشر شھراً ما بين نھاية إجازة األبوّ ة
وبداية إجازة أبوة أخرى .وال يمكن التخلّي عن إجازة األبوّ ة مقابل تعويض مالي.

اإلجازة الوالدية
تؤخذ ھذه اإلجازة من جانب أ ّ
كلي الوالدين في شكل متعاقب أو في نفس الوقت بعد انتھاء إجازة األمومة النموذجية وتكون ھذه
ي من أو ْ
ّ
اإلجازة ُمتاحة في أي وقت ممكن حتى بلوغ الطفل سن معيّن .وال تندرج اإلجازة الوالدية في شكل صريح في قوانين العمل في المنطقة.

اإلجازة العائلية
ال يُعتبر العيش مع العائلة الموسّعة ظاھرةً شائعةً في العديد من الثقافات ونتيجةً لذلك ،قد يضطر الع ّمال إلى أخذ إجازة من العمل للبقاء في
ّ
المنزل مع طفل مريض أو لرعاية فرد آخر من األسرةّ .
السن واألشخاص
وإن ھذه اإلجازة مھ ّمة ال سيّما لرعاية األطفال الصغار في
الكبار في السن أو ذوي اإلحتياجات الخاصة الذين يعوّلون على العامل لرعايتھم .ومن الممكن تقديم ھذه الفترات القصيرة نسبيا ً عن طريق
اعتماد تدابير مرنة لوقت العمل.

٤٦

وفي ھذا السياق ،ينبغي توفير الحماية من أي تأديب أو طرد ناجم عن أسباب متعلّقة بالمسؤوليات العائلية للتأكيد على اتفاقية منظمة العمل
الدولية بشأن الع ّمال ذوي المسؤوليات العائلية )رقم  (١٥٦التي لم يصادق عليھا سوى اليمن.

حماية األمومة في الدول العربية
بالمقارنة مع المناطق األخرى في العالم ،تعتمد الدول العربية إجراءات ضعيفة لحماية األمومة ٤٩.وقد بادر المغرب لوحده إلى المصادقة
على االتفاقية ) ٢٠٠٠رقم  .(١٨٣ويُد ّل غياب الدعم لھذه االتفاقية المھ ّمة إلى ّ
أن تشريعات العمل تسمح باستخدام النساء لكنّھا ال تُعالج
حاجات المرأة في الشكل الصحيح.
الجدول  – ٦التقديمات الوطنية األساسية على مستوى حماية األمومة في الدول العربية
البلد
البحرين

المدّة*
 ٦٠يوما ً

مصر

 ٣أشھر

األجر
كامل في األيام الـ ٤٥األولى ،غير
مدفوع بعد ذلك
كامل

 ٦٢يوما ً
 ١٠أسابيع
 ٧٠يوما ً
 ٧أسابيع
 ٥٠يوما ً
 ١٤أسبوعًا
 ٥٠يوما ً
 ١٠أسابيع
 ٨أسابيع
 ١٢٠يوما ً
 ٣٠يوما ً
 ٤٥يوما ً
 ٦٠يوما ً

كامل
كامل
كامل
كامل
نصف األجر
كامل
كامل
نصف أجر أو أجر كامل
كامل
كامل
ثلثي األجر
ْ
كامل
كامل

العراق
األردن
الكويت
لبنان
ليبيا
المغرب
قطر
المملكة العربية السعودية
السودان
الجمھورية العربية السورية
تونس
اإلمارات العربية المتحدة
اليمن

مصدر التمويل
صاحب العمل
الضمان اإلجتماعي ٢٥ ،في المائة صاحب
العمل
الضمان االجتماعي
الضمان االجتماعي
صاحب العمل
صاحب العمل
صاحب العمل
الضمان االجتماعي
صاحب العمل
صاحب العمل
صاحب العمل
صاحب العمل
الضمان االجتماعي
صاحب العمل
صاحب العمل

المصدر :مع ّدل من منظمة العمل الدولية ) ٢٠١٠ب( ،ص١٠٢ -٩٣ .
* األيّام تشير إلى أيام العمل.

مالحظات
أ /تحصل النساء العامالت لحسابھا الخاص على األجر الكامل بتمويل من الضمان االجتماعي.
ب /تعتمد نسبة األجور على م ّدة االستخدام.
ت /يت ّم إعطاء  ١٢٠يوم إجازة إلى الطفل األوّل.

وفقا ً للجدول  ،١٣تتعارض إجراءات إجازة األمومة في المنطقة على مستوى االختالف الواسع في طول م ّدة اإلجازة الممنوحة إلى
األ ّمھات .إذ يق ّدم عد ٌد ال بأس فيه من الدول العربية ،مثل البحرين وقطر وليبيا واإلمارات العربية المتحدة وتونس واليمن والسودان
والمملكة العربية السعودية ولبنان والكويت واألردن ،فترات قصيرة جداُ ومدفوعة إلجازة األمومة .أ ّما الوضع في تونس فھو ُمربك بعض
الشيء حيث تُعتبر حقوق المرأة القانونية في ھذا البلد من بين الحقوق األكثر تطوراُ بيد ّ
أن المرأة تحصل فقط على  ٣٠يوما ً من إجازة
األمومة المدفوعة .أ ّما الدول التي تُعتبر الوحيدة في تقديم إجازة أمومة مدفوعة ومناسبة فھي مصر ) ١٢أسبوع( والمغرب ) ١٤أسبوعا ً(
والجمھورية العربية السورية ) ١٧أسبوعا ً(.
ومن بين النواحي المھ ّمة في سياسات حماية األمومة ،نذكر مصدر التمويل .وبحسب الجدول أعاله ،تتمنّع  ١١دولة عربية عن دفع إجازة
األمومة ويُعتبر صاحب العمل المسؤول الوحيد عن دفع اإلجازة .وبما ّ
أن الشركات تسعى في شكل أساسي إلى كسب األرباح ،يت ّم إذاً إثباط
عزيمة أصحاب العمل على استخدام النساء بما ّ
أن العامالت النساء يتطلّبن تكاليف إضافية .وفي ھذا السياق ،تتمتّع مصر )حيث يتم اقتسام
 ٤٩اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،معالجة المعوّقات أمام المشاركة االقتصادية للمرأة في منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،نيويورك،
 ،٢٠١٢ص.٢٢ .

٤٧

ھذه المسؤولية ما بالتساوي ما بين الدولة وصاحب العمل( والعراق واألردن والمغرب وتونس بأحكام خاصة بالضمان االجتماعي إلجازة
األمومة المدفوعة.
ك في ّ
وفي ھذا اإلطار ينبغي إيالء اھتمام أكبر إلى تداعيات إجازة األمومة القصيرة الم ّدة على مشاركة المرأة االقتصادية .وال ش ّ
أن
االستفتاءات ھي األداة األفضل لتحديد تأثير قصر إجازة األمومة على قرار المرأة في االستمرار في العمل بعد أن تصبح أ ّما ً .ولكن من
المنطقي أن نفترض أنّه بالنسبة إلى المرأة المعيلة في العائلة ،ستؤ ّدي إجازة األمومة القصيرة المدفوعة إلى ممارسة ضغط عليھا التخاذ
أحد القرارات التالية:
 .١تمديد إجازتھا على حسابھا الخاص.
 .٢إيجاد مصدر رعاية بديل لمولودھا عند انتھاء إجازة األمومة والعودة إلى العمل.
 .٣التخلّي عن العمل بعد الحمل والتركيز على دورھا الجديد الملحّ ،في حال كان بإمكانھا تح ّمل تكاليف ذلك.

ينبغي التمييز ما بين المرأة التي تصبح أ ّما ً للمرة األولى والتي ال تملك خبرة سابقة في تربية األطفال والمرأة التي اختبرت األمومة في
السابق .وفي ھذا السياق ،يوصى بمنح المزيد من الوقت والدعم إلى األ ّم للمرّة األولى بما أنّھا بحاجة إلى التكيّف مع الواجبات العائلية
الجديدة والملحّة .وتتض ّمن سياسات الجمھورية العربية السورية إجراءات مختلفة إلجازة األمومة بنا ًء على عدد الوالدات .وبما أنّه ال يت ّم
إخراط أغلبية األطفال في المنطقة في الرعاية والتعليم قبل المدرسي ،ينبغي عدم االستھانة بھذا التح ّدي الكبير والعبء الثقيل الذي تحمله
المرأة أكثر من الرجل .وبالتالي ،تضطلع التشريعات السليمة الستخدام النساء بأھمية كبرى ومن الممكن أن يقيّد غياب اإلجراءات القانونية
الداعمة مشاركة المرأة في القوى العاملة.

٤٨

الفصل  :٤تمارين تطبيقية
التمرين  :١تعريف النوع االجتماعي والجنس والفرق بينھما

٥٠

الھدف :تعلّم الفرق ما بين الجنس والنوع االجتماعي وفھم أفضل لكيفية صياغة أدوار النوع االجتماعي في المجتمع وكيف من الممكن أن
يؤثر ذلك على التحيزات بين النوعين االجتماعيين وكيفية تخطّي ھذه التحيزات.
المھام :تعليق إشارة في جھة من الغرفة تحمل عبارة "نوع إجتماعي" وإشارة أخرى في الجانب اآلخر تحمل عبارة "الجنس" .نسخ
الكرّاسة التي تتض ّمن تصريحات حول الخصائص البيولوجية لألنثى والذكر )المالمح الفطرية( والسلوكيات النمطية )المالمح ال ُمكتسبة(.
وفي حال دعت الحاجة ،ينبغي صياغة تصريحات أخرى بحيث يحصل ك ّل مشارك على تصريح واحد على األق ّل .قصّ الكرّاسة بطريقة
يكون فيھا ك ّل تصريح على قطعة من ورق .ضع ك ّل القصاصات الورقية في علبة.
المدّة ٢٠ :دقيقة
أمثلة عن التصريحات:


المرأة لطيفة ،الرجل قاسي



المرأة تٌنجب األطفال



المرأة ترعى وتھت ّم بالعائلة واألطفال أفضل من الرجل



بإمكان المرأة وحدھا إرضاع األطفال



الرجل ضليع في العلوم أكثر من المرأة



الطبخ سمة طبيعية للمرأة

أطلب من المشاركين اختيار ورقة من العلبة وقراءتھا بصمت واختيار ما إذا كانت الميزة /السلوك الوارد في التصريح متعلّق بالنوع
االجتماعي أو بالجنس .ث ّم اطلب منھم الذھاب والوقوف إلى جانب إشارة "نوع إجتماعي" أو "جنس" حسب خيارھم .ينبغي على المشاركين
اتخاذ القرار بأنفسھم من دون مناقشته مع غيرھم من المشاركين.
ما إن ينتقل جميع المشاركين إلى جھة "النوع االجتماعي" أو "الجنس" في الغرفة ،أطلب من ك ّل واحد منھم قراءة تصريحھم على مسمع
األخرين وتفسير السبب الذي حثّھم على االعتقاد ّ
أن السلوك/الميزة الموصوف في التصريح يتح ّدده الفوارق البيولوجية أو االجتماعية ما
بين الرجل والمرأة.
شجّع المشاركين على مالبحث في األسئلة التالية ومناقشتھا:
o

ھل من استثناء أل ّ
ي من ھذه التصريحات؟

o

كيف يقوم المجتمع بالترويج لصورة الرجل والمرأة؟

o

ما ھي المؤسسات التي تروّج لھذه الصور النمطية وتع ّزز سلوكيات معيّنة )العائلة ،اإلعالم ،المؤسسات التعليمية
والقانونية والسياسية(

o

كيف تطوّرت األوضاع؟ )أي ،لم يعد العمل خارج المنزل يُعتبر من خصائص الذكور فقط(

o

ما ھي نتائج مختلف سلوكيات الفتيات/النساء والصبيان/الرجال؟ كيف تؤ ّدي اإلنشاءات المجتمعية للرجال والنساء إلى
تفاوتات بين النوعين االجتماعيين؟

o

ما الذي من الممكن القيام به بعد لتعزيز التغيير اإليجابي وإلغاء الصور النمطية والتفاوت؟

 ٥٠مع ّدل من وزارة رواندا لتعزيز النوع االجتماعي واألسرة :وحدة التدريب على النوع االجتماعي.٢٠١١ ،

٤٩

الرسائل األساسية:








تولد المرأة والرجل مع اختالف بسيط في السمات البيولوجية ،مثل األعضاء الجنسية والھرمونات التي تح ّدد وظائفھم اإلنجابية.
فعلى سبيل المثال ،يُفرز الرجل السائل المنوي وتحمل المرأة وتلد األطفال.
باستثناء الوظائف اإلنجابية ،تبرز االختالفات بين الجنسين في أغلبية المجاالت الحياتية األخرى )أي ،السلوكيات والمواقف
واألدوار االجتماعية والعائلية( وتتأثّر ھذه االختالفات في شكل كبير بالمجتمع.
يشير مصطلح النوع االجتماعي إلى ھذه الفوارق االجتماعية وإلى العالقة ما بين الرجال والنساء .يتعلّم الصبيان والفتيات حول
قواعد النوع االجتماعي والعالقات واألدوار خالل نشأتھم .وتختلف ھذه العناصر في شكل كبير بين مجتمع وآخر وداخل المجتمع
الواحد ،وبين جيل وآخر.
ومن الممكن أن تكون األفكار والتوقّعات المتعلّقة بخصائص النوع االجتماعي وقدرات وأدوار الرجال والنساء – أي المتعلّقة
باألنوثة والذكورية  -مرنة أو صارمة ،متساوية أو غير متساوية .ومن الممكن أن تح ّد ھذه األفكار والتوقّعات الفرص واإلمكانات
بكلي الجنسيْن ولكن غالبا ً ما تح ّد من فرص وإمكانات المرأة )عادةً ّ
ألن المرأة تحمل أعباء عمل أثقل وتتمتّع بسلطة أق ّل
بأحد أو
ْ
التخاذ القرار(.
في حال أرادت النساء والرجال تعزيز العدالة والمساواة ،بإمكانھم تغيير أفكارھم إذا أرادوا.

التمرين  :٢مقاربات للترويج للمساواة بين الجنسين في مكان العمل في الدول العربية
الھدف :مساعدة المشاركين على عكس قيم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في مكان العمل.
المھمة :تبادل األفكار – أطلب من المشاركين تحديد أمثلة حيّة عن عدم المساواة بين الجنسين في مكان العمل واكتب أفكارھم على اللوح.
ث ّم اطلب من المشاركين:
 oتحديد عوامل متع ّددة قد تش ّكل األسباب األساسية لك ّل مثل عن عدم المساواة.
 oتحديد طرق لمعالجة المشكلة )مقاربة رسمية ،مقاربة حمائية ومقاربة تصحيحية(.
المدّة ٢٠ :دقيقة
الرسائل األساسيةّ :
إن التمييز ظاھرة شائعة وھي جزء من تجربتنا في الحياة .ومن المھ ّم أن تحظى بالمعلومات الالزمة وأن تملك
األدوات ،ضمن قدرتك ،ألخذ إجراءات إستباقية.

التمرين  :٣صياغة إعالنات وظيفية غير تمييزية
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الھدف :رصد التمييز في إعالنات الوظائف وإعادة صياغتھا بطريقة غير تمييزية.
المھ ّمة :إعطاء المشاركين نس ًخا عن إعالنات وظيفية مثل األمثلة الواردة أدناه .مناقشة الموضوع.
المدّة ٣٥ :دقيقة.

ُ ٥١ع ّدل من كتيّب منظمة العمل الدولية ،المساواة وعدم التمييز في العمل في جنوب شرق آسيا – كتيّب تمارين وأدوات للمدرّبين ،ص ،٩٩ -٩٣ .بانكوك.٢٠١١ ،
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مركز عالجي يطلب أخصائية في العالج الطبيعي – مؤھّلة أو مستع ّدة
للخضوع للتدريب .لتقديم طلب الوظيفة ،الرجاء االتصال على الرقم:
٠٧٨/ ٥٤٦٦٨٩٥.
)المصدر :جريدة الوسيط – األردن ٢٧ ،أيلول/سبتمبر (٢٠١٣

مطلوب مساعدة مديرة مكتب للعمل لدى شركة أردنية .على مق ّدمات
الطلبات أن يتمتّعن بالمظھر الحسن واللباقة وبمھارة الطباعة والعمل
على برامج الكمبيوتر وأن تجدن القراءة والكتابة باللغة اإلنكليزية وأن
ّ
تكن صاحبات دبلوم كح ّد أدنى .الخبرة غير ضرورية .لتقديم الطلب،
الرجاء إرسال السيرة الذاتية مع صورة شخصية إلى رقم الفاكس ٠٦/
 ٥٨١٨٨٥١أو إلى البريد اإللكترونيinfo@bouvardia- :
invest.com
\

مطلوب مص ّممة جرافيك تجيد استخدام برامج كورال درو وأدوب
إلوسترايتور .بخبرة أو بدون خبرة .للعمل في شركة في الصويفية.
 ،magnaticcards@yahoo.comرقم الھاتف٠٦/ ٥٨٥٤٢٧٧ :
\

مطلوب شاب للتسويق .على مق ّدمي الطلبات أن يمتلكوا سيّارة وأن
يستخدموھا لتسويق بضائع صينية متنوّعة .يت ّم الدفع من خالل إعطاء
عمولة أو راتب ،حسب االتفاق مع الشركة .الرجاء االتصال على رقم
الھاتف٠٧٨/ ٥٥٢٦٤٧١ :

)المصدر :صحيفة الوسيط -األردن ٢٧ ،أيلول /سبتمبر (٢٠١٣
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الخطوة  -١تحديد المعايير التمييزية وغير التمييزية
أطلب من المشارمين قراءة اإلعالنات الوظيفية وتحديد المعايير المطلوبة للعمل ومن ضمنھا المعايير التي من الممكن اعتبارھا تمييزية.
ح ّدد ھذه المعايير وناقشھا على اللوح تحت عنوان "غير تمييزية" و"تمييزية".
الخطوة  -٢تحديد المتطلّبات التمييزية كدالئل على القدرات المرج ّوة
تابع النقاش واسأل المشاركين برأيھم ما الذي كان يف ّكر فيه صاحب العمل عند صياغة ھذه اإلعالنات الوظيفية .وش ّدد على ّ
أن ھذه
اإلعالنات الوظيفية تبيّن أنّه عوضا ً عن وصف المتطلّبات الوظيفية في شكل موضوع ّي من حيث القدرات والمھارات ،إفترض أصحاب
العمل ّ
أن أشخاصًا معيّنين قد يتمتّعون بھذه القدرات .وأشر إنّه من المنظور الغير التمييزيّ ،من المھ ّم جداً عدم وضع افتراضات بل تقييم
مدى مالءمة جميع مق ّدمي الطلبات للوظيفة حسب قدراتھم ومھاراتھم الفردية .واختم النقاش بالقول إنّه من الواضح ّ
أن بعض المتطلّبات
الواردة في ھذه اإلعالنات ال عالقة لھا بالوظيفة وقد تُقصي عدداً كبيراً من الموظّفين ال ُمحتملين الجيّدين.
الخطوة  -٣إعادة صياغة اإلعالن الوظيفي
أطلب من المشاركين إعادة صياغة اإلعالنات الوظيفية من خالل وصف المھارات والقدرات والخبرات المطلوبة للوظيفة في شكل غير
تمييز ّ
ي .ش ّدد على ضرورة أن يتض ّمن اإلعالن الوظيفي توصيف للوظيفة يح ّدد مضمون الوظيفة والمھام األساسية .وينبغي أن تعكس
المتطلّبات الوظيفية المضمون الوضيفي الفعل ّي وأن تُصاغ في شكل موضوع ّي.
الرسائل األساسيّة :يح ّدد أصحاب العمل مجموعة من المعايير بشأن المھارات والمؤھالت والقدرات والمجھود والمسؤوليات وشروط
العمل المطلوبة للحصول على الوظيفة وباستطاعتھم اختيار مق ّدمي الطلبات األكثر مالءمةً وتأھيالً للوظيفة .وال ينبغي على أصحاب العمل
التمييز من خالل إقصاء مق ّدمي طلبات ُمحتملين على أساس افتراضات معيّنة بشأن خصائص شخصية ال ّ
تمت للوظيفة بصلة.

التمرين  :٤األجر المتساوي لألعمال متساوية القيمة – التقييم الوظيفي )بسيط(
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الھدف :مناقشة مفھوم األجر المتساوي لألعمال المتساوية القيمة واختبار استخدام معايير موضوعية للتقييم الوظيفي.
المھ ّمة :رسم جدول التقييم الوظيفي على ورقة واحدة من أوراق اللوح ّ
القالب ل ّكل مجموعة .أرسم الجداول كما ھو وارد في الك ّراسة .٢
أعط ك ّل فريق ورقة عليھا جدول التقييم الوظيفي وقلم .إستھ ّل التمرين من خالل شرح ّ
أن األجر المتساوي لألعمال المتساوية القيمة ھو
أن ھناك اتفاق عام ُمفاده ّ
مفھوم ال يسھل فھمه دوما ً .صحيح ّ
أن المساواة في األجور بين الرجال والنساء عادل ومنصف وأنّه ينبغي إعطاء
أجر متسا ٍو للرجال والنساء الذين يقومون بعمل متطابق كليا ً أو بعمل كثير التشابه .ولكن ،تدعو الحاجة إلى فھم اإلنصاف في األجور في
الحاالت المألوفة أكثر في سوق العمل حيث تشغل النساء والرجال وظائف مختلفة ولكن ذات قيمة متساوية .يُعرّف ھذا التمرين بمفھوم
األجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة ويبيّن أشكال معايير التقييم التي يمكن استخدامھا لتقييم عمليْن في شكل موضوع ّي .قسّم المشاركين
على مجموعات صغيرة .و ّزع الك ّراسة  ١على جميع المجموعات واطلب منھم قراءة دراسة الحالة .يمكنك أيضا ً أن تطلب من متطوّع
قرءة دراسة الحالة على مسمع جميع المشاركين.
المدّة :لحدود ساعة من الوقت
الك ّراسة  .١دراسة حالة :لوسي – أمينة مكتبة وزعيمة نقابية
عملت لوسي بارسونز لصالح المدينة كأمينة مكتبة .وبصفتھا ممثّلة النقابة ،كانت تستع ّد للتفاوض مع المدينة من الخالل االطالع على
جداول الدفع في جميع األقسام .وقد لفت أم ٌر معيّن نظرھاّ :
إن الراتب الذي يتقاضاه الموظّف في أدنى وظيفة في قسم األشغال العامة أكبر
أساسي
شكل
في
لھا
وقيل
.
ھذا
سبب
عن
األقدمين
األشخاص
التفاوت
بعض
لوسي
من الراتب ال ُمتقاضى في أعلى منصب في المكتبة .سألت
ّ
أن العاملين في قسم األشغال العامة ھم من رجال في شكل أساس ّي ّ
إن السبب ھو ّ
ّ
وإن العاملين في المكتبة ھم من النساء في شكل أساس ّي.
وحينھا قالت لوسي في نفسھا "ھذا غير مح ّ
ق ،ال ينبغي دفع راتب الوظيفة حسب جنس الشخص الذي يشغل ھذه الوظيفة".
يعلم جميع النقابيّين ّ
أن السبيل األفضل لضمان اإلنصاف ھو تطبيق قاعدة "العمل المتساوي للعمل المتساوي القيمة" ما يعني أنّه ينبغي على
األشخاص الذين يقومون بالوظيفة عينھا الحصول على األجر األساس ّي عينه .ومن الممكن أن تبرز بعض االختالفات في أجور الموظفين
ُ ٥٢ع ّدل من كتيّب منظمة العمل الدولية ،المساواة وعدم التمييز في العمل في جنوب شرق آسيا – كتيّب تمارين وأدوات للمدرّبين ،ص.٢٠١١ ،١٠٦-١٠٤ .
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إذا كانوا يعملون بدوام ثاني أو ثالث أو حسب العالوات التي تُضاف وفقا ً لسنين الخبرة ولكن يجب أن يكون األجر األساسي متسا ٍو .ومن
شأن ذلك أن يمنع اإلدارة من ممارسة المحسوبية والتمييز بح ّ
ق الموظفين .لوسي تواجه مشكلة "المساواة في األجور" التي تعني إعطاء
ّ
ً
ً
أجر متسا ٍو مقابل عمل متسا ٍو في القيمة .ما يعني أنّه من الممكن أن تختلف الوظائف اختالفا كامال ولكن ،عند احتساب جميع متطلباتھا،
تُصبح ھذه الوظائف متساوية وتتمتّع بالقيمة عينھا .وقد بيّن الكفاح من أجل ضمان المساواة في األجور ّ
أن أساس التفاوت في األجور يكمن
ّ
أحيانا ً عديدة في التمييز ،إ ّما بح ّ
ق المرأة أو األقليّات اإلثنية أو الدينية .في ماضي ،قامت الشركات علنا ً بإسناد معدالت أجور الوظيفة إلى
الجنس .فعلى سبيل المثال ،كان قطاع الفوالذ في الواليات المتحدة معروفا ً بتوظيف الع ّمال األفريقيّين األمريكيّين الذكور فقط في أسوء
وأخطر الوظائف والتي كانت الوظائف األدنى أجراً .يسمح تقييم العمل بمقارنة مختلف الوظائف من أجل تحديد الراتب أو األجر المناسب.
ويستند تقييم الوظائف على تحليل مضمون الوظيفة من خالل تقسيمه إلى عناصر وظيفية وإعطاء قيمة لھذه العناصر .في حالة لوسي،
كانت المدينة قد وضعت تقييمات وظيفية خطّية تُعطي نقاط حسب مقياس من  ٠إلى  ٥لك ّل معيار من مختلف العناصر الوظيفية مثل
المھارات والمجھود والمسؤولية وشروط وظروف العمل .تعني الخمس نقاط ّ
أن ظروف وشروط العمل في غاية السوء أو أنه ينبغي توفّر
مستوى تعليمي عالي ،في حين يعني الصفر أو النقطة الواحدة ّ
أن ظروف وشروط العمل جيّدة أو أنّه يكفي توفّر مستوى تعليمي منخفض.
بعد قراءة الحالة ،فسّر للمشاركين أنّه خالل ھذا التمرين ،يُطلب من المجموعات تقييم قيمة الوظيفتيْن ،أمينة المكتبة وعامل النفايات ،في
دراسة الحالة ھذه :إشرح لھم ّ
إن تقييم الوظائف يعني تصنيف مختلف العناصر الوظيفية لوظيفتيْن أو أكثر حسب معايير موضوعيّة لتقييم
قيمة الوظائف.
وعادةً ما تتعلّق معايير التقييم بالمھارات والقدرات والمسؤولية والمجھود وشروط وظروف العمل في الوظائف الخاضعة للتقييم.
و ّزع الك ّراسة  ٢على المشاركين واطلب من ك ّل مجموعة أن:
o
o
o

تقوم بتقييم للوظيفتيْن من خالل تعبئة ورقة تقييم الوظائف على اللوح ّ
القالب.
مناقشة ما إذا ينبغي دفع األجر عينه في الوظيفتيْن بحسب رأيھم.
اختيار شخص ليتكلّم باسم المجموعة ويعرض تنائج تقييم الوظائف أمام جميع المشاركين.

الك ّراسة  .٢ورقة تقييم الوظائف
تقوم معظم أنظمة تقييم الوظائف بتصنيف الوظائف على أساس عناصر وظيفية مختلفة من أجل تحديد قيمة الوظيفة .يبيّن الجدول أدناه
مجموعة نموذجية من عناصر التقييم الوظيفي:
التعليمات:
 .١إمأل ورقة تقييم الوظائف.
ّ
ّ
 .٢حضّر عرضا ً موجزاً وكأنك لوسي :كيف وضعت النقاط للوظيفتيْن )المعايير ال ُمستخدمة( وھل يعتقد فريقك أنه ينبغي إعطاء األجر نفسه
للوظيفتيْن أو أجراً مختلفا ً.

ورقة مقارنة نموذجية لتقييم الوظائف
* المعايير
مستوى المعارف والتعليم
الخبرة
المبادرة واإلبداع
المجھود الجسدي
المجھود الذھني أو البصري
تح ّمل مسؤولية األجھزة أو العمليّة
تح ّمل مسؤولية المواد أو المنتجات
تح ّمل مسؤولية سالمة اآلخرين
تح ّمل مسؤولية عمل اآلخرين
شروط وظروف ومخاطر العمل
درجة تعقيد المھام
أھ ّمية عدم اقتراف األخطاء
التواصل مع اآلخرين
القدرة على العمل على بيانات سرّية
مجموع النقاط
* يت ّم إعطاء النقاط على مقياس من  ٠إلى  ٠ :٥يعني غير مھ ّم و٥
يعني في غاية األھ ّمية.
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أمينة مكتبة

عامل نفايات

عندما تُنھي المجموعات عملھا ،أطلب من المتكلّم باسم المجموعة عرض ورقة المجموعة على المشاركين وتقديم نتيجة النقاش الذي دار
ضمن فريقه بشأن بعض العناصر الوظيفية )ثالثة دقائق كح ّد أقصى لك ّل مجموعة( .بعد العروض ،قارن أوراق التقييم الوظيفي التابعة
للمجوعات وعلّق على النتائج .عادةً تحصد وظيفة أمينة المكتبة نقاطا ً أكثر من عامل النفايات .يحصل الرجال العاملين في جمع النفايات
على نقاط أكثر في مجال شروط وظروف العمل السيئة والخطرة ولكن تحصل أمينة المكتبة على نقاط أكثر لعناصر وظيفية أخرى مثل
مھارات الكتابة والكمبيوتر واألرشفة وسنين الدراسة والتواصل مع اآلخرين.
و ّزع الك ّراسة  ٣واعرض نتائج الحالة الحقيقية .في الحالة الحقيقيةّ ،
إن نقاط التقييم الوظيفي للوظيفتيّن متساوية تقريبا ً مع تسجيل أمينة
المكتبة مجموعا ً أعلى بقليل من المجموع الذي سجّله عامل النفايات .وفي الحالة الواقعيّة ،اكتشفت لوسي وزميالتھا تمييزاً في األجور.
أطلب من المشاركين التعليق على ما سمعوه وأجب على األسئلة المتبقية.
الك ّراسة  .٣اإلجابات :نتائج التقييم الوظيفي
تجلس لوسي وأمينات المكتبة األخريات للنظر في التقييمات الوظيفية .يحصل الرجال في شاحنة النفايات على نقاط أكثر في مجال شروط
وظرزف العمل السيئة والخطيرة ولكن تحصل النساء على المزيد من النقاط مقابل المھارات الكتابية ومھارات المكتبية والتعليم والعمل مع
اآلخرين .وعند جمع النقاط التي حصدتھا ك ّل وظيفة ،تكتشف لوسي وزميالتھا ّ
أن الوظيفتيّن تحصدان عدداً متساويا ً من النقاط .ما ھو سبب
ّ
ھذا التطابق؟ التمييز .ما من إجابة أخرى .فمنذ سنين طويلة ،حين ت ّم تحديد األجور ،قرّر المسؤولون أن "عمل المرأة" ال يساوي قيمة
"عمل الرجل" .وھذا مثال جل ّي عن معنى "المساواة في األجور للوظائف المتساوية في القيمة".
النتائج :ورقة مقارنة التقييم الوظيفي
*Criteria
مستوى المعارف والتعليم
الخبرة
المبادرة واإلبداع
المجھود الجسدي
المجھود الذھني أو البصري
تح ّمل مسؤولية األجھزة أو العمليّة
تح ّمل مسؤولية المواد أو المنتجات
تح ّمل مسؤولية سالمة اآلخرين
تح ّمل مسؤولية عمل اآلخرين
شروط وظروف ومخاطر العمل
درجة تعقيد المھام
أھ ّمية عدم اقتراف األخطاء
التواصل مع اآلخرين
القدرة على العمل على بيانات سرّية
مجموع النقاط
* يت ّم إعطاء النقاط على مقياس من  ٠إلى  ٠ :٥يعني غير مھ ّم و٥
يعني في غاية األھ ّمية.

أمينة مكتبة
٤
٣
٢
١
٤
٢
٣
١
٢
١
٤
٢
٤
٣
٣٦

عامل نفايات
٢
١
٢
٥
٢
٤
٢
٥
٠
٥
٢
٢
٢
١
٣٥

الرسائل األساسيّة :تبيّن ھذه الحالة ظاھرةً شائعةً قائمةً على االستخفاف بقيمة عمل المرأةّ .
إن الع ّمال في المكتبة معظمھم من النساء
وبالتالي ،يتقاضون أجراً أق ّل من أجر العاملين في جمع النفايات الذين ھم بمعظمھم من الرجال وإن كانت قيمة الوظيفتيْن متساوية .ويبرز
ً
شكال
االستخفاف بقيمة عمل المرأة كمشكلة شائعة في جميع أسواق العمل وتؤ ّدي إلى فجوة في األجور بين الجنسين ،األمر الذي يُعتبر
خطيراً من أشكال التمييز الجنسي البنيو ّ
ي .وينبغي معالجة الفجوات في األجور كقضيّة خاصّة بالسياسة العامة.
يُعتبر إعداد التقييمات الوظيفية الموضوعيّة إجرا ًء عمليا ً مھما ً لتعزيز المساواة في األجور .وينبغي استخدام نتائج التقييم الوظيفي كأساس
لمفاوضات األجور و/أو مراجعة ممارسات دفع األجور في الشركات .وفي عدد كبير من البلدان ،أ ّدى التقييم الوظيفي أيضً إلى مراجعة
قوانين األجور وممارسات دفع الرواتب في القطاع العام .وعند القيام بتقييم وظيفي ،من المھ ّم ج ّداً اعتماد معايير موضوعية بعيدة عن
االنحياز التمييز ّ
ي .وينبغي اختيار معايير التقييم بتأنﱟ من أجل أن تعكس العناصر الوظيفية ال ُمختارة والقيمة الممنوحة لھا مضمون الوظائف
بطريقة عادلة وشفافة.
٥٤

التمرين  :٥األجر المتساوي لألعمال متساوية القيمة – التقييم الوظيفي )معقّد(

٥٣

الھدف :مناقشة مفھوم األجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة واختبار استخدام معايير التقييم الوظيفي الموضوعي.
أن التعويض المتساوي للعمل المتساوي القيمة ھو مفھوم ال يسھل فھمه دوما ً .صحيح ّ
المھ ّمة :إستھالل التمرين بشرح ّ
أن ھناك اتفاق عام
ُمفاده ّ
أن المساواة في األجور بين الرجال والنساء عادل ومنصف وأنّه ينبغي إعطاء أجر متسا ٍو للرجال والنساء الذين يقومون بعمل متطابق
كليا ً أو بعمل كثير التشابه .ولكن ،تدعو الحاجة إلى فھم اإلنصاف في األجور في الحاالت المألوفة أكثر في سوق العمل حيث تشغل النساء
والرجال وظائف مختلفة ولكن ذات قيمة متساوية .إشرح للمشاركين ّ
أن المعايير األربعة العامة لمقارنة قيمة الوظائف المختلفة ھي:
ّ
المؤھالت والمجھود ومستوى المسؤولية وشروط وظروف العمل .و ّزع الك ّراسة  ١على المشاركين ويس ّر نقاش جماع ّي بشأن ھذه
المعايير .أطلب من المجموعة إعطاء قيمة مئوية لك ّل من ھذه القيم األربع )بإمكانك إبالغھم ّ
أن معظم الخبراء يوافقون على النسب المئوية
التالية لك ّل عامل :المؤھّالت ٣٥ -٢٠ :في المائة ،المجھود ٢٥-١٥ :في المائة،المسؤولية ٤٠-٢٥ :في المائة ،شروط وظروف العمل-٥ :
 ١٥في المائة(.
حضّر ورقة من أوراق اللوح ّ
أعط
القالب وارسم عليھا جدول التقييم الوظيفي لك ّل مجموعة .إرسم الجداول كما ھو وارد في الك ّراسة .١
ِ
ك ّل مجموعة ورقة عليھا جدول التقييم الوظيفي وقلم.
و ّزع الك ّراسة  ٢على ك ّل مجموعة من المشاركين واطلب من ك ّل مجموعة:
o
o
o

إعداد تقييم للوظيفتيْن من خالل ملء ورقة التقييم الوظيفي على اللوح ّ
القالب.
ضرب كلﱟ من العوامل األربعة بالقيمة المئوية التي منحوھا له في بداية التمرين.
اختيار ناطق باسم المجموعة ليعرض نتائج التقييم الوظيفي الذي قامت به المجموعة أمام جميع المشاركين.

المدّة :لحدود ساعة من الوقت

الك ّراسة  .١معايير التقييم الوظيفي
العامل

النقاط )من  ١إلى (١٠

المؤھّالت
المعارف )التعليم الرسمي أو الخبرة(
المھارات اليدويّة
مھارات التواصل
المجھود
المجھود الفكري
المجھود العاطفي
المجھود الجسدي
المسؤولية
على الناس
على الملكيّة
الماليّة

 ٥٣تمرين ع ّدله ت .الريّد من منظمة العمل الدولية -المكتب اإلقليمي للدول العربية .ورشة عمل لدول الخليج بشأن المساواة بين الجنسين ومعايير العمل الدوليّة-١٢ .
 ١٦نيسان/أبريل  – ٢٠٠٩بيروت ،لبنان.

٥٥

شروط وظروف العمل
الظروف البيئيّة
اإلجھاد النفس ّي
المخاطر الصحيّة

الك ّراسة  .٢التوصيفات الوظيفيّة
مم ّرضة






تعمل مباشرةً مع المرضى وعائالتھم وھي الصلة المباشرة بين المريض والمستشفى.
تسجّل المالحظات بشأن وضع المريض مثل مع ّدل دقّات القلب وضغط الد ّم والحرارة ،إلخ.
تقوم بمھام أخرى لھا عالقة برعاية المريض مثل :التأ ّكد من الدواء وإعطاء الدواء ومساعدة المرضى على االستحمام واللباس.
بما ّ
أن الممرّضة تمضي وقتا ً أطول مع المرضى من األطبّاء ،إنّھا عادةً أوّل من يلحظ التغيّرات في وضع المرضى.
تتطلّب م ّؤھالت تعليميّة تتع ّدى الشھادة الثانويّة في مجال التمريض )إجازة أو ديبلوم(.

موظّف ركن السيّارات والموقف
 يھت ّم بسيّارات العمالء ،يركنھا في المواقع المخصّصة لھا ويعيدھا إليھم.
 في بعض األحيان ،يدفع له العمالء مقابل خدمات الركن.
 ينظّف ويحافظ على الموقع.
 يتطلّب رخصة قيادة والقدرة على قيادة جميع أنواع السيّارات.
الرسائل األساسيّة :تبيّن ھذه الحالة الظاھرة الشائعة التي يت ّم فيھا االستخفاف بعمل المرأة .أع ّدت منظمة العمل الدولية تقييما ً وظيفيا ً غير
منحاز جنسيا ً في مستشفى في الفلبين حيث تبيّن ّ
أن الممرّضة تحصل على أجر أق ّل ارتفاعا ً من أجر موظّف ركن السيّارات والموقف .وكان
الع ّمال في التمريض بمعظمھم من النساء في حين كان جميع ع ّمال ركن السيّارات رجاالً .ومن الجدير بالذكر ّ
أن موظّف ركن السيّارات
والموقف يحصل على مبلغ كبير من الدخل عن طريق البقشيش الذي يعطيه إياّه العمالء وينبغي أخذ ذلك في عين االعتبار عند احتساب
أجورھم.
يبرز االستخفاف بقيمة عمل المرأة كمشكلة شائعة في جميع أسواق العمل وتؤ ّدي إلى فجوة في األجور بين الجنسين ،األمر الذي يُعتبر
ً
شكال خطيراً من أشكال التمييز الجنسي البنيو ّ
ي .وينبغي معالجة الفجوات في األجور كقضيّة خاصّة بالسياسة العامة.
يُعتبر إعداد التقييمات الوظيفية الموضوعيّة إجرا ًء عمليا ً مھما ً لتعزيز المساواة في األجور .وينبغي استخدام نتائج التقييم الوظيفي كأساس
لمفاوضات األجور و/أو مراجعة ممارسات دفع األجور في الشركات .وفي عدد كبير من البلدان ،أ ّدى التقييم الوظيفي أيضً إلى مراجعة
قوانين األجور وممارسات دفع الرواتب في القطاع العام .وعند القيام بتقييم وظيفي ،من المھ ّم ج ّداً اعتماد معايير موضوعية بعيدة عن
االنحياز التمييز ّ
ي .وينبغي اختيار معايير التقييم بتأنﱟ من أجل أن تعكس العناصر الوظيفية ال ُمختارة والقيمة الممنوحة لھا مضمون الوظائف
بطريقة عادلة وشفافة.
الك ّراسة  .١معايير التقييم الوظيفي
موظّف ركن السيّارت والموقف
النقاط )من  ١إلى (١٠

العامل

مم ّرضة

المؤھّالت

النقاط )من  ١إلى (١٠
المجموع٢٣ :

المجموع١٦ :

المعارف )التعليم الرسمي أو الخبرة(

٧

٥

المھارات اليدويّة

٧

٦

مھارات التواصل

٩

٥

٥٦

المجھود

المجموع٢٠ :

المجموع١٢ :

المجھود الفكري

٧

٣

المجھود العاطفي

٨

٢

المجھود الجسدي

٥

٧

المسؤولية

المجموع١٦ :

المجموع ١٤ :

على الناس

٩

٢

على الملكيّة

٦

٩

الماليّة

١

٥

شروط وظروف العمل

المجموع٢٠ :

المجموع١٤ :

الظروف البيئيّة

٥

٧

اإلجھاد النفس ّي

٧

٤

المخاطر الصحيّة

٨

٣

بعد أن تمأل ك ّل مجموعة ھذا الجدول لك ّل من الوظيفتيْن )أنظر المثل أعاله( ،على ك ّل مجموعة أن تحسب مجموع النقاط لك ّل وظيفة .ينبغي
إعطاء قيمة لك ّل عامل من العوامل األربعة حسب النسب المئويّة المتوافق عليھا في بداية التمرين ،كما ھو مبيّن في المثل أدناه:
مم ّرضة
العامل
المھارات
المجھود
المسؤوليّة
ظروف العمل
المجموع

القيمة

النقاط )غير المرجحة(

المرجحة(
النقاط )
ّ

 ٣٠في المائة
 ٢٠في المائة
 ٣٠في المائة
 ٢٠في المائة

٢٣
٢٠
١٦
٢٠

=  ٣٠ * ٢٣في المائة = ٦.٩
= ٢٠ * ٢٠في المائة = ٤.٠
=  ٣٠ *١٦في المائة = ٤.٨
=  ٢٠ * ٢٠في المائة = ٤.٠
= ١٩.٧ = ٤.٠ +٤.٨ + ٤.٠ +٦.٩

موظّف ركن السيّارات والموقف
القيمة
العامل
المھارات
المجھود
المسؤوليّة
ظروف العمل
المجموع

٥٧

 ٣٠في المائة
 ٢٠في المائة
 ٣٠في المائة
 ٢٠في المائة

النقاط )غير المرجحة(

المرجحة(
النقاط )
ّ

١٦
١٢
١٤
١٤

=  ٣٠ * ١٦في المائة = ٤.٨
=  ٢٠ * ١٢في المائة = ٢.٤
=  ٢٠ *١٤في المائة = ٤.٢
=  ٢٠ * ١٤في المائة = ٢.٨
= ١٤.٢ = ٢.٨+ ٤.٢ + ٢.٤ + ٤.٨

التمرين  :٦التح ّرش الجنسي
الھدفّ :
حث المشاركين على فھم الممارسات التي تصبّ في خانة التحرّش الجنسي.
المھ ّمة :في شكل فرديّ ،إقرأ التصريحات التالية وح ّدد ما إذا كنت توافق عليھا أم ال .شارك إجاباتك مع شخص آخر من مجموعتك وناقش
التبريرات أو أي اختالف في اآلراء.
الوقت ٣٠ :دقيقة.

التصريح

ّ
إن السلوكيّات التي تشمل المزاح والتلميحات والغزل وطلب الخروج
في موعد مع أحد ھي سلوكيّات بريئة وال تُعتبر تحرّشا ً جنسياً.
يشھد مكان العمل الكثير من المشاكل الدقيقة لدرجة أنّه ال يمكن اعتبار
التحرّش الجنسي مشكلة ذات أولويّة.
من أجل رصد والتم ّكن من معالجة ھذه المشكلة ،من المالئم تكليف
مفتشات نساء مدرّبات تدريبا ً جي ّداً بھذه المھ ّمة.
يُعتبر السلوك تحرّشا ً جنسيا ً فقط إذا ت ّمت ممارسته على شخص من
الجنس اآلخر وفقط في حال كانت الضحيّة امرأة .ھل توافق على ذلك
أو ال؟
يُعتبر السلوك تحرّشا ً جنسيا ً فقط في حال كانت الضحية في منصب
مرؤوس وموقع ھشّ .
ال يمكن اعتبار مجرّد عرض ملصقات إباحية في مكان العمل تحرّش
جنس ّي.
بإمكان المشرف أن يرفع األھداف اإلنتاجية لمرأة رفضت مراراً
وتكراراً الخروج برفقته.
في حال طلب مشرف الخروج مع امرأة في موعد وھ ّددھا بصرفھا من
العمل ،يُعتبر ذلك تحرّشا ً جنسيا ً وإن حصل مرّة واحدة فقط.

ّ
إن االعتداء الجنسي والتحرّش الجنسي واحد لذلك ،يُعتبر القانون
الجنائي السبيل القانون ّي المناسب الوحيد.

٥٨

أوافق على
التصريح

ال أوافق على
التصريح

مالحضات

التمرين  :٧الصرف خالل فترة الحمل

٥٤

الھدف :التعرّف على التمييزعلى أساس الحمل كأحد أكثر أشكال التمييز ض ّد المرأة تكراراً.
المھام :إقرأ الحاالت أدناه وناقش ضمن مجموعات.
المدّة ٤٠ :دقيقة.
الحالة أ .صرف السيدة نورا – االتفاق على إنھاء عقد عملھا خالل مدّة حملھا؟
عملت السيدة نورا كمضيفة طيران لحساب الخطوط الجوّية العربية في الخليج .في شھر تشرين األوّل/أكتوبر  ،٢٠٠٣علمت أنّھا حامل
وأبلغت الموظّف المسؤول الذي يُشرف على جدول عمل مضيفي الطيران عن وضعھا .وطلبت من الشركة أن تعيّنھا في منصب يناسب
ّ
ولكن الشركة لم تتم ّكن من القيام بذلك .وعند نشر جدول أعمال مضيفي الطيران ،لم يكن إسم السيدة نورا
وضعھا أكثر خالل فترة حملھا
وارداً على الالئحة .في  ١١تشرين الثاني/نوفمبر ،طلبت الشركة من السيدة نورا كتابة خطاب استقالة وعرضت عليھا دفع راتب شھر ّ
ي
إضاف ّي في حال قامت بذلك .لم توافق السيدة نورا ولم يتم ّكن الطرفيان من إيجاد تسوية .وعند استحقاق تاريخ دفع الراتب ،دفعت الشركة
راتب نورا فقط حتى تاريخ  ١٠تشرين الثاني/نوفمبر وھو آخر يوم عمل لھا .شعرت نورا أنّا تُعامل في شكل ُمجحف واستصلت بمفتّش
تعويض بقيمة  ١٥ألف دوالر كتعويض على صرفھا.
العمل السيد سعيد وشرحت له وضعھا .وأمر السيد سعيد الشركة بدفع
ِ
رفعت الشركة دعوى قضائية طالبةً من المحكمة إبطال طلب السيدة نورا .وأشارت الشركة إلى ّ
أن عقد االستخدام الذي أُبرم بين الشركة
والسيدة نورا يتض ّمن بنداً ينصّ على ما يلي" :في حال أصبحت موظفة حامالً في غضون سنتيْن من إبرام العقد ،تقوم مضيفة الطيران
بإنھاء العقد" )البند  .(٦.١وأفادت الشركة ّ
أن السيدة نورا كانت على علم بالمؤھّالت المح ّددة المطلوبة للعمل كمضيفة طيران واتفقت مع
الشركة أنّه في حال أصبحت حامالً في غضون سنتين من إبرام العقد ،ستقوم بإلغاء العقد طوعا ً .وقالت الشركة إنّھا لم تفصل السيدة نورا
بالتالي ،ال ينبغي إصدار قرار بحق الشركة لدفع أ ّ
ي تعويض.
السؤال :ھل ھذه حالة تمييز؟ ناقش.
الحالة ب .عدم تجديد عقد لمدّة ثابتة خالل فترة الحمل
تعمل السيدة عليا عمارة كخيّاطة لحساب شركة مالبس أردنية .وقد ت ّم توظيفھا حسب عقد لم ّدة ثابتة وقد فاقت م ّدة عملھا في شكل غير
متقطّع لدى الشركة السنّة .في العام  ،٢٠١٠أصبحت السيدة عليا حامالً وبعد ذلك بفترة وجيزة ،قالت لھا الشركة إنّه لن يت ّم تجديد عقدھا
الثابت .وعند انتھاء م ّدة العقد الثابت ،دفعت الشركة للسيدة عليا  ٥في المائة من تعويض نھاية الخدمة .باإلضافة إلى ذلك ،قيل للسيدة عليا
إنّھا إذا أرادت العمل لصالح الشركة من جديد بعد والدة طفلھا ،من الممكن إعادة توظيفھا من دون أن تخضع لفترة تجريبية لم ّدة شھريْن.
كانت السيدة عليا تعلم ّ
أن قانون العمل يمنع إنھاء خدمة العاملة في حال كانت العاملة حامل .وطالبت الشركة بضرورة تمديد عقدھا الثابت
ولكن الشركة رفضت مفيدةً ّ
ّ
أن قانون العمل يحمي فقط من الصرف التمييزي وليس من رفض تمديد العقد الثابت لموظفّة .شعرت السيدة
ً
ّ
عليا أنه من المستحيل أن يكون ذلك صحيحا ورفعت القضيّة إلى مجلس التحكيم بمساعدة النقابة الع ّمالية التي تنتمي إليھا.
أسئلة للنقاش:
 .١ھل يُعتبر عدم تجديد العقد الثابت للسيدة عليا تمييزاً؟ في حال اإلجابة بنعم ،ھو تمييز على أ ّ
ي أساس؟
 .٢كيف تفصل في ھذه القضية في حال كنت حكما ً يستمع إلى ھذه القضية؟ ما ھي نتيجة التي يجب التوصّل إليھا في ھذه القضية؟
 .٣في حال استم ّر توظيف السيدة عليا في ھذه الشركة ،ھل يح ّ
ق لھا الحصول على إجازة أمومة ومنافع األمومة؟

ُ ٥٤ع ّدل من كتيّب منظمة العمل الدولية ،المساواة وعدم التكييز في العمل في كامبوديا :كتيّب ،ص ،١٦٩ -١٦٠ .منظمة العمل الدولية.٢٠١٢ ،
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الرسالة األساسية :تمثّل ھاتيْن الحالتيْن أنواع التمييز التي تتعرّض لھا المرأة في ّ
سن اإلنجاب في سوق العمل .وفي حين يمنع القانون في
معظم البلدان طرد المرأة الحامل ،ال تزال المرأة تواجه عدداً كبيراً من المشاكل في ھذا السياق .يُحاول أصحاب العمل عادةً إيجاد عذر
لتعليل فصل المرأة العاملة من وظيفتھا .وسعيا ً إلى ضمان حماية المرأة من إنھاء التوظيف على أساس الحمل ،يُطبّق العديد من البلدان مبدأ
عكس عبء اإلثبات خالل جلسات االستماع إلى قضايا التمييز على أساس الحمل .ما يعني أنّه على صاحب العمل تقديم دليل يُبرھن ّ
أن
فصل الموظّفة أو عدم تجديد عقد عملھا لم يكن ناتجا ً عن الحمل بل عن سبب أو أسباب أخرى موجبة.

٦٠

ق الع ّمال المنزليّين
التمرين  :٨وقف االعتداء واالستغالل بح ّ

٥٥

الھدف :التفكير في سُبل فعليّة للح ّد من االعتداء واالستغالل وصون احترام وكرامة الع ّمال المنزليّين.
المھام :قراءة الحالة ضمن المجموعات ومناقشتھا.
المدّة ٤٠ :دقيقة.
الك ّراسة  :١.٣دراسة حالة الع ّمال المنزليّين المھاجرين
ُ
اعتدت أن أدعى "سالي" طوال السنتيْن الماضيتيْن .فبحسب صاحب عملي ،يسھل تذ ّكر اسم "سالي" أكثر من
إسمي سوكارتا ولكنّني
ّ
ّ
سوكارتا وكما ھي الحال مع العديد من القضايا األخرى ،ال يحق لي التعبير عن رأي في ھذا الموضوع .إنني من سريالنكا حيث كنت اعمل
كمساعدة إداريّة في شركة سياحية في مقاطعة أوفا .وفي يوم من األيّام ،أتت امرأة حسنة الھندام وسألتني إن كنت مھت ّمة بوظيفة في الخارج
حيث بإمكاني جني المزيد من المال" .قبرص تبحث عن أشخاص من جميع أنحاء العالم لمساعدتھم على تنمية اقتصادھم .بإمكانك أن تجني
في شھر واحد أكثر مما تجنيه ھنا في سنة! جلﱡ ما عليك فعله ھو إعطائي جواز سفرك وسيرتك الذاتية ونحن نھت ّم بالباقي .وطبعا ً ّ
إن ھذا
تقلق ستستعيدين مالك ما إن تحصلي على أوّل راتب شھر ّ
ي قيّم .سأعطيك رقم ھاتف بعض الفتيات اللواتي قمن
اإلجراء مكلف ولكن ال
ِ
ّ
بذلك من قبل ...إنّ ّ
عائالتھن وسيُخبرنك ك ّل شيء عن ھذا الموضوع".
ھن اآلن ھنا في زيارة إلى
وھكذا وجدت نفسي في مطار أبو ظبي ليوميْن ،أنام على األرض مع عشرات الفتيات غيري قبل أن نحطّ في بيروت .في بيروت،
إصطحبني ضباط األمن وكأنّني حشرة على وشك أن تنقل العدوى إلى أحد ما .ومن ث ّم القتني امرأة زعمت أنّھا صاحبة عملي وكانت
تتصرّف بفوقيّة ولم أت ّمكن من فھم ھذه الفوقيّة .استغربت أن تأتي صاحبة عملي الستقبالي على المطار وأن تكون ھي مسؤولة عن جواز
سفري .ولكنّني لم أتصوّر أبداً أنّني سأعمل كعاملة منزلية وأنّني سأقضي سنتيْن نائمةً على األرض في الرواق خارج المطبخ وأنّني
ّ
ولكن الفرق ھو إنّني ُكنت أحصل على راتبي ھنا ك ّل ثالثة أو أربعة أشھر.
سأكسب تقريبا ً الراتب عينه الذي كنت أجنيه في بلدي،
لما بقيت؟ ألنّني كنت مديونة بمبلغ كبير لتلك الوكالة التي غ ّشتني ألقوم بھذا العمل الذي ال يُعتبر وظيفة حتى ،وألنّني لم أستطع الوصول
إلى جواز سفري وألنّه كان ممنوعا ً عل ّي أن أخرج من المنزل وال أعرف أحداً قد يم ّد لي يد العون في ھذا البلد!
أسئلة للنقاش:
أ .ھل ھناك ميل عام لدى أصحاب العمل الستغالل الع ّمال المنزليّين واإلساءة إليھم؟ برّر إجابتك.
ما الذي ينبغي القيام به ومن ھي الجھة التي ينبغي أن تقوم بذلك لوقف اإلساءة إلى الع ّمال المنزليّين واستغاللھم؟ ناقش اإلجراءات الواقعيّة
ب.
والملموسة والعمليّة التي يُمكن أن يقوم بھا:
 oالع ّمال المنزليّين.
 oأصحاب عملھم.
 oمنظ ّمات الع ّمال المنزليّين والنقابات الع ّمالية ومنظمات المجتمع المدني.
 oالھيئات الحكومية.
 oوكاالت االستخدام والتوظيف.

الرسالة األساسيةّ :
إن الع ّمال المنزليّين ،الذين يض ّمون بأغلبھم نساء ومھاجرين ،معرّضين في شكل خاص لإلساءة الجسدية والجنسية
ً
والنفسية وغيرھا من أشكال اإلعتداء والتحرّش والعنف ّ
ألن مكان عملھم خف ّي عن األنظار وغالبا ما يعملون لوحدھم من دون زمالء في
 ٥٥منظمة العمل الدولية ،العمل الالئق للع ّمال المنزليّين في آسيا ومنطقة المحيط الھادئ – كتيّب للمدرّبين ،بانكوك ،٢٠١٢ ،ص ،٤٥ .متوفّر على:
http://www.ilo.org/wcmsp٥/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_١٨٤١٩٤.pdf
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العمل .ويُعتبر الع ّمال المقيمون في مكان العمل معرّضين للخطر في شكل خاص .لذلك ،ينبغي اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان تمتّع
الع ّمال المنزليّين بالحماية الفعليّة من جميع أشكال االعتداء والتحرّش والعنف .يح ّ
ق للع ّمال المنزليّين التمتّع بشروط استخدام عادلة باإلضافة
ّ
إلى ظروف عمل الئقة .وفي حال كانوا يقيمون داخل المنزل ،يح ّ
ق لھم التمتّع بظروف عمل تحترم خصوصيّتھم .وينبغي أن يتمكن الع ّمال
المنزليّين من طلب العدالة عندما تُنتھك حقوقھم .وبالتالي ،ينبغي أن يت ّمتعوا بالوصول إلى المحاكم واالستفادة من إجراءات ح ّل النزاعات
األخرى.

٦٢

التمرين  :٩المساواة بين الجنسين ومشاكل التمييز التي تنجم خالل دورة االستخدام

٥٦

الھدف :مساعدة المشاركين على معرفة كيف تؤ ّدي معايير التوظيف التي ال يُفترض أن تتوفّر لتقديم أداء وظيف ّي مناسب إلى التمييز
المباشر وغير المباشر على أسس محظورة.
المھ ّمة :تقسيم المشاركين على مجموعات صغيرة .توزيع دراسة الحالة والطلب من ك ّل مجموعة تحضير عيرض بعد قراءة دراسة الحالة
واختيار ناطق باسم المجموعة ليعرض نتائج التمرين أمام جميع المشاركين ضمن عرض م ّدته ثالث دقائق كح ّد أقصى.
المدّة ٤٠ :دقيقة.
حالة تمييز

أُسس التمييز

يتألّف نصف القوى العاملة في مصنع للمالبس من ع ّمال وظنيّين والنصف اآلخر من ع ّمال مھاجرين.
وسعيا ً إلى التكيّف مع وضع الع ّمال المسلمين خالل شھر رمضان ،يسمح المصنع للع ّمال الوطنيّين
بالخروج قبل ساعتيْن من انتھاء الدوام ك ّل يومّ .
إن معظم الع ّمال الوطنيّين مسلمون ولكن ليس جميعھم.
ويُطلب من جميع الع ّمال األجانب العمل لنھار كامل على الرغم من ّ
أن بعضھم مسلم .كما يق ّدم المصنع
مكان سكل للع ّمال المھاجرين ،حيث يُقدم مكانًا للرجال ومكانا ً للنساء .وبسبب المخاوف األمنية ،تفرض
اإلدارة حظر تجوّل داخل مكان سكن النساء ابتدا ًء من الساعة الثامنة ليالً .ولكنّھا ال تفرض حجر تج ّول
في أماكن سكن الرجال.
تستخدم شركة كبيرة قوى عاملة مؤلّفة من  ٨٠في المائة من الرجال و ٢٠في المائة من النساء .ويشغل
الرجال نسبة  ٩٢في المائة من المناصب اإلشرافية واإلدارية .ويتكوّن الموظفّون اإلداريّون من  ٩٠في
المائة من النساء .وبما ّ
أن المرأة تميل إلى ترك وظيفتھا عندما تتزوّج أو تُرزق بأوالد ،نادراً ما يت ّم
اعتبارھا فرداً مناسبا ً للمناصب اإلشرافية واإلدارية .ويُطلب من المشرفين والمدراء العمل لساعات عمل
إضافية كثيرة .وقد ُسجّلت حاالت عديدة من اإلرھاق بسبب العمل لساعات طويلة .وفي حين يت ّم تقديم
اإلعانات العائلية للع ّمال الرجال والنساء ،يت ّم إعطاء إجازة عائلية للنساء فقط .ومن الممكن أن تحصل
المرأة على إجازة عائلية قد تصل إلى أسبوعيْن من أجل االھتمام بأطفالھا المرضى أو بفرد آخر من
أفراد العائلة وبإمكان المرأة أن تغادر العمل قبل  ٣٠دقيقة من نھاية الدوام العادي لتفادي زحمة السير.
في مصنع قماش معيّن ،يقوم معظم الموظّفين بأعمال القصّ أو الخياطة .وعلى ع ّمال القصّ أن يعملوا
على أجھزة قطع خطيرة ويتطلّب عملھم مجھوداً جسديا ً أكثر من عمل الخيّاطين .أ ّما أعمال الخياطة
فھي تتطلّب درجة عالية من الدقة بسبب طلبات التجّار الملحّة وتدقيقھم الدائم في النوعيّة .ومن شأن أ ّ
ي
خطأ ،حتى أبسط األخطاء ،في عمليّة الخياطة أن تؤثّر على سمعة الشركة والطلبات المستقبليّة .ويتألّف
ع ّمال الخياطة فقط من النساء ويستلم الرجال أعمال القصّ ّ .
وإن أجر ع ّمال القصّ في الساعة الواحدة
أعلى من أجل الخيّاطات بنسبة  ٤٠في المائة .ويب ّر صاحب العمل سياسة األجر ھذه باإلشارة إلى تعامل
ع ّمال القصّ مع مع ّدات ثقيلة وإلى طبيعة عملھم الخطيرة .كما ي ّدعي صاحب العمل ّ
أن الرجال أكثر
إنتاجيّةً من النساء .وقد أع ّدت النقابة الع ّمالية التي تمثّل الخيّاطات تقييما ً تحليليا ً
ّ
مستقالً للوظائق من أجل
تقييم قيمة الوظيفتيْن .ووجد التقييم ّ
أن الوظيفتيْن تتمتّعان بقيمة متساوية في شكل عام بنا ًء على المھارة
ولكن صاحب العمل رفض نتائج التقييم زاعما ً ّ
ّ
أن العمليّة
والجھد والمسؤوليات وشروط وظروف العمل.
كانت منحازة.

٥٦س .أولني ،تمرين ت ّم تقديمه خالل جلسة التدريب بشأن المساواة بين الجنسين والتمييز وتفتيش العمل ،ع ّمان -األردن  ١٤آب/أغسطس .٢٠١٣
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أُسس التمييز

حالة تمييز

ح ّددت شركة أجر الع ّمال المواطنين بـ ١٧٠دينار أردني وأجر الع ّمال غير المواطنين بـ١١٠
دينار أردني .ويت ّم تقديم المسكن إلى الع ّمال الغير المواطنين ولكنّه إختيار ّ
ي .كما يحصل الع ّمال
غير المواطنين على مكافأة أقدميّة بقيمة  ١٠دينار أردني على عكس الع ّمال المواطنين الذين ال
يحصلون على ھذه المكافأة .يأتي الع ّمال غير المواطنين من بنغالدش .في السابق كانت تستخدم
الشركة بعض الع ّمال من سري النكا ولكن منذ أن حاول بعضھم تنظيم إضراب خالل السنة
الماضية لالحتجاج على األجور الذي اعتبروھا غير عادلة ،طلب صاحب العمل من وكالة
االستخدام ّأال ترسل له أ ّ
ي عامل من سري النكا.

عملت الموظّفة  xلصالح شركة لم ّدة  ١٠سنوات في المنصب عينه .وكانت محبوبة من زمالئھا وعُرف
عنھا في وثائق الشركة أنّھا موظّفة ذات كفاءة وإنتاجية عالية .ولكنّھا كانت تعاني من ألم دائم في الظھر
والحظت إعالنًا عن وظيفة تالئم مھاراتھا .تكلّمت مع المشرف عليھا لتعبّر له عن اھتمامھا بالتق ّدم
للمنصب الجديد .إبتسم ال ُمشرف وقال لھا أنّھا ال تتمتّع بالقدرة على تح ّمل المنصب الجديد وأنّه ال ينبغي
على األشخاص المعوّقين تقديم طلب على ھذه الوظيفة بما أنّھا تتطلّب البقاء على أھبّة االستعداد طيلة
ساعات النھار وطوال أيّام األسبوع.
يفضّل صاحب مصنع توظيف نساء غير متزوّجات ومن دون أطفال وما دون الـ ٢٥من العمر بما أنّه
أنھن جديرات أكثر بالثقة وسيقبلن بأجر منخفضّ .
ّ
إن أغلبيّة الوظائف ال ُمصنّفة كوظائف "ال
يعتبر
ّ
ولكن ھذه الوظائف تتطلّب درجةً كبيرة من التركيز والبراعة ويت ّم القيام
تتطلّب مھارات" تشغلھا نساء
بھا في ظروف حارّة وصاخبةّ .
وإن أي خطأ قد ترتكبه الموظفات يطيح بسمعة الشركة ويؤ ّدي إلى
خسارة كبيرة في المبيعات.

اإلجابات:







الحالة  :١تمييز على أساس الجنس واألصل الوطني.
الحالة  :٢تمييز على أساس الجنس )بح ّ
ق النساء والرجال على ح ّد سواء(.
الحالة  :٣تمييز على أساس الجنس.
الحالة  :٤تمييز على أساس األصل الوطني )بح ّ
ق الع ّمال المحليّين والع ّمال من بنغالدش والع ّمال من سري النكا(.
الحالة  :٥تمييز على أساس العجز الجسدي.
ّ
والسن والوضع االجتماعي.
الحالة  :٦تمييز على أساس الجنس

ي نوع من التمييز ھذا؟
التمرين  :١٠أ ّ

٥٧

الھدف :مساعدة المشاركين على تحديد التمييز المباشر وغير المباشر في القانون وفي الممارسة على ح ّد سواء.
المھ ّمة :توزيع نسخة عن الورقة أدناه على المشاركين .نقاش ضمن مجموعات.
المدّة ٣٠ :دقيقة.

أمثلة عن أنواع التمييز على أسس محظورة في االتفاقية رقم ١١١
التمييز المباشر

.١
.٢

التمييز غير المباشر

األحكام القانونيّة التي تنصّ على إعطاء القروض الصغيرة
للبدء بأعمال تجاريّة معيّنة فقط إلى مق ّدمي الطلبات الذكور.
األحكام القانونيّة التي تمنع استخدام المرأة في وظائف مح ّددة.

ُ ٥٧مع ّدل من كتيّب منظمة العمل الدولية ،المساواة وعدم التمييز في العمل في جنوب شرق آسيا -كتاب تمارين وأدوات للمدرّبين ،بانكوك ،٢٠١١ ،ص.٤٦ .

٦٤

.٣
.٤
.٥
.٦

.٧
.٨

جدول مرتبات في القانون يختلف بين النساء والرجال الذين
يقومون بالعمل عينه أو بعمل ذي قيمة متساوية.
األحكام القانونيّة التي تستثمني الع ّمال المنزليّين من حماية
قانون العمل .أكثر من  ٨٠في المائة من الع ّمال المنزليّين ھم
من النساء.
اإلعالنات الوظيفية التي تشير إلى وجوب تقديم طلبات
التوظيف من جانب الذكور فقط.
ّ
اإلعالنات الوظيفية التي تح ّدد متطلبات للطول والوزن بما ال
ّ
يمت للوظيفة بصلة .تشير البيانات بشأن مع ّدل الطول
والوزن لدى النساء والرجال إلى أنّه من غير المرجّح أن
تستوفي النساء المتطلّبات بالمقارنة مع الرجال.
تمركز النساء في مجموعة محدودة من الوظائف.
وجود فارق كبير في جدول أجور "التقنيّين العاديّين"
و"ع ّمال التنظيف" حتى وإن كان العمل في ھتيْن الفئتيْن
الوظيفيّتيْن كثير الشبه وقيمة مخرجات العمل فيھما كثيرة
التطابق .تبيّن سجّالت الموظفين في الشركة ّ
أن جميع التقنيّين
العاديّين ھم من الرجل ّ
وأن معظم ع ّمال التنظيف ھم من
النساء.

اإلجابات
أن القانون ينصّ صراحةً على ّ
إن ھذه الحالة مث ٌل واضح عن التميّيز المباشر على أساس الجنس في القانون بما ّ
ّ .١
أن فقط مق ّدمي الطلبات
ّ
الذكور مؤھلون للحصول على القروض الصغيرة.
 .٢غالبا ً ما يت ّم اعتماد أحكام تمنع استخدام النساء في مناصب مح ّددة كإجراءات حسنة النية لحماية صحة المرأة ولكن ،من الناحية
التطبيقيّة ،قد تؤ ّدي ھذه اإلجراءات إلى انخفاض فرص استخدام المرأة .ومن ھذا المنظور ،يُعتبر ھذا المثل حالة تمييز مباشر على
أساس الجنس في القانون ّ
ألن المحظورات تقصي النساء عن فرص االستخدام.
ّ
 .٣ھذا مثا ٌل واضح على التمييز الجنسي المباشر في القانون ألن القانون ينصّ صراحة على إعطاء أجر مختلف للنساء والرجال مقابل
العمل عينه أو عمل ذي قيمة متساوية.
 .٤ھذا مثال واضح على التمييز غير المباشر في القانون على أساس الجنسّ .
فإن القرار الذي أخذه المشرّع إلقصاء مجموعة الع ّمال
المنزليّين من الحماية بموجب قانون العمل يض ّر بھذه المجموعة الكبيرة من الع ّمال التي تتألّف بمعظمھا من النساء.
 .٥ھذا مثال واضح على التمييز الجنسي المباشر في الممارسة .فاإلعالن الوظيفي يُقصي في شكل صريح النساء من فرصة التوظيف.
ّ
 .٦ھذا مثال واضح على التمييز الجنسي غير المباشر في الممارسةّ .
ولكن من حيث
فإن متطلّبات الطول والوزن تبدو غير منحازة
ّ
الممارسة ،ھذه المتطلّبات تح ّد من فرص النساء قي شكل غير متناسب بما ّ
وأخف وزنا ً في األغلب من الرجال.
أن المرأة أقصر
 .٧في جميع أنحاء العالم ،يت ّم نقسيم أسواق العمل بطريقة تمركز المرأة في وظائف مح ّدد والرجال في وظائف أخرى .وفي بعض البلدان،
يكون ھذا الفصل الوظيفي على أساس الجنس صلبا ً في حين يكون أق ّل صرامةً في بلدان أخرى .وتبرز اختالفات على مستوى
الوظائف التي تُعتبر "وظائف ذكورية" والوظائف التي تُعتبر "وظائف نسائية" ،فعلى سبيل المثال ،تُعتبر التجارة أو الحياة وظيفةً
ّ
للرجال في بعض البلدان ووظيفة للنساء في بلدان أخرى .ويعتبر البعض ّ
ويظن البعض اآلخر
أن ھذا الفصل "طبيع ّي" وليس إشكاليا ً.
ّ
ّ
أن ھذا الفصل يُسھم في حماية المرأة من العمل الذي ال يُعتبر مناسبا ً لھا .ولكن ،تشير البراھين إلى أن الفصل الوظيفي حسب الجنس
يح ّد من الخيارات المھنيّة أمام النساء والرجال على ح ّد سواء ويؤ ّدي إلى انعدام الكفاءة في أسواق العمل .وتُعتبر أنواع الوظائف
والمھن المتوفّرة للنساء أق ّل من تلك المتوفّرة للرجال وذلك بسبب سوء تقدير الوظائف التي تقوم بھا النساء .وغالبا ً ما ال تحظى النساء
بالظروف الوظيفية عينھا بالمقارنة مع الرجل وذلك على مستوى الرواتب والوصول إلى التنمية المھنية .ويُش ّكل تمركز النساء ھذا في
مھن تحت ّل عادةً المستويات الدنيا في التراتبية الوظيفية تمييزاً جنسيا ً في الممارسة.
 .٨ھذا مثل واضح على التمييز الجنسي غير المباشر في الممارسة .بما ّ
أن مضمون عمل التقنيين العاديين وع ّمال التنظيف مماثل ،ينبغي
أن أن يُدفع لھم جميعا ً أجراً متساويا ً .ومن شأن تحديد جداول أجور مختلفة لوظيفتيْن متساويتيْن في القيمة أن يميّز ض ّد ع ّمال النظافة
المؤلّفين جميعا ً من النساء وأن يش ّكل بالتالي تمييزاً جنسيا ً غير مباشر في الممارسة.
الرسالة األساسية :تفسير ّ
أن عدداً كبيراً من البلدان حقّق تق ّدما ً كبيراً في معالجة التمييز المباشر وإلغاء القوانين التمييزيّة .ولكن ،في خض ّم
ھذه العمليّة قد يتحوّل التمييز المباشر في القانون إلى أشكال ماكرة من التمييز غير المباشر والممارسات التمييزيّة ّإال في حال ت ّم االعتراف
ّ
بتأن بأشكال التمييز الجديدة ھذه عند بروزھا .وسعيا ً إلى اجتثاث التمييز ،من المھ ّم التم ّكن من تحديد مختلف أشكال التمييز واتخاذ
ً
اإلجراءات الالزمة إللغاء األشكال الماكرة من التمييز التي من الممكن أن تكون متفشية على نطاق واسع.
٦٥

الفصل  :٥كيفية كشف تفتيش العمل عن التمييز في العمل
ومعالجته
٥٨

يوفر ھذا الفصل عدد من األدوات التحليلية التي يمكن مفتشو العمل استعمالھا للكشف عن ممارسات التمييز في مؤسسة.
تعتبر ھذه األدوات من الممارسات الحسنة الدولية في ھذا المجال وتم تطويرھا من قبل مديرية تفتيش العمل االسبانية بھدف
إنفاذ القانون االسباني بشأن فعالية المساواة بين الرجل والمرأة )المادة  ،٢٠القانون رقم  ٣بتاريخ  ،٢٣آذار/مارس
.(٢٠٠٧

تحليل المؤسسة
ھدف تحليل المؤسسة ھو تخويل مفتشي العمل تعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل وإزالة التمييز ويحتوي على معلومات مصنفة
حسب النوع االجتماعي ويقدم مالحظات تأخذ بعين االعتبار االختالفات بين الجنسين أو االختالفات بين فئات العمال المختلفة .من
المعلومات المفيدة بشكل خاص) :أ( الوظيفة )معدل المشاركة ،السكان العاملين ،الموظفين بدوام جزئي أو بعقود "غير نمطية"(؛ و)ب(
المعاش )متوسط الدخل السنوي ،الراتب الشھري اإلجمالي واألجر اإلجمالي بالساعة(.
بإمكان إجراء التحليل من خالل اتخاذ الخطوات التالية:

الخطوة األولى  -تحديد المسائل الواجب تحليلھا :النفاذ إلى العمل ،تصنيف العمل ،الترقية والتدريب ،الدفع )المزايا
اإلضافية ،اإلعانات( ،تنظيم وقت العمل ،المصالحة بين العمل والحياة الشخصية والمھنية )إجازة األمومة ،إجازة األبوة،
اإلجازة الوالدية( والوقاية من التحرش الجنسي والمضايقة.
الخطوة الثانية  -تنظيم القطاع والمؤسسة في السياق المناسب :سمات المؤسسة )الحجم ،تقسيم فئات العمل( ،القطاع،
األنشطة التي تقوم بھا ،الظروف االجتماعية واالقتصادية للمناطق المجاورة )الريف والتعليم ومسائل التنقل للمرأة(.
الخطوة الثالثة  -المعلومات العددية :اإلحصاءات المصنفة حسب نوع الجنس )أي نسبة العمال الموظفين والمتمتعين
بفرص التدريب(.
الخطوة الرابعة  -المعلومات النوعية :إجراءات المؤسسة ومعاييرھا وممارستھا وأفعالھا مقارنة مع المتطلبات القانونية
)أي النظر في عمليات االختيار السابقة وقنوات التوظيف والنظم المستعملة لجمع المعلومات بشأن الباحثين عن العمل-
طلبات العمل وعروض العمل على اإلنترنت أو في وسائل اإلعالم ومحتوى المقابالت أو االمتحانات وتوصيفات العمل(.

 ٥٨يرتكز ھذا الفصل على منظمة العمل الدولية ،تفتيش العمل والمساواة بين الجنسين ،جنيف ٢٠١٢ ،الوحدتين الثالثة والخامسة.

٦٦

األدوات العملية لجمع البيانات
الفئات المھنية
مقارنة عدد الرجال والنساء في كل وظيفة وفئة مھنية وفق متطلبات العمل ودراسة سواء كانت متطلبات العمل متسمة "بالرجولة" أو
"باألنوثة" وفق القوالب النمطية والقيم ،إلخ .من بعض األمثلة:
الرجال
الرقم

فئة العمل

النساء
الرقم

في
المائة

المتطلبات

فئة األجر

في
المائة

٦





شھادة جامعية
ثالث سنوات على األقل من الخبرة في الكادر اإلداري
عشر سنوات على األقل من الخبرة المھنية

كادر إداري

الفئة الثانية

٦٦

٤٠




شھادة جامعية
ثالث سنوات من الخبرة المھنية

مھني

الفئة الثالثة

١٢٨ ١٢٢

١٢٨



التعليم الثانوي

إداري

الفئة األولى ١٥

الوظيفة

الرجال
عدد

في
المائة

النساء
عدد

فئة األجر

المتطلبات
في
المائة

الوظيفة
األولى

٥

١





شھادة جامعية متقدمة أو شھادة البكالوريوس وشھادة تأھيل مھنية
ست سنوات على األقل من الخبرة في الكادر اإلداري
خمسة عشر سنة على األقل من الخبرة المھنية

الكادر اإلداري

الوظيفة
الثانية

٥

٢





شھادة جامعية متقدمة أو شھادة البكالوريوس وشھادة تأھيل مھنية
ثالث سنوات على األقل من الخبرة في الكادر اإلداري
عشر سنوات على األقل من الخبرة المھنية

الكادر اإلداري

الوظيفة
الثالثة

٥

٣





شھادة جامعية
ثالث سنوات على األقل من الخبرة في الكادر اإلداري
عشر سنوات على األقل من الخبرة المھنية

الكادر اإلداري

ترقية العمل
يسود غياب المساواة على سبيل المثال حين تقل نسبة النساء اللواتي يحظين بترقية إلى فئات مھنية أعلى بشكل ملحوظ عن نسبة الرجال.
من اإلحصاءات المھمة نسبة الرجال والنساء الذين يحظون بترقية في دورات الترقية المؤخرة )على سبيل المثال في الدورات الخمسة
األخيرة(.

٦٧

الترقيات الممنوحة في دورة الترقية األخيرة

النساء

الفئة األولى
الفئة الثانية
الفئة الثالثة
المجموع

٢
٤
١٠
١٦

في
المائة

الرجال
٥
٦
١٨
٢٩

في
المائة

المجموع
٧
١٠
٢٨
٤٥

المعاشات
من المھم قياس اختالفات المعاشات بين الرجال والنساء عالوة على المعاش المنظم وفق الفئة من أجل تحديد المكونات غير المنظمة أو
المرتكزة إلى األداء غير المقاس.
الرجال
الوظيفة

الفئة

الفئة األولى

الفئة الثانية

الوظيفة األولى
الوظيفة الثانية
الوظيفة الثالثة
الوظيفة األولى
الوظيفة الثانية
الوظيفة الثالثة

عدد
٥
٥
٥
١٠
٢٣
٣٣

النساء
في
الما
ئة

متوسط المكونات
)($

عدد

٣.٠٢٤
٢.٦٢٢
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عالقة التوظيف
من أجل معرفة سواء توظف أغلبية واسعة من النساء وفق عقود مؤقتة بالمقارنة مع الرجال بإمكان جمع البيانات بشكل عام وحسب الفئة
والوظيفة من خالل استعمال الجدولين التاليين) .يساعد التقسيم إلى وظائف وفئات في المقارنة(.
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التمرين األول :قوائم المراجعة لتحليل المؤسسة وفق المساواة بين الجنسين
الھدف :إجراء تحليل للمؤسسة مبني على المساواة بين الجنسين
المھمات :في مجموعات صغيرة استعمال قوائم المراجعة المقترحة:
 .١اختيار إحدى الفئات المقترحة :ترقية العمل ،المعاشات ،زيادة عدد العقود المؤقتة وبدوام جزئي ،التحرش الجنسي ،المضايقة) .باإلمكان أيضًا
اختيار موضوع غير وارد في الفصل(.
 .٢للموضوع المختار تطوير قوائم مراجعة عملية لمساعدة مفتشي العمل على جمع البيانات العددية والنوعية المفيدة وتحليل ھذه البيانات
والمالحظات واقتراح إجراءات تعويض محتملة.

الوقت ٣٠ :دقيقة لعمل المجموعة ١٠ .دقائق لعرض كل فريق ١٠ .دقائق للنقاش النھائي
لغرض ھذا التمرين ثمة بعض قوائم المراجعة وأفكار مرفقة أدناه .بإمكان توزيع قوائم المراجعة خالل التمرين من أجل مساعدة
المشاركين على تطوير أفكار.
٦٨

األدوات العملية لتحديد التمييز ومعالجته

٥٩

قائمة المراجعة األولى  :تحديد القوانين والسياسات والممارسات التمييزية :
الخطوة األولى :تحديد حاالت التمييز أو اإلقصاء أو التفضيل
 .iتحديد الشخص أو األشخاص المتعرضة لھذا النوع من المعاملة
 .iiتحديد األفعال أو حاالت اإلغفال أو العمليات التي تعامل األشخاص أو المجموعات المعنية بشكل مختلف أو
المؤدية إلى إقصاء )قانون أو تنظيم إداري أو سياسة أو ممارسة ،إلخ(.
 .iiiتحديد صاحب الفعل أو اإلغفال ) ً
مثال الجھاز اإلداري أو السلطة اإلدارية أو الجھات الفاعلة الخاصة )مثل
المؤسسة((.
الخطوة الثانية :تحديد سواء يرتكز اختالف المعاملة على أساس محظور )سواء كان مقصودًا أو من خالل وقعه(.
ھل يتمتع األشخاص أوالفئات المعانية من اختالف المعاملة أو اإلقصاء بسمات شخصية متعلقة بإحدى أسس
.i
التمييز المحظورة )العرق ،اللون ،الدين ،الرأي السياسي ،االنتماء الوطني أو األصل االجتماعي(؟
ھل تنجم المعاملة عن سمات شخصية متعلقة باألسس المذكورة األعاله؟
.ii
في الحال الضلوع بتمييز غير مباشر ھل تؤثر اإلجراءات الحيادية ظاھرً ا بشكل غير مناسب بعض الفئات من
.iii
األشخاص بسبب سماتھم المتعلقة باألسس المذكورة أعاله مقارنة مع فئات األشخاص الذين ال يتمتعون بھذه
السمات؟
الخطوة الثالثة :تحديد حاالت التأثير السلبي على المساواة في العمل والوظيفة.
في أي جوانب يؤدي التمييز أو التفضيل أو اإلقصاء إلى آثار سلبية؟
.i
تحديد جوانب العمل والوظيفة المتأثرة )التدريب ،النفاذ إلى وظائف معينة ،النفاذ إلى الموارد الضرورية،
.ii
التوظيف ،المعاش ،شروط وأحكام العمل األخرى ،الحماية االجتماعية ،الصرف ،التقاعد ،إلخ(.
النظر في كيفية تأثر الرجال والنساء في المجموعات المختلفة.
.iii
الخطوة الرابعة :ھل من تبرير صالح وشرعي لالختالف في المعاملة؟

.i
.ii
.iii
.iv

ھل يبرر االختالف في المعاملة ألنه مرتكز إلى متطلبات مالصقة لعمل معين؟
ھل يھدف اإلجراء إلى تصحيح آثار تمييز في الماضي وإعادة التوازن )التمييز اإليجابي( وتفضيل كمجموعة
معينة في الوقت ذاته؟
ھل يعتبر اإلجراء إجراءًا خاصًا للحماية أو المساعدة ويھدف إلى االستجابة إلى مجموعة معينة مثل المرأة
الحامل والعمال ذوي اإلعاقة والعمال الذين تقع على عاتقھم مسؤوليات عائلية؟
ھل يھدف اإلجراء بشكل صريح إلى تحقيق مساواة الفرص؟ ھل يتناسب مع طبيعة الحماية والمساعدة
الضروريتين ونطاقھما أو التمييز القائم؟

قائمة المراجعة الثانية :مراجعة مفتشي العمل.
عندما يقوم مفتشو العمل بتقييم للمساواة وعدم التمييز في مكان العمل يجب أن تحتوي المراجعة على تحليل لسجالت الموظفين ووثائق
أخرى ذات صلة بشأن وحدة التوظيف أو الشركة مع التركيز على الجوانب التالية:

.i

البحث في إحصاءات قوى العاملة في المؤسسة وفق معيار الجنس واألصل العرقي للموظفين )أو
األسس األخرى ذات الصلة مثل اإلعاقة(

.ii

النظر في ملف توظيف المؤسسة حسب أنواع األعمال ومستوياتھا ومتطلبات العمل وتحليل جنس
الموظفين وعرقھم في المراتب المختلفة.
النظر في األجر والمزايا واإلعانات والمكافآت وفق المراتب المختلفة وتحليل إحصاءات األجور
وفق الجنس والعرق واألسس األخرى ذات الصلة.

.iii

 ٥٩منظمة العمل الدولية ،المساواة وعدم التمييز في العمل في شرقي وجنوبي شرق آسيا -دليل ،٢٠١١ ،ص ٩٠-٩٤ .مع تكييف من س .أولني.

٦٩

.iv
.v
.vi
.vii
.viii

النظر في نسبة النساء واألقليات العرقية في المراتب الصانعة للقرار في الوحدة أو الشركة.
النظر في احتمال تمتع الشركة لسياسية أو تنظيمات بشأن تساوي الفرص بما يشمل ذلك عدم
التمييز والمساواة في األجر بين الرجال والنساء لعمل ذات قيمة متساوية وحظر التحرش الجنسي
وأشكال التحرش االخرى واإلعالن عن ذلك للموظفين وضبط الوضع بشكل مناسب.
البحث في احتمال وجود شكاوى تمييز بما في ذلك التحرش الجنسي وسائر أشكال التحرش أو عدم
المساواة في الدفع وكيفية معالجة ھذه المسائل وتصحيحھا.
النظر في احتمال وجود آليات شكاوى داخلية من أجل استالم الشكاوى المتعلقة بالتمييز ومعالجتھا
والجھات المسؤولة في ھذه اآللية )نسبة الرجال والنساء ،إلخ(.
النظر في احتمال تمثيل نقابة عمالية في الشركة أو سواء ثمة منظمة أخرى تمثل الموظفين أو
لجنة مساواة بين الجنسين ودور ھذه المنظمات واألجھزة في تعزيز عدم التمييز والمساواة في
األجر.

قائمة المراجعة الثالثة :األسئلة الواجب طرحھا خالل زيارة تفتيش العمل
التوظيف

.i
.ii

ھل يقوم صاحب العمل بإعالنات عمل حيادية أي إعالنات ال تردع أفراد من جنس معين أو من
فئات عرقية معينة عن طلب العمل؟
ھل تحدد مواصفات العمل بشكل واضح معايير اختيار غير متحيزة مثل معايير متعلقة فقط
بالمؤھالت والمھارات والمعارف والخبرات الضرورية للعمل وھل تطبق ھذه المعايير بطريقة
غير متحيزة في عملية االختيار؟

ھل من إجراءات متخذة لتشجيع الفئات غير الممثلة على طلب العمل؟
.iii
ھل يستخدم صاحب العمل استمارات طلب حيادية أي استمارات ال تشمل أسئلة غير متعلقة بمعايير
.iv
االختبار )بشأن جنس الطالب أو عرقه أو وضعه العائلي وال تتطلب صورة(؟
ھل يتم ترتيب مقابالت العمل واختبارات تحديد المستويات بشكل غير تمييزي؟
.v
ھل حصل الموظفون المسؤولون عن عملية التوظيف على تدريب بشأن عدم التمييز؟
.vi
ھل يشمل صاحب العمل اختبارات عمل أو فيروس نقص المناعة البشرية خالل الفحوصات الطبية
.vii
للمرشحين للعمل؟
التقدم في المھنة
ً
ھل يعلم صاحب العمل الموظفين المؤھلين رجاال ونسا ًء عند توافر فرص ترقية أو تدريب؟
.i
ً
ھل يحصل كل الموظفين رجاال ونسا ًء على مساواة الفرص في التدريب والتطور المھني؟
.ii
ھل يستخدم صاحب العمل معايير اختيارية منصفة وغير تمييزية أي معايير متعلقة فقط بحاجات
.iii
الموظفين ومھاراتھم ومؤھالتھم ومعارفھم عند اختيار الموظفين إلجراء دورات تدريبية؟
ھل يستخدم صاحب العمل معايير اختيارية منصفة وغير تمييزية ضد جنس معين عند اتخاذ قرار
.iv
بشأن الترقية؟
ھل يتم إعطاء األولوية لفئة أو فئات معينة للترقية وفي ھذه الحالة ألي أسباب )تفضيل شخصي أو
.v
تمييز إيجابي(؟
ھل اعتمد صاحب العمل أي إجراءات إيجابية لتعزيز فرص المجموعات غير الممثلة من أجل
.vi
التنافس على التقدم في العمل؟
المساواة في األجر
ھل يتقاضى الموظفون الرجال والنساء سواء بعقود بدوام جزئي أو كامل والمؤدون للعمل ذاته أو
.i
عمل ذات قيمة متساوية األجر ذاته؟
ھل تحصل المرأة على عقود غير قياسية بشكل غير مناسب مما يؤدي إلى عدم المساواة في األجر
.ii
للعمل ذاته أو للعمل ذات القيمة المتساوية )على سبيل المثال بسبب عدم النفاذ إلى المزايا أو
العالوات(؟
ھل يحصل الموظفون الرجال والنساء على مساواة الفرص في اإلسكان واإلعانات العائلية
.iii

٧٠

واإلعانات األخرى والحماية االجتماعية والمزايا األخرى؟
ھل يتم توفير العالوات والحوافز والھدايا لكل الموظفين بشكل غير تمييزي أو تمنح فقط للوظائف
.iv
التي يطغى عليھا الرجال؟
شروط وأحكام العمل
ھل يوفر صاحب العمل للرجال والنساء والمجموعات المختلفة بما في ذلك األقليات العرقية
.i
شروط وأحكام العمل ذاتھا بحكم نوع العقد وساعات العمل عادية وإضافية والفرص واإلجازات
المرضية وأيام اإلجازة األخرى والحماية من مخاطر العمل وشروط إنھاء العقد ،إلخ.
ھل يوفر صاحب العمل إجازة أمومة ومزايا للمرأة وإجازة أبوة للرجل؟
.ii
ھل يتم توفير اإلجازة الوالدية أو يتم اتخاذ إجراءات أخرى للموازنة بين العمل ومسئوليات العائلة
.iii
وھل تتوافر للرجال والنساء على قدم المساواة؟
ھل تعامل المرأة بشكل أسوء بسبب كونھا متزوجة أو حملھا )وفق نوع العقد ھل من ضرورة
.iv
لالستقالة عن العمل في حال الحمل(؟
ھل يستوعب صاحب العمل أديان وممارسات ثقافية مختلفة؟
.v
ھل خضع صاحب العمل بالتنسيق مع الموظفين والممثلين عنھم ألي تدريب أو زيادة وعي بشأن
.vi
عدم التمييز؟
األمن الوظيفي
ھل يتم التمييز ضد أعضاء من مجموعات معينة في فترة التجربة أو مدة العقد؟
.i
ھل يتم تفضيل أو إقصاء مجموعات معينة بشكل غير متسق عند اتخاذ قرار اإلقالة أو الصرف؟
.ii
ھل يرتكز صاحب العمل الذي يتخذ قرار إقالة شخص على أسباب مرتبطة بسلوك العامل أو
.iii
العاملة وقدرته أو قدرتھا على أداء المھام أو متطلبات المؤسسة؟
ھل يحدد التعويض الممنوح للعامل عند اإلقالة بشكل غير تمييزي؟

.iv

اإلجراءات التصحيحية وإجراءات العمل اإليجابي
حسب غياب التوازن تتفاوت اإلجراءات التصحيحية بين:






التعويض المالي
وضع الحصص
إنشاء نظام تعبئة الترقيات/الوظائف الشاغرة يكون شفافًا وصريحًا فيما يتعلق بمعايير التقييم والمتطلبات.
اعتماد نظام حيادي بين الجنسين لتقييم الوظائف والشفافية في نظم الدفع.
اعتماد ترتيبات عمل مرنة وساعات عمل مركزة وعمل عن بعد وتوفير حلول لرعاية األطفال في مكان العمل.

أدوات استباقية ألصحاب العمل من أجل تحسين االمتثال بالمساواة وعدم التمييز في المؤسسة
بإمكان اقتراح تمارين مشابھة لتلك الواردة أعاله للمتدربين من المستخدمين للبطاقات أدناه .قد تقضي الحاجة إلى توزيع البطاقات حيث ترد
األھداف فقط .بإمكان الطلب من المشاركين اقتراح األفعال على شكل مجموعات صغيرة.
الميدان :النفاذ إلى العمل

األھداف:

-

تشجيع العمال على طلب األعمال حيث يضعف تمثيلھم.

-

دعوة المرأة إلى الخضوع لدورات تدريبية ضرورية لطلب العمل.

األفعال:

٧١

-

إزالة البيانات المتعلقة بالوضع العائلي أو الحالة االجتماعية من استبيانات فرص العمل.

-

اإلعالن عن وجود سياسة ناشطة في عدم التمييز في فرص العمل.

-

إنشاء خط ھاتفي لمساعدة العمال من كال الجنسين المعتقدين بكونھم ضحايا التمييز في عمليات االختيار والبحث في
شكاواھم.

-

إرساء حصص في األعمال حيث يضعف تمثيل أحد الجنسين.

-

تنظيم مبادرات تدريب على المساواة بين الجنسين للموظفين المسؤولين عن االختيار والتوظيف.

الميدان :التصنيف المھني

األھداف:

-

تعزيز المساواة )بين الرجل والمرأة( في تشكيل الفئات المھنية المختلفة داخل المؤسسة من أجل تقليص الفصل األفقي
والعمودي.

-

االعتراف باألعمال من خالل تقديم معاش مناسب وفق كل فئة.

األفعال:

-

تغيير أسماء الفئات المھنية من خالل إزالة أي مراجع متعلقة بجنس العامل المؤدي للوظيفة.

-

إدخال نظام لتقييم العمل مبني على معايير حيادية مثل تحليل المتطلبات وفق قيمتھا الفعلية وليس المعايير االجتماعية.

-

تصميم فرص معينة للتدريب كي تستطيع المرأة احتالل الوظائف في الفئات أو الوحدات التي يحتلھا الرجل بشكل
رئيسي داخل الشركة.

الميدان :ترقية العمل

األھداف:

-

إزالة العقبات وتشجيع ترقية المرأة لإلدارة المتوسطة أو المراتب التنفيذية.

-

ضمان عدم تشكيل المصالحة بين العائلة والعمل عقبة أمام التقدم في األعمال المنطوية على مسؤوليات أكبر.

-

اعتماد سياسة ناشطة في عدم التمييز في تعيين الوظائف اإلدارية.

األفعال:

-

إدخال معايير شفافية في عمليات االختيار  :الدعايات ونشر معايير التقييم ونظم التصنيف.

-

ضمان مشاركة لجنة المساواة في ھذه العمليات.

-

اتخاذ إجراءات لحجز األماكن في دورات الترقية وفق األعمال حيث يضعف تمثيل المرأة.

-

إزالة أي إيحاء في العقود واالتفاقات الجماعية التي بموجبھا ال يعمل العمال الرجال والنساء في المناصب العالية
ساعات عمل عادية.

-

نشر ھدف الترقيات من حيث النسبة الواجب تحقيقھا بين الموظفين إلى جانب إعالنات عمل من أجل ضمان مشاركة
المرأة في دورات الترقية.

-

نشر إعالنات عن ترقيات بشكل منتظم واستخدام معايير تقييم واضحة وشفافة.

-

إرساء مرونة في وقت العمل.

الميدان :الدفع/المعاش

األھداف:

٧٢

ضمان االمتثال بمبدأ المساواة في الدفع لعمل ذات قيمة متساوية.

-

ضمان عدم تشكيل حرية تصرف الشركة فيما يتعلق بالمعاشات أسس للتمييز.

-

تضييق الفجوة في المعاشات بين الرجل والمرأة.

األفعال:

-

استبدال العالوات غير المنظمة )العالوات الطوعية والمكافآت( بنظم مرتكزة إلى األداء منظوية على المعايير التي
يبنى عليھا الدفع.

-

تقليص جدول المعاشات في الفئات حيث يتقاضى الرجل أجرًا أعلى من المرأة وقد يكون ذلك فوريًا أو تدريجيًا.

الميدان :وقت العمل/المصالحة بين الحياة الشخصية والعائلية والمھنية

الھدف:
 .١تعزيز المصالحة المنصفة بين الحياة الشخصية والعائلية والمھنية بين الرجال والنساء.

األفعال:

-

إدخال نظام إلدارة المقترحات الھادفة إلى تعزيز المصالحة بين الحياة الشخصية والعائلية.

-

إزالة األحكام التي تخول الشركة تغيير مكان عمل وساعات العمل بشكل أحادي الجانب.

-

تنظيم المعلومات وتخصيص أيام لزيادة الوعي بشأن اإلجازة األبوية من أجل إظھار موقف الشركة المنفتح
ألخذ الموظفين ھذه اإلجازات.

الميدان :التحرش الجنسي

األھداف:

-

الوقاية من السلوك ذات الطابع الجنسي المرتكز إلى الجنس والذي قد يؤدي إلى بيئة محرجة أو مذلة أو مھينة
للضحية.

األفعال:

-

وضع بروتوكوالت لمعالجة التحرش الجنسي والتحرش المبني على الجنس.

-

إدخال سياسات ومدونات سلوك ومبادرات أخرى وضمان إلمام الموظفين بھا.

-

زيادة وعي الموظفين بشأن التحرش الجنسي من خالل الملصقات ووسائل االتصال األخرى.

-

وضع خدمة لتلقي الشكاوى )كخط للمساعدة( لألفراد الذين يعتقدون أنھم وقعوا ضحية تحرش والتحقيق في
القضايا.

الميدان :عالقة التوظيف

الھدف:

-

تعزيز المساواة في مستويات العقود المؤقتة التي يتمتع بھا الرجال والنساء.

األفعال:

-

٧٣

االمتثال الصارم بالملزمات القانونية المرتبطة بالعقود المؤقتة.

التمرين الثاني :تصميم خطة للمساواة

٦٠

الھدف :تصميم خطة للمساواة بين الجنسين
المھمات :الرجاء قراءة دراسة الحالة الموفرة قي المنشور .لقد طلبت الشركة منكم )اإلدارة وممثلي النقابات العمالية( المساعدة في
تصميم خطة للمساواة بين الجنسين .الرجوع إلى المحتوى واألمثلة الواردة في الفصول السابقة وتصميم مقترح وعرضه ومناقشته.
الوقت ٤٠ :دقيقة للعمل الجماعي ٥ ،دقائق لعرض كل فريق ٢٠ ،دقيقة للنقاش النھائي.
المنشور :شركة "العالم الطيب"

"العالم الطيب" شركة كبيرة تشغل  ١٥٠٠موظفًا .تنتج شوكوال وحلويات مصدرة إلى كل أنحاء العالم .نجاحھا مبني على نوعية منتجاتھا وقدم تقاليدھا.
أنشأت في العام  ١٩١٠وكانت تشغل مئتي موظف وكبرت بشكل بطيء سنة بعد سنة حتى العام الماضي عندما أدمجت مع شركة أخرى ووصلت إلى
حجمھا الحالي  .تشكل النساء  ٤٠في المائة من القوى العاملة وكل السكرتيرات من النساء .أما التقنيين فرجال وكبار المدراء رجال أيضًا .خمسة في
المائة من وسطاء المدراء من النساء.
بشكل عام ال يوظف المدراء من الخارج إنما يتم اختيارھم من الموظفين الداخليين المؤھلين والملمين بتنظيم الشركة .يتم توظيف السكرتيرين بشكل
محلي ويتم اختيارھم من قبل سكرتير رفيع المستوى المكلف أيضًا بتدريبھم .تمثل النساء  ٤٠في المائة من العمال في اإلنتاج .الشركة منضمة إلى نقابة
العمال و ٢٥في المائة من موظفيھا أعضاء في نقابة العمال .أعضاء لجنة نقابة العمال رجال فقط.
تفوق المعاشات في الشركة بشكل عام تلك المتوافق عليھا للقطاع .وتمنح المؤسسة أيضًا عالوات مختلفة مرتبطة بتوافر الموظفين للعمل ساعات إضافية
وخالل نھاية األسبوع .في فترة الذروة يزيد مجموع الساعات اإلضافية إال أنه يخضع دائ ًما للمفاوضات ويتم الموافقة عليه مع اتحاد الموظفين .وتوفر
دورات تدريبية مختلفة داخل وخارج الشركة ال سيما للمدراء والتقنيين من أجل تحديث كفاءاتھم في اإلدارة والتسويق والتجارة والتكنولوجيات الجديدة
والمعدات الجديدة إلخ.

ما من أحكام معينة للمسائل العائلية .لكن في بعض الحاالت أثبت كبار المدراء عن مواقف داعمة وودية حيال مشاكل معينة تؤثر على عائالت الموظفين
من خالل اتخاذ إجراءات محددة .ما من سجل للشكاوى الرسمية بشأن التمييز المبني على الجنس .إال أنه تم نقل ثالث نساء إلى وظيفة أخرى بعد أن
أخذن إجازة األمومة وذلك ألغراض "تنظيمية" .عندما أدخلت الشركة تغييرًا ثالثًا في العام الماضي )من الساعة العاشرة ً
ليال حتى الساعة السادسة
صباحًا( قررت العديد من النساء )ال سيما تلك اللواتي يعشن بعيدًا عن الشركة أو األمھات( االستقالة.
ّ
حملھن .سرت شائعات بين الموظفين مفيدة بأن الموظفات ھذه طلب منھن اإلمضاء
في السنوات الخمسة الماضية قررت أربع نساء "االستقالة" فور
على رسالة استقالة عند توظيفھن لكن لم تثبت صحة ھذه الشائعات .موظفتان أخريان غادرتا العمل مؤخرًا وتحدث بعض الموظفين عن أسباب متعلقة
بالتحرش الجنسي.
لفت االنتباه إلى ھذه القضايا مؤخرًا عندما قام صحافي بنشر مقال في الصحيفة المحلية بشأن "أسباب مغادرة النساء العالم الطيب" .وبثت محطة
التلفزيون المحلية النبأ اإلخباري ذاته وأجرت مقابالت مع مديري الشركة وممثلي نقابة العمال وبعض الموظفين بشأن ھذه المسألة.
تريد اإلدارة إلى جانب لجنة اتحاد العمال تفادي الدعاية السيئة التي من شأنھا التأثير بشكل سلبي على الشركة وفي نھاية المطاف التوظيف .طلب منكم
مساعدتھم في تصميم خطة للمساواة بين الجنسين واعتمادھا.

 ٦٠وحي تفتيش العمل والمساواة بين الجنسين ،جنيف ٢٠١٢ ،الوحدة الخامسة.
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ال ُمرفق  :١إتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل) ١٩٤٧ ،رقم (٨١
المادة ١
يتوجب عل كل عضو من اعضاء منظمة العمل الدولية تكون ھذه االتفاقية سارية لديه ان يضع نظاما لتفتيش العمل في اماكن العمل
الصناعية.
المادة ٢
 .١يطبق نظام تفتيش العمل في اماكن العمل الصناعية على جميع االماكن التي يعھد لمفتشي العمل التحقق من تطبيقھا االحكام القانونية الخاصة
بشروط العمل وبحماية العمال اثناء تادية عملھم .
 .٢يجوز للقوانين واالنظمة الوطنية ان تعفي مؤسسات النقل والتعدين او اجزاء منھا ،من تطبيق ھذه االتفاقية.

المادة ٣
 .١تكون اعمال نظام تفتيش العمل:
o

o
o

)ا( ضمان تطبيق االحكام القانونية الخاصة بشروط العمل وحماية العمال اثناء قيامھم بعملھم مثل االحكام الخاصة بساعات العمل
واالجور والسالمة والصحة والترفيه واستخدام االحداث والصغار وغير ذلك من االمور المتعلقة بھا ،والتي يقع عبء تنفيذھا
على كاھل مفتشي العمل.
)ب( تزويد اصحاب العمل والعمال بالمعلومات واالرشادات الفنية حول اكثر الوسائل فعالية للتقيد باالحكام القانونية.
)ج( ابالغ السلطة المختصة باوجه النقص او المخالفات التي ال تتناولھا بالتخصيص االحكام القانونية الموجودة.

 .٢اذا عھد لمفتشي العمل بمھام اخرى فيجب ان ال تتعارض مع تصريفھم لواجباتھم االساسية وان ال تخل بالسلطة والحيدة اللتين يتوجب توافرھما
للمفتشين في عالقاتھم مع اصحاب العمل والعمال.

المادة ٤
 .١يوضع تفتيش العمل تحت اشراف ورقابة سلطة مركزية بقدر ما يسمح به التنظيم االداري لكل عضو من اعضاء منظمة العمل
الدولية .
 .٢وفي حالة الدولة االتحادية يمكن ان تعني السلطة المركزية سلطة اتحادية او سلطة مركزية لوحدة اتحادية.
المادة ٥
يتعين على السلطة المختصة اتخاذ الترتيبات المناسبة لترقية:



)أ( التعاون الفعال بين ادارات التفتيش من جھة وبين االدارات الحكومية االخرى والمؤسسات العامة والخاصة التي تزاول
نشاطات مماثلة ومن جھة اخرى،
)ب( التعاون بين موظفي تفتيش العمل وبين اصحاب العمل والعمال او منظماتھم .

المادة ٦
يتوجب تشكيل ھيئة التفتيش من موظفين عموميين تكفل لھم مراكزھم وشروط خدمتھم االستمرار في وظائفھم وعدم التاثر بتغيير
الحكومات وبالمؤثرات الخارجية غير المشروعة.
المادة ٧
 .١مع مراعاة الشروط التي تنص عليھا القوانين واالنظمة الوطنية بخصوص التعيين في الوظائف العامة  ،يتوجب اختيار مفتشي
العمل على اساس مؤھالتھم فقط بغية تمكينھم من اداء واجباتھم.
 .٢تحدد السلطة المختصة المؤھالت الواجب توفرھا.
٨٠

 .٣يتوجب تدريب مفتشي العمل تدريبا مناسبا بغية تمكينھم من اداء واجباتھم.
المادة ٨
يكون للرجال والنساء حق التعيين في وظائف التفتيش ،ويجوز  -عند الضرورة  -تحديد واجبات خاصة لكل من المفتشين والمفتشات.
المادة ٩
يتوجب على كل عضو اتخاذ االجراءات الالزمة ليشترك في عمل التفتيش االختصاصيون والخبراء الفنييون ذوو االھلية بما فيھم
االخصائيون في الطب والھندسة والكھرباء وذلك بالكيفية التي تتناسب والظروف الوطنية  ،بغية تامين تنفيذ االحكام القانونية المتعلقة
بحماية صحة وسالمة العمال اثناء عملھم والتحقيق في مدى تاثير عمليات ومواد وطرق العمل على صحة وسالمة الع ّمال.
المادة ١٠
يتوجب ان يكون عدد مفتشي العمل كافيا لتحقيق حسن انجاز واجبات التفتيش ويتم تحديد ھذا العدد مع مراعاة ما يلي :





)أ( اھمية االعمال التي يتوجب على المفتشين انجازھا ،وعلى االخص -
 (١) oعدد وطبيعة وحجم وموقع اماكن العمل الخاضعة للتفتيش.
 (٢) oعدد وفئات العمال المستخدمين في اماكن العمل ھذه.
 (٣) oعدد وتنوع االحكام القانونية المراد تطبيقھا.
) ب( وسائل التنفيذ المادية الموضوعة تحت تصرف المفتشين.
)ج( الظروف العملية التي تجعل زيارات التفتيش فعالة.

المادة ١١
 .١يتوجب على السلطة المختصة ان تتخذ الترتيبات الضرورية لتزويد مفتشي العمل بما يلي -
) oأ( المكاتب المحلية المجھزة تجھيزا مناسبا الحتياجات الخدمة والمباح دخولھا لذوي المصالح.
) oب(تسھيالت للسفر الضرورية النجاز واجباتھم عند عدم توافر تسھيالت المواصالت العامة المناسبة.
 .٢يتوجب على السلطة المختصة اتخاذ الترتيبات الضرورية العادة دفع ما يتحمله مفتشو العمل من نفقات االنتقال واية نفقات اخرى
يدفعونھا وتكون ضرورية الداء واجباتھم.
المادة ١٢
 .١يكون لمفتشي العمل المزودين ببطاقات تثبت وظائفھم الحق في:
) oا( حرية الدخول بغير سابق انذار وفي اية ساعة من ساعات النھار او الليل أي محل للعمل يخضع للتفتيش.
) oب( الدخول نھارا الي محل يكون لدى المفتش من االسباب المعقولة ما يجعله يعتقد بانه خاضع للتفتيش.
) oج( القيام باي فحص او تجربة او تحقيق يراه المفتش ضروريا للتحقيق من ان االحكام القانونية منفذة فعال وبخاصة --
 (١) استجواب  ،على انفراد او امام شھود ،صاحب العمل او مستخدمي المؤسسة عن أي مسالة تتعلق بتطبيق
االحكام القانونية .
 (٢) طلب ابرز الدفاتر والسجالت وغيرھا من المستندات المنصوص عليھا في القوانين واالنظمة الوطنية
الخاصة بشروط العمل ،للتثبيت من مطابقتھا لالحكام القانونية والخذ نسخ او مقتطفات منھا.
 (٣ ) تنفيذ تعليق االعالنات التي تنص عليھا االحكام القانونية.
 (٤) اخذ او فصل عينات من المواد المستعملة او المتداولة لغرض التحليل مع اشعار صاحب العمل او ممثله
باي عينات او مواد اخذت او فصلت لھذه الغاية.
 .٢يتوجب على المفتشين عند قيامھم بزياراتھم اشعار صاحب العمل او ممثله بحضورھم اال في الحاالت التي يعتقدون فيھا بان مثل
ھذا االشعار سيؤثر على قيامھم بواجباتھم.
المادة ١٣
٨١

 .١يتوجب ان يعطى مفتشو العمل صالحية اتخاذ الخطوات الالزمة الزالة اوجه النقص التي تالحظ في جھاز وتركيبات وطرق
العمل والتي تكون لديھم اسباب معقولة تدعوھم لالعتقاد بانھا تشكل تھديدا لصحة او سالمة العمال.
 .٢بغية تمكين المفتشين من اتخاذ الخطوات ھذه ،ومع مراعاة حق االستئناف لدى السلطة القضائية او االدارية التي ينص عليھا
القانون  ،يتوجب اعطاء المفتشين صالحية اصدار االوامر التالية او المطالبة باصدارھا --
) oأ( ادخال تغييرات على نظام االجھزة او العمل بحيث تنفذ في موعد محدد حسبما يكون ذلك ضروريا لضمان التقيد
باالحكام القانونية الخاصة بصحة العمال وسالمتھم.
) oب( اتخاذ االجراءات ذات الطابع التنفيذي الفوري في حالة الخطر الوشيك الوقوع على صحة العمال وسالمتھم.
 .٣وفي حالة عدم تمشي الطريقة المنصوص عليھا في الفقرة ) (٢مع االجراءات القضائية واالدارية المعمول بھا في بلد العضو،
يتوجب اعطاء المفتشين سلطة الطلب الى السلطة المختصة اصدار االوامر او اتخاذ االجراءات ذات الطابع التنفيذي الفوري.
المادة ١٤
يتوجب اشعار دائرة التفتيش باصابات العمل وبحاالت االمراض المھنية في االحوال وبالكيفية المنصوص عليھا في القوانين واالنظمة
الوطنية.
المادة ١٥
مع مراعاة االستثناءات التي تنص عليھا القوانين و االنظمة الوطنية  ،يراعى ما يلي بالنسبة لمفتشي العمل--




)أ( يحظر ان تكون لھم مصلحة مباشرة او غير مباشرة في المؤسسات الخاضعة الشرافھم.
)ب( يتوجب عليھم ،تحت طائلة العقوبات للمناسبة او االجراءات التاديبية ،عدم افشاء ،حتى بعد اعتزالھم الخدمة ،اية اسرار
صناعية او تجارية او طرق للعمل اطلعوا عليھا اثناء اداء واجباتھم
)ج( يتوجب عليھم احاطة مصدر أي شكوى تصل اليھم عن وجود نقص او خرق لالحكام القانونية بالسرية المطلقة ،وان ال
يشعروا صاحب العمل او ممثله بان الزيارة التفتيشية جاءت نتيجة لتسلم مثل ھذه الشكوى.

المادة ١٦
يتوجب تفتيش اماكن العمل بالكثرة التي تكون ضرورية لتامين التطبيق الفعال لالحكام القانونية المعنية.
المادة ١٧
 .١يتوجب ان يكون االشخاص الذين يخرقون او يھملون مراعاة االحكام القانونية المنوط تطبيقھا بمفتشي العمل ،عرضة للمحاكمات
القانونية فورا ودون سابق انذار ،على انه يجوز للقوانين واالنظمة الوطنية ان تنص على استثناءات في الحاالت التي يتوجب فيھا
توجيه اشعار سابق بغية معالجة الموقف او القيام باجراءات وقائية.
 .٢يتوجب اعطاء مفتشي العمل صالحية توجيه االنذارات او تقديم النصح بدال من رفع االمر الى القضاء والتوصية برفعه.
المادة ١٨
يتوجب على القوانين واالنظمة الوطنية ان تنص على عقوبات مناسبة في حالة خرق االحكام القانونية المنوط تطبيقھا بمفتشي العمل وفي
حالة منع ھؤالء للمفتشين للقيام بواجباتھم ،على ان تطبق ھذه العقوبات تطبيقا فعاال.
المادة ١٩
 .١يتوجب على مفتشي العمل في مكاتب التفتيش المحلية ،حسب الحالة تقديم تقارير دورية حول نتائج نشاطاتھم التفتيشية وذلك الى
سلطة التفتيش المركزية.
 .٢يتوجب عمل ھذه التقارير بالطريقة ،وحول المواضيع التي تقررھا السلطة المركزية من وقت الخر ،وتقدم ھذه التقارير في
فترات تقررھا تلك السلطة وعلى كل حال مرة في السنة على االقل.
المادة ٢٠
٨٢

 .١يتوجب على سلطة التفتيش المركزية نشر تقرير سنوي عام حول اعمال خدمات التفتيش الخاضعة لرقابتھا .
 .٢يتوجب نشر مثل ھذه التقارير السنوية خالل مدة معقولة تتبع انتھاء السنة التي تتناولھا وبحيث ال تتجاوز ھذه المدة بحال ما اثني
عشر شھرا.
 .٣ترسل نسخ من التقارير السنوية للمدير العام لمكتب العمل الدولي خالل مدة معقولة بعد نشرھا وبحيث ال تتجاوز ھذه المدة بحال
ما ثالثة شھور.
المادة ٢١

يتوجب ان يعالج التقرير السنوي الذي تنشره سلطة التفتيش المركزية المواضيع التالية وغيرھا من تلك التي تكون تحت رقابة
السلطة المذكورة:









)أ( القوانين واالنظمة الخاصة بعمل دائرة التفتيش.
)ب( موظفي دائرة تفتيش العمل.
)ج( احصائيات باماكن العمل الخاضعة للتفتيش وعدد العمال المستخدمين فيھا.
)د( احصائيات بزيارات التفتيش.
)ه( احصائيات بالمخالفات والعقوبات التي فرضت.
)و( احصائيات باالصابات الصناعية.
)ز( احصائيات باالمراض المھنية.

القسم الثاني تفتيش العمل في التجارة
المادة ٢٢
يتوجب على كل عضو من اعضاء منظمة العمل الدولية يكون لديه ھذا القسم من االتفاقية ساري المفعول ان يضع نظاما لتفتيش العمل في
اماكن العمل التجارية.
المادة ٢٣
يطبق نظام تفتيش العمل في المحال التجارية على اماكن العمل التي يعھد لمفتشي العمل التحقق من تطبيقھا لالحكام القانونية الخاصة
بشروط العمل وبحماية العمال اثناء عملھم.
المادة ٢٤
يتوجب ان يطابق نظام تفتيش العمل في المحالت التجارية ما تنص عليه المواد ) (٢١ - ٣من ھذه االتفاقية الى الحد الذي يكون ممكنا
تطبيقه.
القسم الثالث أحكام متنوّعة
المادة ٢٥
 .١يجوز الي عضو من اعضاء منظمة العمل الدولية يصادق على ھذه االتفاقية ان يستثني من التزامه بھا  -تصريح يرفق بوثيقة
التصديق  -القسم الثاني منھا.
 .٢لكل عضو اصدر مثل ھذا التصريح ان يلغيه في أي وقت بتصريح الحق.
 .٣يتوجب على كل عضو يكون لديه التصريح المذكور في الفقرة ) (١من ھذه المادة ساري المفعول ان يبين في تقريره السنوي
حول تطبيق ھذه االتفاقية حالتي التشريع والعرف المعمول بھما لديه بخصوص احكام القسم الثاني من ھذه االتفاقية مع بيان ما
اتخذه او ما ينتظر اتخاذه بشان تلك االحكام.
المادة ٢٦
٨٣

اذا كان تطبيق ھذه االتفاقية على مؤسسة ما او على جزء منھا موضع شك فان حسم ھذا االمر يكون من اختصاص السلطة المختصة.
المادة ٢٧
يشمل تعبير األحكام القانونية في ھذه االتفاقية باالضافة الى القوانين واالنظمة ،قرارات التحكيم واالتفاقيات الجماعية التي لھا قوة القانون
والمنوط تنفيذ تطبيقھا بمفتشي العمل.
المادة ٢٨
يجب ان تشمل التقارير السنوية الواجب تقديمھا بموجب المادة ) (٢٢من دستور منظمة العمل الدولية معلومات تامة بخصوص جميع
القوانين واالنظمة المنفذة الحكام ھذه االتفاقية.
المادة ٢٩
 .١يجوز للسلطة المختصة في بلد العضو الذي تشمل اراضيه مناطق واسعة يصعب فيھا تطبيق احكام ھذه االتفاقية من الناحية
العملية بسبب تناثر السكان او بسبب درجة التقدم فيھا ،ان تعفي مثل ھذه المناطق من تطبيق ھذه االتفاقية اعفاء كليا او باستثناءات
تراھا مناسبة بخصوص بعض المؤسسات او المھن.
 .٢يتوجب على كل عضو ان يبين في تقريره السنوي االول الذي يقدمه حول تطبيق ھذه االتفاقية تنفيذا للمادة ) (٢٢من دستور
منظمة العمل الدولية ،كل منطقة يلجا فيھا الى احكام ھذه المادة  ،وان يبين االسباب المبررة لذلك ،وال يجوز الي عضو ،بعد
تقريره السنوي االول ھذا ،االلتجاء الحكام ھذه المادة اال فيما يتعلق بالمناطق التي سبقت له االشارة اليھا.
 .٣يتوجب على كل عضو التجا الحكام ھذه المادة ان يبين في تقاريره السنوية الالحقة أي منطقة يرى الغاء مثل ھذا االلتجاء بالنسبة
لھا.
المادة ٣٠
 .١بالنسبة لالقاليم المشار اليه في المادة ) (٣٥من دستور منظمة العمل الدولية المعدلة بالوثيقة الصادرة عام  ١٩٤٦وباستثناء
االقاليم المشار اليھا في الفقرتين ) (٥ ، ٤من المادة المعدلة المذكورة ،يتوجب على كل عضو من اعضاء المنظمة يصادق على
ھذه االتفاقية ان يرسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي في اقرب وقت ممكن بعد المصادقة تصريحا يتضمن--
) oأ( المناطق التي يتعھد بتطبيق احكام ھذه االتفاقية عليھا دون تعديل.
) oب( المناطق التي يتعھد بتطبيق احكام ھذه االتفاقية عليھا مع التحفظ بادخال تعديالت وذكر تفاصيل عن ھذه التعديالت
) oج( المناطق التي ال يمكن تطبيق احكام ھذه االتفاقية عليھا مع ذكر االسباب.
) oد( المناطق التي يحتفظ العضو لنفسه باتخاذ القرار الالزم بشانھا.

 .٢تعتبر االرتباطات المشار اليھا في الفقرتين )أ( و)ب( من البند ) (١من ھذه المادة جزءا ال يتجزا من التصديق ويكون لھا نفس
اثره .
. .٣يجوز الي عضو في أي وقت وبتصريح الحق ان يلغي كليا او جزئيا التحفظات التي ذكرھا في تصريحه االصلي بخصوص
الفقرات )ب( و)ج( و)د( من البند )  ( ١من ھذه المادة.
 .٤يجوز الي عضو في أي وقت تكون فيه ھذه االتفاقية قابلة للنقض بموجب احكام المادة ) (٣٤ان يرسل الى المدير العام تصريحا
يعدل في غير ما سبق  -نصوص أي تصريح سابق وان يبين الحالة السائدة في مناطق يعينھا.
المادة ٣١
 .١عندما تكون مواضيع ھذه االتفاقية ضمن االختصاص الذاتي لسلطات اقليم غير مستقل  ،يجوز للعضو المسؤول عن العالقات
الدولية لھذا االقليم ان يبعث  -باالتفاق مع حكومة ھذا االقليم ،الى المدير العام لمكتب العمل الدولي تصريحا يتضمن قبوله
التزامات ھذه االتفاقية نيابة عن االقليم .
 .٢يجوز تبليغ تصريح قبول التزامات ھذه االتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي من قبل --
) oأ( عضوين او اكثر من منظمة العمل الدولية بخصوص أي اقليم يقع تحت سلطتھم المشتركة.
٨٤

) oب( أية سلطة دولية مسؤولة عن ادارة أي اقليم سواء كانت ھذه المسؤولية بموجب ميثاق االمم المتحدة او أي حكم نافذ
بالنسبة لھذا االقليم.
 .٣يتوجب ان تتضمن التصريحات المرسلة الى المدير العام لمكتب العمل الدولي طبقا للفقرات السابق ذكرھا في ھذه المادة ،ما اذا
كانت احكام ھذه االتفاقية ستطبق في االقليم المعني بدون تعديالت او مع االحتفاظ بحق ادخال تعديالت ،واذا اشار التصريح الى
ان تطبق احكام ھذه االتفاقية سيكون خاضعا لتعديالت فيجب ذكر ھذه بالتفصيل.
 .٤يجوز للعضو او االعضاء او السلطة الدولية المعنية  -بتصريح الحق وفي أي وقت  -التنازل كليا او جزئيا عن حقه في التمسك
بتعديل تضمنه تصريح سابق.
 .٥يجوز للعضو او االعضاء او السلطة الدولية المختصة في أي وقت تكون فيه ھذه االتفاقية قابلة للنقض بموجب احكام المادة
) (٣٤ان يرسل الى المدير العام تصريحا يعدل  -في غير ما سبق ‐ نصوص أي تصريح سابق وان يبين الحالة السائدة بخصوص
تطبيق ھذه االتفاقية.
القسم الرابع .أحكام ختامية
المادة ٣٢
يتوجب ارسال التصاديق الرسمية على ھذه االتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلھا.
المادة ٣٣
 .١تكون ھذه االتفاقية ملزمة فقط العضاء منظمة العمل الدولية الذين جرى تسجيل تصاديقھم عليھا لدى المدير العام.
 .٢يسري مفعول ھذه االتفاقية بعد مضي اثني عشر شھرا من تاريخ تسجيل مصادقة عضوين عليھا لدى المدير العام.
 .٣وفيما بعد ،تصبح سارية المفعول لدى أي عضو بعد مرور اثني عشر شھرا من تاريخ تسجيل مصادقته عليھا.
المادة ٣٤
 .١يجوز لكل عضو صادق على ھذه االتفاقية ان ينقضھا بعد مضي عشر سنوات على التاريخ الذي ابتدا فيه سريان مفعولھا الول
مرة وذلك باجراء يرسل عنه نسخة الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله ،وال يسري مفعول ھذا النقض اال بعد مضي
سنة من تاريخ تسجيله.
 .٢كل عضو صادق على ھذه االتفاقية ولم يستعمل حق النقض المنصوص عليه في ھذه المادة وذلك خالل السنة التالية لمدة العشر
سنوات المذكورة في الفقرة السابقة ،يظل مرتبطا بھا لمدة عشر سنوات اخرى ،وبعدھا يجوز له ان ينقضھا في نھاية كل عشر
سنوات حسب الشروط المنصوص عليھا في ھذه المادة.
المادة ٣٥
 .١يتوجب على المدير العام لمكتب العمل الدولي ان يخبر جميع اعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع المصادقات
والتصريحات واجراءات النقض التي ارسلت اليه من اعضاء المنظمة.
 .٢يتوجب على المدير العام عند اخبار اعضاء المنظمة عن تسجيل التصديق الثاني الذي ارسل اليه ،ان يلفت نظر اعضاء المنظمة
الى التاريخ الذي سيبدا فيه سريان مفعول ھذه االتفاقية.
المادة ٣٦
يتوجب على المدير العام لمكتب العمل الدولي ان يرسل الى االمين العام لالمم المتحدة بغية التسجيل وفقا للمادة ) (١٠٢من ميثاق االمم
المتحدة تفاصيل تامة عن المصادقات ،التصريحات واجراءات النقض التي سجلھا طبقا الحكام المادة السابقة.
المادة ٣٧
في نھاية كل عشر سنوات من تاريخ سريان مفعول ھذه االتفاقية  ،تقدم الھيئة االدارية لمكتب العمل الدولي تقريرا الى المؤتمر العام حول
تطبيق ھذه االتفاقية وعما اذا كان مرغوبا فيه وضع امر تعديلھا كليا او جزئيا على جدول اعمال المؤتمر.
المادة ٣٨
٨٥

 .١في حالة تبني المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل ھذه االتفاقية كليا او جزئيا ،وما لم تنص االتفاقية الجديدة على خالف ما يلي فان--
o

)أ( تصديق أي عضو على االتفاقية الجديدة المعدلة يتتبع بحكم القانون النقض المباشر لھذه االتفاقية.

) oب( يمتنع االعضاء عن التصديق على ھذه االتفاقية اعتبارا من التاريخ الذي يسري فيه مفعول االتفاقية الجديدة
المعدلة.
 .٢وعلى أي حال تبقى ھذه االتفاقية سارية المفعول بشكلھا ومحتواھا الحاليين بالنسبة لالعضاء الذين صادقوا عليھا ولم يصادقوا
على االتفاقية المعدلة.

٨٦

ال ُم رفق  :٢قائمة بمصطلحات المفاھيم األساسية للنوع اإلجتماعي٦١

اإلجراءات اإليجابية
من بين اإلجرءات اإليجابية الھادفة إلى مكافحة التمييز نذكر التدابير الخاصة ،أغلبيتھا مؤقتة ،التي من شأنھا معالجة تأثيرات التمييز
الممارس في الماضي أو في الحاضر لغرض إرساء تكافؤ الفرص والمعاملة بين الرجال والنساء في الواقع .تستھدف ھذه التدابير فئة معينة
وتھدف إلى إزالة التمييز ووقايته ومعالجة األضرار الناجمة عن السلوكيات والتصرفات القائمة والتركيبات القائمة على القوالب النمطية
المتعلقة بتوزيع األدوار االجتماعية بين الرجال والنساء .تنجم ھذه اإلجراءات اإليجابية عن المالحظة بأن الحظر القانوني للتمييز لم يثبت
عن فعاليته في تحقيق اإلنصاف في مكان العمل .ال يجب النظر إلى اإلجراءات اإليجابية المتخذة لصالح المرأة على أنھا تمييز ضد الرجال
في مرحلة انتقالية.
قد تشمل اإلجراءات اإليجابية لصالح المرأة سلسلة واسعة من التدابير بما في ذلك اإلجراءات التصحيحية مثل:




تحديد أھداف أو غايات أو كوتا لمشاركة المرأة في األنشطة أو القطاعات أو على المستويات التي تم إقصاؤھا منھا في الماضي والتي ما
زالت ممثلة فيھا بشكل غير كافي؛
تعزيز نفاذ المرأة إلى فرص أوسع في التعليم والتدريب المھني والعمل في القطاعات غير التقليدية وعلى مستويات أرفع من المسؤولية؛
خدمات تنسيب العمل والتوجيه واإلرشاد؛ تكييف ظروف وشروط العمل وتعديل تنظيم العمل من أجل االستجابة إلى حاجات العمال ذوي
المسؤوليات العائلية؛ أو تعزيز مشاركة المسؤوليات المھنية والعائلية واالجتماعية بين الرجال والنساء؛

التمييز:
أ .أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأس السياسي أو األصل الوطني أو األصل
االجتماعي ،ويكون من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في االستخدام أو المھنة.
ب .أي تمييز أو استبعاد أو تفضيل يكون من أثره إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة في االستخدام أو المھنة تحدده
الدولة العضو المعنية بعد التشاور مع ممثلي منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ،إن وجدت ،ومع ھيئات مختصة أخرى.

ال يعتبر تمييزاً أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل على أساس مؤھالت يقتضيھا شغل وظيفة معيّنة من قبل التوظيف.

مصدر :اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ١١١بشأن التمييز )في االستخدام والمھنة(.١٩٥٨ ،

الحاجات األساسية/العملية للنوع االجتماعي
حاجات النوع اإلجتماعي األساسية/العملية ھي تلك التي تنجم عن الظروف الحالية التي يشھدھا الرجال والنساء بسبب أدوار النوع
اإلجتماعي التي ينسبھا إليھم المجتمع .وھي تتعلق في أغلب األحيان بدور المرأة كأ ّم ومدبّرة منزل ومؤ ّمنة للحاجات األساسية وكذلك تعنى
بالقصورات في ظروف المعيشة والعمل مثل الغذاء والماء والمسكن والدخل والرعاية الصحية والعمل .فيما يخص الرجال والنساء في
المستويات االجتماعية واالقتصادية األدنى ،تتعلق ھذه الحاجات في أغلب األحيان باستراتيجيات البقاء ومن شأن معالجة ھذه الحاجات
بمفردھا إدامة العوامل التي تبقي المرأة في وضع من الحرمان في المجتمع.
تنجم الحاجات العملية عن تقسيم العمل الجنساني وموقف المرأة الثانوي في المجتمع وھي ال تتح ّدى عالقة السلطة القائمة بين الرجال
والنساء إنما بالكاد تستجيب إلى حاجة فورية محددة في سياق معيّن.

العمل في العناية
قد يعرّف العمل في العناية بشكل واسع على أنه العناية بالحاجات البدنية والنفسية والعاطفية والمتعلقة بالنمو لشخص واحد أو ع ّدة أشخاص.
إن المستفيدين من ھذه العناية ھم عادةً األطفال الرضع واألطفال في سن االلتحاق بالمدرسة والمرضى واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار
السن .أما موفري الرعاية فيشملون عادةً خدمات الصحة العامة والخاصة والعمال االجتماعيين المنظمين من قبل الدولة أو التابعين للقطاع
الخاص ووكاالت تقديم العناية العامة والخاصة ومؤسسات وشبكات العمل والمنظمات التطوعية واألھلية والدينية واألقارب واألصدقاء.
ويؤ ّدى ھذا العمل بشكل رسمي في المؤسسات وبشكل خفي وغير رسمي في منزل موفّر العناية أو منزل شخص آخر وأحيانا ً يتلقى موفّر
العناية أجراً عن ھذا العمل وأحيانا ً ال يتلقى أجر .ويتفاوت العمل من حيث الجھد والكثافة مما يصعّب على السياسيين ومع ّدي اإلحصاءات
الوصول إلى تحديد واضح وعملي للعمل في العناية.
 ٦١منظمة العمل الدولية ،دليل لميسّري التحقق من حالة المساواة بين الجنسين ،منھجية منظمة العمل الدولية القائمة على المشاركة من أجل التحقق من حالة المساواة
بين الجنسين ،الطبعة الثانية ) ،٢٠١٢جنيف( ص ١٢٢-١٠٧ .ومن منظمة العمل الدولية ،النوع اإلجتماعي ،العمل ،االقتصاد غير المنظم ،قاموس المصطلحات.
)بيروت( .٢٠٠٩
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ت ّم االعتراف بشكل عا ّم بالعمل في العناية على أنه عمل حقيق ّي ،مھما كان مكان أداؤه لكن ھذا االعتراف حديث جداً وناجم عن الضغوط
التي مارسھا االقتصاديون والسياسييون التقليديون الذين يريدون تخفيف العبء المالي الذي تلقيه العناية على كاھل الدولة من جھة
والمؤيدون للمساواة بين الجنسين الذين يريدون تسليط الضوء على العناية وجعلھا قابلة للحساب على الجھات األخرى .ما زالت المرأة
المسؤولة األولى عن "اقتصاد العناية" كتمديد أو جزء ال يتجزأ من العمل المنزلي .ويتمتع العمل في العناية بمنزلة متدنية ويجذب معاشات
منخفضة عندما يتم تأديته بمثابة عمل أو يكون بال أجر عندما ينجز في المنزل .مما ال شك فيه أن العمل في العناية ستزيد أھميته بسبب
التغير في األنماط الديموغرافية وطبيعة العائلة والتغير في وضع المرأة االقتصادي واالجتماعي والتغيرات في دول الرفاه.

رعاية األطفال وخدمات العائلة والمرافق ذات الصلة
تعتبر رعاية األطفال ورعاية العائلة مفھومان واسعان يغطيان توفير الخدمات العامة والخاصة والفردية أو الجماعية من أجل االستجابة إلى
حاجات األھل واألطفال أو أفراد العائلة الفورية .ويع ّد توفير المرافق للسماح إلى العمال بالتحرر من مسؤولياتھم في كل الميادين من
الجوانب األساسية لتعزيز المساواة في المعاملة بين العمال والعامالت ذوي المسؤوليات العائلية وبين ھؤالء العمال وسائر العمال .يجب أن
يتمكن كل العمال بغض النظر عن جنسھم من التوفيق بين العمل المدفوع ومسؤولياتھم تجاه األوالد وأفراد العائلة اآلخرين .ويجب توفير
خدمات ومرافق العناية باألطفال والعائلة بما في ذلك مرافق الرضاعة كي يتمكن العمال ذوي المسؤوليات العائلية من ممارسة حقھم في
حرية اختيار العمل .ويجدر بھذه الخدمات أن تتمتع بالمرونة الكافية لتستجيب إلى حاجات األطفال من كل األعمار وسائر أفراد العائلة
الذين يحتاجون إلى العناية.
من الواجب تحسين ظروف عمل العمال ذوي المسؤوليات العائلية ومعيشتھم من خالل السياسات االجتماعية المالئمة بما في ذلك اتخاذ
تدابير من قبل السلطات العامة .ويجب األخذ بعين االعتبار معالجة حاجات العمال الذين يعملون ساعات غير تقليدية والعمال الذين يعملون
ساعات تقليدية لكن ال يستطيعون إرسال أوالدھم إلى مرافق.
فيما يزيد وعي أصحاب العمل بشأن حاجات العمال في ھذا الصدد ،يقوم العديد من أصحاب العمل ،ال سيما في الدول المتقدمة ،باتخاذ
إجراءات طوعية مختلفة من أجل توفير خدمات العناية باألطفال والمرافق للعمال بما في ذلك مراكز للعناية باألطفال في مكان العمل
وخارج مكان العمل ووكاالت الرعاية النھارية في المنزل واإلعانات المتعلقة برعاية األطفال إلى العمال وخدمات توفير المعلومات.

المساواة في األجر عن العمل ذي القيمة المتساوية
يقصد بمبدأ المساواة في األجر عن العمل ذي القيمة المتساوية )مثلما حدد في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ١٠٠بشأن المساوة في
األجر( بأن معدالت األجر وأنوعه يجب أال ترتكز إلى جنس العامل إنما إلى تقييم موضوعي للعمل المنجز.
ثمة عدة أسباب لھذه االختالفات في األجر .أوالً تصنف األعمال التي تؤديھا أغلبية النساء في أدنى الفئات .وتظھر االختالفات في المھارات
والمؤھالت والقدمية وقطاعات العمل .فالمرأة تتركز في العمل "المرن" مثل العمل بعض الوقت واألجر على أساس القطعة أو العمل
المؤقت وكلھا أعمال تتمتع بأجر منخفض .وتشغل المرأة ساعات أقل من الرجل .أخيراً ،يعتبر أن التمييز في األجر والنفاذ إلى الترقية في
العمل عامالً مھما ً في فجوة األجور بين الجنسين.
باإلمكان تطبيق مبدأ المساواة في األجر عن العمل ذي القيمة المتساوية من خالل بعض اإلجراءات العملية:




يجب بناء أنظمة تصنيف العمل وھيكليات العمل على أساس معايير موضوعية بغض النظر عن جنس العامل الذي ينجز العمل؛
يجب إزالة أي إشارة إلى جنس معيّن من معاييرتحديد األجور ومن االتفاقات الجماعية وأنظمة األجور والعالوات وجداول المعاشات
ومخططات المزايا والتغطية الطبية والمكافآت اإلضافية؛
يجب مراجعة أي نظام معاشات من شأنه تصنيف أفراد من جنس معيّن في فئة عمل معيّنة و مستوى معاش معيّن وتعديله من أجل ضمان
عدم تأدية العمال اآلخرين عمل ذي قيمة متساوية في فئة عمل مختلفة أو مستوى معاش مختلف.

النوع اإلجتماعي

يقصد بالنوع اإلجتماعي العالقات واالختالفات المبنية اجتماعيا ً بين الرجال والنساء وھذه تتفاوت بشكل واسع النطاق بين المجتمعات
والثقافات وتختلف مع مرور الوقت .إن عبارة "النوع اإلجتماعي" ليست قابلة للتبادل مع عبارة "الجنس" التي تشير فقط إلى االختالفات
البيولوجية بين الرجال والنساء والتي يعترف بھا عالميا ً .تتجزأ البيانات اإلحصائية بشأن الجنس فيما يصنّف النوع اإلجتماعي األدوار
والمسؤوليات والقيود والفرص والحاجات المختلفة العائدة إلى الرجال والنساء في كل الميادين في أي إطار اجتماعي معيّن .إن أدوار النوع
اإلجتماعي ھي سلوكيات مكتسبة في أي مجتمع أوجماعة أو فريق اجتماعي وھي تح ّدد أي أنشطة أو مھا ّم أو مسؤوليات تعتبر مالئمة
للرجال والنساء على التوالي .وتتأثر أدوار النوع اإلجتماعي بالعمر والطبقة االجتماعية واالقتصادية والعرق/األصل اإلثني والدين والبيئة
الجغرافية واالقتصادية والسياسية والثقافية .وعالقات النوع اإلجتماعي ھي أيضا ً عالقات قوة تحدد الجھات التي بإمكانھا النفاذ إلى الموارد
المادية وغير المادية والتحكم بھا.
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تحصل التغيرات في أدوار النوع اإلجتماعي بعض األحيان لتستجيب إلى الظروف االقتصادية أوالطبيعية أو السياسية المتغيرة بما في ذلك
الجھود اآليلة إلى تحقيق التنمية أو التعديالت الھيكلية أو القوى المحلية أو الدولية .قد تكون أدوار النوع اإلجتماعي في سياق اجتماعي معيّن
مرنة أو متزمتة ،متشابھة أو مختلفة ،متكاملة أو متناقضة .الرجال والنساء على حد سواء يشاركون على عدة مستويات وأشكال في
األنشطة اإلنجابية واإلنتاجية والمرتبطة بإدارة المجتمع ويضطلعون بأدوار في الفرق االجتماعية والسياسية .فمشاركتھم في كل نشاط
تعكس التقسيم الجنساني للعمل في مكان معين وزمن معين .يجب على تحاليل النوع اإلجتماعي أن تظھر التقسيم الجنساني للعمل .ولعالقات
النوع اإلجتماعي آثار على كل جوانب التشغيل وشروط وظروف العمل والحماية االجتماعية والتمثيل وإيصال الصوت في العمل .لھذا
السبب يدعى النوع اإلجتماعي مسألة شاملة في مكان العمل .أما التفاوت في أي مجال بين الرجال والنساء فيما يتعلق بمستوى مشاركتھم
والنفاذ إلى الموارد أو الحقوق أو السلطة أو التأثير أو األجر أو المزايا فكلھا تقع في خانة الفجوة بين الجنسين .ومن المسائل المتلعقة بشكل
خاص بالمساواة بين الجنسين في العمل الفجوة في األجور بين الجنسين والتفاوت في معدل األرباح بين الرجال والنساء لكن ھذه الفجوة
جليّة أيضا ً في النفاذ إلى العمل والتعليم والتدريب المھنية والمشاركة الفعلية في مؤسسات الحوار االجتماعية التمثيلية.

المساواة بين الجنسين

يقصد بالمساواة بين الجنسين أن جميع البشر ،سواء كانوا رجاالً أو نسا ًء ،يتمتعون بمساواة الفرص والمعاملة في كل ميادين الحياة .وھي
تؤكد أن حقوق األفراد ومسؤولياتھم ووضعھم االجتماعي ونفاذھم إلى الموارد ال تعتمد على جنسھم .إنما ذلك ال يعني أن الرجال والنساء
مماثلون أو أن كل أسواق العمل يجب أن تحقق النتائج ذاتھا إنما أن الرجال والنساء يتمتعون بحرية تطوير قدراتھم الشخصية واتخاذ
القرارات بعيداً عن القيود النمطية واألحكام المسبقة بشأن النوع اإلجتماعي أو مزايا الرجال والنساء.
في سياق العمل الالئق ،تشمل المساواة بين الجنسين مساواة الفرص والمعاملة والمساواة في األجر والنفاذ إلى بيئة العمل السليمة والصحية
والمساواة في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية والمساواة في الحصول على ترقية وظيفية فعلية وحماية األمومة والتوازن المنصف بين
العمل والحياة األسرية .تنظر منظمة العمل الدولية للمساواة بين الجنسين على أنھا مسألة حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية والتنمية
المستدامة.

اإلنصاف بين الجنسين
يقصد باإلنصاف بين الجنسين اإلنصاف في معاملة الرجال والنساء وفق حاجاتھم واھتماماتھم .وقد يتض ّمن ذلك المساواة في المعاملة أو
المعاملة التي تكون مختلفة إنما متساوية من حيث الحقوق واإلعانات والواجبات والفرص .مثال على ذلك اإلنصاف في النفاذ إلى التعليم
بغض النظر عن جنس الطفل .في بعض البلدان النامية ،على الرغم من أن التعليم االبتدائي إجباري ومجاني ال يتم إلحاق الفتيات بالمدرسة
بسبب المسؤوليات المنزلية في بعض الساعات في اليوم .نتيجةً لذلك ،من شأن مرونة ساعات المدرسة ضمان إنصاف المعاملة.

المساواة بين الجنسين في عالم العمل
يقصد بالمساواة بين الجنسين في عالم العمل ،وفق برنامج منظمة العمل الدولية بشأن العمل الالئق:








تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في العمل؛
المساواة في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية؛
المساواة في الحصول على ترقية وظيفية فعلية
توازن منصف بين العمل والحياة األسرية للنساء والرجال؛
المشاركة المتساوية في اتخاذ القرارات ،بما فيھا ھيئات منظمة العمل الدولية؛
المساواة في األجر عن العمل ذي القيمة المتساوية؛
الوصول المتساوي إلى بيئة عمل آمنة وصحية وإلى ضمان اجتماعي.

السقف الزجاجي
يتشكل السقف الزجاجي من الحواجز االصطناعية غير المرئية التي تولدھا األحكام المسبقة على صعيد المواقف والمنظمات ،وھي تحول
دون تبوأ النساء مناصب إدارية تنفيذية عليا .على الرغم من أن عدد قليل من النساء وصل إلى المناصب العليا في عالم العمل ،ما زال ھذا
الوضع سائداً في عدد كبير من البلدان بصرف النظر عن ازدياد مستويات مؤھالت المرأة وقابليتھا لالستخدام وأداء العمل.
إن السقف الزجاجي ھو مثال أساسي للتمييز ضد المرأة في عالم العمل من خالل الفصل العمودي المبني على الجنس .ويعزى ذلك إلى أن
حياة المرأة المھنية تميل إلى أن تكون متقطعة وغير متكاملة مقارنةً مع حياة الرجل المھنية المستقيمة .ما زالت المرأة العاملة تتحمل وزر
المسؤوليات العائلية أكثر من الرجل وبالتالي يسنح لھا وقت أق ّل للتفرّغ لبناء الشبكات الرسمية وغير الرسمية "غير المنھجية" الضرورية
للتقدم في المؤسسات .من الواضح أن إزالة التمييز بين الجنسين في القانون من شأنھا إضعاف السقف الزجاجي .وقد ت ّم تطبيق عبارة
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"السقف الزجاجي" على ميادين أخرى من الفصل المھني العمودي واألفقي مثل "الحيطان الزجاجية" )تركيز المرأة في بعض القطاعات،
وعدم قدرتھا على تخطي الفجوة بين الوظائف السكرتارية /اإلدارية واإلدارية العليا بصرف النظر عن إنجازاتھا التعليمية أو خبرتھا(
و"األرض اللزجة" )إلصاق المرأة بالوظائف األدنى أجراً أو في الدرجات المھنية السفلى وعدم قدرتھا على تخطي خط الفقر(.

التحرش والضغط

قد يتخذ التحرش والضغط )ما يعرف أيضا ً بالمضايقة( في مكان العمل عدة أشكال سلوكية مھينة .وھذا السلوك يتّسم بممارسة الھجمات
السلبية ذات طبيعة بدنية أو نفسية ،والتي عادةً ال يمكن التنبؤ بھا وتكون غير عقالنية وغير منصفة ،على فرد أو مجموعة من الموظفين
بشكل متواصل .التحرش الجنسي ھو نوع محدد من التحرش .ومن شأن المراقبة اإللكترونية للعمال أن تشكل تحرّشا ً في بعض الظروف.
ال يجب أن يخضع أي عامل ،سواء كان رجالً أو امرأة ،إلى التحرش أو الضغط في أي شكل من األشكال أو في أي ظرف من ظروف
العمل أو أن يخضع إلى االستغالل العاطفي أو االضطھاد أو اإليذاء في مكان العمل .بشكل خاص ،إن التحرش الجنسي محظور .يجب
توزيع مھا ّم العمل بشكل متساوي بناؤھا على معايير موضوعية ويجب تقييم أداء عمل كل الموظفين بشكل موضوعي .ال يجب على
الموظفين مواجھة عقبات في أداء مھا ّم عملھم وال يجب أن يطلب منھم أداء أي مھا ّم عمل إضافية مبنية على الجنس .ويجب حماية ضحايا
التحرش والضغط من اإلجراءات االنتقامية أو التأديبية من خالل اتخاذ تدابير وقائية وسبل لالنتصاف.
ثمة وعي متزايد بأن التحرش والضغط في مكان العمل ال يشكالن فقط مشكلة إنسانية فردية إنما يتجذران في سياق اجتماعي واقتصادي
وتنظيمي وثقافي أوسع ،مما يشمل عدم المساواة المتفشي في عالقات النوع اإلجتماعي .وفق األبحاث ،تشكل آثار التحرش عبئا ً باھظا ً
للعامل والمؤسسة والمجتمع .وبالتالي يجب معالجة التحرش من خالل اإلجراءات المالئمة.

العمل غير المنظم
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يضم العمل غير المنظم العدد الكلي للوظائف غير المنظمة ،أكانت تزاول في منشآت القطاع المنظم ،أو في منشآت القطاع غير المنظم ،أو
في األسر المعيشية ،خالل فترة زمنية مرجعية معيّنة .ويشمل أنواع الوظئاف التالية:
أ .العاملون لحسابھم الخاص الملتحقون بعمل في منشآتھم الخاصة في القطاع غير المنظم؛
ب .أصحاب العمل الملتحقون بعمل في منشآتھم الخاصة في القطاع غير المنظم؛
ج .العاملون المساھمون من األسرة ،بغض النظر عما إذا كانوا يعملون في منشآت القطاع المنظم أو غير المنظم؛
د .أعضاء في تعاونيات غير منظمة للمنتجين؛
ه .المستخدمون الذين يشغلون وظائف غير منظمة إما في منشآت القطاع المنظم أو في منشآت القطاع غير المنظم ،أو كعاملين منزليين بأجر
لدى األسر المعيشية ،ينبغي أن يستثنى من العمل غير المنظم المستخدمون ،إن وجدوا ،الذين يشغلون وظائف منظمة في منشآت القطاع غير
المنظم؛
و .العاملون لحسابھم الخاص الذين يقومون بإنتاج السلع حصراً لالستعمال النھائي من قبل أسرھم المعيشية ،إن اعتبروا ملتحقين بعمل.

حماية األمومة

تعتبر حماية األمومة للنساء الملتحقات بالعمل عامالً أساسيا ً في المساواة في الفرص وھي تھدف إلى السماح للمرأة التوفيق بين دورھا
اإلنجابي واإلنتاجي بشكل ناجح والوقاية من عدم المساواة في المعاملة في العمل بسبب دور المرأة اإلنجابي .إن جوانب حماية األمومة التي
تغطيھا أغلبية المعايير الحديثة المعنية بحماية األمومة ،االتفاقية رقم  ١٨٣والتوصية رقم  (٢٠٠٠) ١٩١ھي:






إجازة األمومة -حق المرأة بفترة راحة متعلقة بالوضع؛
إعانات نقدية وطبية -الحق في إعانات نقدية خالل التغيّب عن العمل بداعي األمومة؛
حماية صحة األم والطفل خالل الحمل والوضع واالرضاع؛
حق المرأة في إرضاع الطفل بعد عودتھا إلى العمل؛
حماية االستخدام وعدم التمييز -ضمان استمرارية استخدام المرأة وحقھا في العودة إلى المنصب نفسه أو إلى منصب مساوي األجر عند نھاية
إجازة األمومة؛

لطالما شكلت حماية األمومة اھتماما ً أساسيا ً في منظمة العمل الدولية.

الفصل المھني

يقصد بالفصل المھني حسب الجنس ،الوضع الذي يكون فيه الرجال والنساء مر ّكزين في أنواع مختلفة من الوظائف على مستويات مختلفة
من النشاط والعمل .حول العالم ،يمارس الفصل المھني في أسواق العمل على نطاق واسع بشكل مفاجىء ٦٠ :في المائة من العمال غير
المزارعين في العالم يشغلون وظيفة فيما  ٨٠في المائة على األقل من العمال ھم من الرجال أو النساء .والنساء محصورات أكثر من
 ٦٢منظمة العمل الدولية ،إرشادات توجيھية بشأن تحديد إحصائي للعمل غير المنظم ،المعتمد في المؤتمر الدولي السابع عشر لخبراء اإلحصاءات العمالية )تشرين
الثاني/نوفمبر – كانون األول/ديسمبر .(٢٠٠٣
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الرجال ضمن فئة أضيق من المھن )الفصل األفقي( وضمن درجات العمل الدنيا )الفصل العمودي( .في ثمانينات وتسعينات القرن
المنصرم ،ازداد نطاق المھن حيث توظف النساء – ال سيما في بعض بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وبعض البلدان
النامية الصغيرة حيث يعلو الفصل المھني– إال أنه ضاق في بلدان أخرى ،وبشكل خاص في االقتصادات االنتقالية .في بعض البلدان ،تحدد
القوانين قيود على نوع العمل الذي تستطيع المرأة إنجازه ،ويعزى ذلك إلى االعتقاد بأن وظيفة المرأة اإلنجابية ال يجب تعريضھا للخطر–
وھو اعتقاد عتيق الطراز مع بعض االستثناءات.
تعود أسباب الفصل المھني عادةً إلى القوالب النمطية واألحكام المسبقة الراسخة المرتبطة بأدوار الرجال والنساء في المجتمع ،بما في ذلك
التمييز غير المباشر في األنظمة التعليمية .إن الفصل المھني ظاھرة من ظواھر عدم المساواة ،بما أنه يتضّمن التفضيل في السلطة
والمھارات والدخل والفرص.
على الرغم من أن المرأة تشغل بوتيرة متسارعة اآلن الوظائف التقنية وتعمل في قطاع تكنولوجيات المعلومات واالتصال بأعداد كبيرة في
بعض المناطق في العالم ،إال أنھا ما زالت تشغل وظائف أقل من الرجل وتمثل بشكل غير كافي على المستويات اإلدارية العليا في كل أنحاء
العالم .وتعمل المرأة في أغلب األحيان في الزراعة والخدمات وتطغى على أدنى مستويات التعليم والصحة والخدمات االجتماعية– كل
المھن المتعلقة بالرعاية– فيما يطغى الرجال على الوظائف التي من المفترض أن تتطلب قوة بدنية مثل البناء والتعدين أو روح الكفاح
البدنية أو النفسية مثل مستويات المالية العليا أو السياسية أو الميدان العسكري.

الجنس

يقصد بالجنس االختالفات البيولوجية بين الرجال والنساء والمعترف بھا عالميا ً والمحددة عادةً عند الوالدة .على سبيل المثال ،بإمكان المرأة
فقط اإلنجاب ،وبإمكان الرجل فقط تحديد جنس الطفل .قد تم تحديد الجنس كإسم على أنه فئة بيولوجية ،مقارنةً مع فئة الجنس االجتماعية.
ويقصد بالجنس المزايا البدنية ،فيما يعنى النوع اإلجتماعي بأشكال السلوك المكتسبة اجتماعيا ً .التقسيم وفق الجنس والنوع اإلجتماعي غير
متطابق.

التمييز الجنسي
التمييز الجنسي ھو المعاملة المتفاوتة بين الرجال والنساء القائمة على أساس الجنس ،في االستخدام والتعليم والنفاذ إلى الموارد والمنافع
على سبيل المثال .ويمكن أن يكون التمييز مباشراً أم غير مباشر.

التمييز الجنسي المباشر

يظھر التمييز الجنسي المباشر عندما تنبثق المعاملة غير المتساوية بين الرجال والنساء مباشرةً عن القوانين أو القواعد أو الممارسات التي
تفرّق بشكل صريح بين الرجال والنساء )مثل القوانين التي ال تجيز للمرأة التوقيع على العقود(.

التمييز الجنسي غير المباشر

أما التمييز غير المباشر ،فيظھر عندما تؤدي القواعد والممارسات التي تبدو محايدة إزاء النوع اإلجتماعي عمليا ً إلى سلبيات يعاني منھا
بنوع خاص أشخاص ينتمون إلى جنس معيّن .وتشكل المتطلبات التي ال تعتبر أساسية للوظيفة بحد ذاتھا والتي ال يمكن أن يلبيھا سوى
الرجال مثل معدالت الطول والوزن ،نوعا ً من التمييز غير المباشر .فال داعي ألن تكون نيّة التمييز ظاھرةً .يحدد التمييز في اتفاقية منظمة
العمل الدولية رقم  (١٩٥٨) ١١١على أنه أي تمييز أو إقصاء أو تفضيل يقوم على العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو
األصل الوطني أو األصل االجتماعي يكون من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في العمل .في أغلبية البلدان،
يحظر القانون التمييز القائم على الجنس .لكن على المستوى العملي ،ما زالت المرأة في البلدان النامية و الصناعية تواجه التمييز على عدة
أشكال في الحياة المھنية .فيما انخفضت حاالت التمييز الجنسي المباشر الشرعي ،ما زال التمييز غير المباشر الواقعي قائما ً أو بدأ يظھر.
بھدف تحديد التمييز الجنسي ،من الموصى به النظر ليس فقط إلى النيات أو الغايات المعكوسة في القواعد أو األفعال إنما أيضا ً إلى اآلثار
الفعلية الناتجة.

العنف القائمس على أساس النوع اإلجتماعي في مكان العمل
قد يتفاقم التمييز في مكان العمل بسبب العنف البدني أو النفسي القائم على النوع اإلجتماعي .المثال األوضح على ذلك ھو التحرش الجنسي،
إال أنه ليس من الضروري أن يكون التحرش الجنسي المرفق بالعنف أو التھديد بالعنف ذات نية جنسية .ثمة عالقة وثيقة بين العنف في
مكان العمل والعمل غير المستق ّر والنوع اإلجتماعي والشباب وبعض القطاعات المھنية العالية المخاطر .مثالً امرأة شابة تعمل في وظيفة
غير مستقرة في قطاع الفندقية أو العمل المنزلي معرّضة أكثر إلى خطر التحرش الجنسي من عامل ذكر في المكتب وفي وظيفة مستقرة.
إن التشريعات الوطنية والدولية ضد العنف في مكان العمل والعنف القائم على أساس النوع اإلجتماعي موجودة إال أن األعمال الوقائية
ضرورية من أجل استحداث وضمان بيئة عمل حيث تشعر العاملة المرأة بالسالمة البدنية والنفسية على قدم المساواة مع زميلھا الرجل .إن
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العنف القائم على أساس النوع اإلجتماعي مسألة معقّدة ج ّداُ وراسخة في عالقات سلطة النوع اإلجتماعي في االقتصاد وسوق العمل وعالقة
العمل والثقافة التنظيمية والعوامل الثقافية.
قد تشمل اإلجراءات المتخذة في مكان العمل لمكافحة العنف القائم على أساس النوع اإلجتماعي:








التنظيمات والتدابير التأديبية؛
التدخالت السياسية ضد العنف؛
نشر المعلومات بشأن أمثلة إيجابية عن التشريعات المبتكرة والتوجيه والممارسة؛
تصاميم أمكنة عمل من شأنھا تخفيض المخاطر؛
االتفاقات الجماعية؛
نشر الوعي وتدريب المدراء والعمال والمسؤولين الحكوميين الذين يعالجون العنف في مكان العمل أو الذين يتعرّضون إليه؛
تصميم وتطبيق إجراءات من أجل تحسين اإلبالغ عن حوادث العنف في شروط من السالمة والسرية.

التوازن بين العمل واألسرة
إن األمومة وتقسيم العمل بين الجنسين الذي يلقي المسؤوليات األساسية لصون المنزل واألسرة على كاھل النساء ،ھما من المحددات
ّ
أنفسھن في عالم العمل .ويسھم التنازع بين المسؤوليات العائلية
الرئيسية لعدم المساواة بين الجنسين إضافة إلى عدم المساواة بين النساء
ومتطلبات العمل ،إسھاما ً كبيراً في حرمان المرأة في سوق العمل وفي بطء التقدم نحو تكافؤ الفرص في المساواة في المعاملة بين المرأة
ّ
أنفسھن مضطرات ،أو مختارات ،لقبول عمل ذي أجر ضئيل أو غير آمن أو بدوام جزئي أو قبول
والرجل في االستخدام .وفيما تجد النساء
ّ
ّ
ومسؤولياتھن األسرية ،تسھم صعوبة التوفيق بين متطلبات العمل ومسؤوليات
عملھن بأجر
عمل غير منظم أو من المنزل بغية الجمع بين
األسرة في حرمان الرجال في األسرة الواحدة وتح ّد من قدرتھم على المشاركة في شؤونھا .كما أن البرامج الخاصة بمكان العمل ال تأخذ في
االعتبار مسؤوليات العمل األسرية ما يش ّكل تمييزاُ غير مباشر بحيث تدفع ھؤالء العمال إلى "التقصير في األداء" المھني وتؤدي بالتالي
إلى التأثير السلبي على تطور مسارھم الوظيفي في المستقبل .ويزداد الوضع صعوبة حين تضطر األم "لالنقطاع عن العمل" لفترة تفوق
إجازة األمومة أو أو أخذ إجازة إضافية إثر انتھاء إجازة الوضع واألمومة مباشرة للقيام بمھام العناية األسرية .لكن شھدت السنوات األخيرة
اعترافا ً متزايداً بأھمية تصميم تدابير تساعد العمال على التوفيق بين المسؤوليات العائلية والعمل ،وھذه استراتيجية أساسية لتسھيل تعزيز
مشاركة المرأة في العمل الالئق .فيما تم إرساء صالت أوضح بين تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في المنزل وفي مكان العمل ،نشأت
مسألة تحقيق االنسجام بين العمل وااللتزامات العائلية للرجال والنساء على حد سواء كموضوع مھم في السياسيات االجتماعية والمرتبطة
بالعمل في عدد متزايد من البلدان.

التوازن بين الحياة والعمل

ال تقتصر عبارة "التوازن بين الحياة والعمل" على العناية باألقارب الذين يحتاجون إلى العناية إنما تشمل أيضا ً المسؤوليات "الالمنھجية"
أو أولويات الحياة المھمة .يجب أن تكون ترتيبات العمل مرنة بشكل كافي للسماح للعمال ،سواء كانوا رجاالً أو نساء ،االنخراط في أنشطة
تعليمية على مدى الحياة وترقيات مھنية وشخصية ،غير متعلقة بشكل ضروري بوظيفة العامل .لكن ،ألغراض االتفاقية وإلزامات الدولة
في ھذا المجال الواسع ،إن التوازن بين الحياة والعمل مسألة جوھرية في مبدأ تعزيز المساواة في الفرص وأھدافھا .تعتبر المسائل المتصلة
بتحسين فرص العمل والتعليم على مدى الحياة وسائرھا من أنشطة الترقية الشخصية والمھنية ثانوية إلى ھدف تعزيز المساواة في مشاركة
الرجال والنساء لمسؤوليات العائلة واألسرة وفي مكان العمل.

العمال غير المستقرين
يشمل العمال غير المستقرين العاملين لصالحھم الخاص والعاملين المساھمين في دخل األسرة.
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