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منظمة العمل الدولية
ت�أ�س�ست منظمة العمل الدولية عام  1919من �أجل ت�شجيع العدالة االجتماعية وامل�ساهمة يف �إقامة �سالم عاملي
ودائم .وتعترب هيكليتها الثالثية فريدة من نوعها يف منظمومة الأمم املتحدة� ،إذ �أن جمل�س �إدارتها يت�ألف من
ممثلني عن احلكومات و�أ�صحاب العمل والعمال .وتقوم هذه الأطراف الثالثة بامل�شاركة الفعلية يف خمتلف
االجتماعات التي تنظمها منظمة العمل الدولية ويف م�ؤمتر العمل الدويل ـ ـ وهو م�ؤمتر �سنوي يجتمع �أثناءه الفرقاء
ملناق�شة م�سائل اجتماعية و�أخرى تتعلق بالعمل.
وقد �أ�صدرت منظمة العمل الدولية على م ّر ال�سنني جمموعة من اتفاقيات وتو�صيات العمل الدولية حثت الدول
الأع�ضاء على تبنيها ،وهي تتناول احلرية النقابية ،واال�ستخدام ،وال�سيا�سة االجتماعية ،وظروف العمل ،وال�ضمان
االجتماعي ،والعالقات املهنية و�إدارة العمل ،الخ…
وتقوم منظمة العمل الدولية بت�أمني اخلربات اال�ست�شارية وامل�ساعدة التقنية للدول الأع�ضاء عرب املكاتب التابعة
لها وفرق العمل املتعددة االخت�صا�صات يف �أكرث من  40بلد ًا .وتتخذ هذه امل�ساعدة �شكل منح اال�ست�شارات املتعلقة
بحقوق العمل والعالقات املهنية والرتقية يف العمل ،والتدريب على تطوير املن�ش�آت ال�صغرية ،و�إدارة امل�شاريع،
وامل�شورة ب�ش�أن ال�ضمان االجتماعي ،وال�سالمة يف مكان العمل ،وظروف العمل ،وجتميع الإح�صاءات املتعلقة
بالعمل ون�شرها ،وتعليم العمال.
مطبوعات/من�شورات منظمة العمل الدولية
ي�شكل مكتب العمل الدويل �أمانة �سر املنظمة وهيئة الأبحاث التابعة لها ودار ن�شرها .و ُي�صدر مكتب املطبوعات/
املن�شورات ويوزع وثائق حول �أهم االجتاهات االجتماعية واالقت�صادية .وين�شر البيانات املتعلقة ب�سيا�سة املنظمة
حول م�سائل العمل يف جميع �أنحاء العامل ،والأعمال املرجعية ،والكتيبات الفنية ،والكتب وامل�صنفات املتخ�ص�صة
بالأبحاث ،ومدونات ال�سلوك حول ال�سالمة وال�صحة من �إعداد خرباء والكتب اخلا�صة بتدريب العمال وتعليمهم.
كما ُي�صدر مراجعة العمل الدولية يف اللغات الإنكليزية والفرن�سية والأ�سبانية ،التي تن�شر نتائج �أبحاث �أ�صلية،
وت�صورات حول موا�ضيع نا�شئة ،وتقارير عن كتب �صدرت.
وباالمكان �شراء مطبوعات منظمة العمل الدولية وامل�صادر واملراجع الأخرى التي ت�صدر عن املنظمة من خالل
�شبكة االنرتنت � www.ilo.org/publns :أو طلب قائمة املطبوعات جمان ًا من خالل مرا�سلة مكتب املطبوعات يف
مكتب العمل الدويل على العنوان التايل:

International Labour Office, CH–1211 Geneva 22, Switzerland; fax: +41226983-799-; email:
pubvente@ilo.org
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مكتب العمل الدويل ـــ جنيف

حقوق الن�شر حمفوظة ملنظمة العمل الدولية 2012
الطبعة الأوىل بالإنكليزية 2000
الطبعة الثانية بالإنكليزية 2007
تتمتع من�شورات مكتب العمل الدويل بحماية حقوق امل�ؤلف مبوجب الربوتوكول رقم  2املرفق باالتفاقية
العاملية حلماية حقوق امل�ؤلف ،على انه يجوز نقل مقاطع ق�صرية منها بدون �إذن� ،شريطة �أن ي�شار ح�سب
الأ�صول �إىل م�صدرها .و�أي طلب للح�صول على �إذن �أو ترجمة يجب �أن يوجه �إىل من�شورات مكتب العمل
الدويل (احلقوق والرتاخي�ص) ،جنيف (العنوان �أدناه) �أو عرب الربيد االلكرتوينpubdroit@ilo.org :
منظمة العمل الدولية
الفباء حقوق املر�أة العاملة وامل�ساواة بني اجلن�سني
بريوت ،منظمة العمل الدولية2012 ،
)ISBN 978-92-2-619622-3 (print
)ISBN 978-92-2-619623-0 (web pdf
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ال تنطوي الت�سميات امل�ستخدمة يف من�شورات مكتب العمل الدويل ،التي تتفق مع تلك التي ت�ستخدمها
الأمم املتحدة ،وال العر�ض الوارد للمادة التي تت�ضمنها ،على التعبري عن �أي ر�أي من جانب مكتب العمل
الدويل ب�شان املركز القانوين لأي بلد �أو منطقة �أو �إقليم� ،أو ل�سلطات �أي منها� ،أو ب�شان تعيني حدودها.
وم�س�ؤولية الآراء املعرب عنها يف املواد �أو الدرا�سات �أو امل�ساهمات الأخرى التي حتمل توقيعا هي م�س�ؤولية
م�ؤلفيها وحدهم ،وال ميثل الن�شر م�صادقة من جانب مكتب العمل الدويل على الآراء الواردة بها.
والإ�شارة �إىل �أ�سماء ال�شركات واملنتجات والعمليات التجارية ال تعني م�صادقة مكتب العمل الدويل
عليها ،كما �إن �إغفال ذكر �شركات ومنتجات �أو عمليات جتارية لي�س عالمة على عدم �إقرارها.
وميكن احل�صول على مطبوعات مكتب العمل الدويل عن طريق املكتبات الكربى �أو مكاتب منظمة العمل
الدولية املوجودة يف كثري من البلدان �أو مبا�شرة من ق�سم املطبوعات على العنوان التايل:

ILO Publications
International Labour Office
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ميكن طلب جمان ًا قائمة باملن�شورات واملطبوعات اجلديدة من العنوان املذكور �أعاله �أو عن طريق الربيد
الإلكرتوينpubvente@ilo.org :
ومن خالل �شبكة الإنرتنتwww.ilo.org/publns :
وللمطبوعات باللغة العربية بالإمكان االت�صال باملكتب الإقليمي ملنظمة العمل الدولية على العنوان التايل:
منظمة العمل الدولية
املكتب الإقليمي للدول العربية
�شارع جو�ستينيان ـ ـ القنطاري
�ص.ب11-4088 .
ريا�ض ال�صلح بريوت 11072150
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�شبكة الإنرتنتwww.ilo.org/arabstates :
طبع يف (لبنان)
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متهيد
مو�سعة للطبعات ال�سابقة من الكتاب املعنون �ألفباء حقوق املر�أة العاملة وامل�ساواة
ُي�ش ّكل هذا الإ�صدار قراءة ّ
بني اجلن�سني وي�شمل �صكوك ًا مه ّم ًة اعتمدتها منظمة العمل الدول ّية بعد �صدور الطبعة الأخرية ،ومنها القرار
املتع ّلق بامل�ساواة بني اجلن�سني والإن�صاف يف الأجر وحماية الأمومة والذي اعتمده م�ؤمتر العمل الدويل يف
دورته الثانية والت�سعني لعام .2004
لقد �ش ّكلت مبادئ عدم التمييز وتعزيز امل�ساواة الركن الأ�سا�سي لن�شاط املنظمة منذ ن�ش�أتها عام  1919وهي
مت ّثل جزء ًا ال يتجز أ� من برنامج العمل الالئق الذي اعتمدته املنظمة والذي يق�ضي بتعزيز العمل الالئق واملنتج
يف ج ّو من احلر ّية وامل�ساواة والأمن والكرامة الب�شر ّية وهو ما يت� ّأ�صل يف الأهداف الإمنائ ّية للألف ّية .فلجميع
يتو�سع لي�شمل
الع ّمال احلقّ يف عمل الئق ،وال ينح�صر هذا احلق بالعاملني يف االقت�صاد النظامي وح�سب ،بل ّ
العاملني يف اال�ستخدام الذاتي والعاملني امل�ؤقتني �أو العاملني يف االقت�صاد غري النظامي ،ناهيك عن الأكرث ّية
الن�سائ ّية التي تعمل يف اقت�صاد الرعاية ويف الأ�سر اخلا�صة.
ومت ّثل معايري العمل الدولية �أوىل و�سائل املنظمة الآيلة �إىل حت�سني ظروف عمل ومعي�شة الن�ساء والرجال و�إىل
تعزيز امل�ساواة بني جميع الع ّمال يف مكان العمل .وت�سري جميع معايري العمل الدول ّية �سوا�سي ًة على الرجاء
والن�ساء ،ما خال بع�ض اال�ستثناءات وال �س ّيما ما يعالج منها موا�ضيع الأمومة ودور املر�أة الإجنابي .وعلى الرغم
من ذلك ،ال تزال اله ّوة قائمة بني احلقوق التي تلحظها املعايري الوطن ّية والدول ّية وظروف العمل الفعل ّية .فيجب
�أن تُرتجم هذه احلقوق على �أر�ض الواقع ،ومن العوائق التي حتول دون ممار�سة الع ّمال حقوقهم ،غياب الوعي
حيال وجود هذه احلقوق .وبالتايل ال ب ّد من ن�شر املعلومات ب�ش�أنها لتح�سني امل�ساواة بني اجلن�سني ،ولي�س هذا
الإ�صدار �سوى خطوة متوا�ضعة يف هذا االجتاه.
ت�أمل منظمة العمل الدول ّية �أن ت�ساهم املعلوماتُ التي تو ّفرها هذه الطبعة الثانية من �ألفباء حقوق املر�أة العاملة
وامل�ساواة بني اجلن�سني يف احلفاظ على االلتزام بتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني يف عامل العمل وتعزيز املعرفة
باملوا�ضيع ذات ال�صلة ومتكني كما ت�شجيع اجلهات التي ت�شعر ب�أ ّنها �ضح ّية التمييز على الدفاع عن حقوقها.
عدد من الزمالء املتفانني يف عملهم
�صدر �ألفباء حقوق املر�أة العاملة وامل�ساواة بني اجلن�سني بف�ضل جهود ٍ
والذين �أ�سهمت م�شاركتهم النفي�سة يف و�ضع اللم�سات الأخرية على الطبعات ال�سابقة واحلال ّية .ولقد ر�أت
الطبعة ال�سابقة النور حتت �إ�شراف �أوجينيا دات باه وجاين زانغ وبدعم وم�ساهمة فن ّية من جانب �إنغبورغ
واملو�سعة فمن �إعداد ماندي
هايدي و�سيمونيتا كافازا ومارا �ستيكازيني وبرتا �أول�شوفر .أ� ّما هذه الطبعة الثانية ّ
ويوجه ال�شكر �إىل العديد من الأق�سام والدوائر الفنية ملكتب العمل
ماكدونلد التي مل تبخل بخربتها �أو �صربهاّ .
الدو ّ
يل التي �ساهمت يف املداخل على �أنواعها و�إىل جاين هودجز ،و�شاونا �أولني ،وكارين كلوتزبوت�شر ،وناومي
كا�سريير ،و�آن تريبلكوك على تعليقاتهم وم�ساهمتهم� .أ ّما املراجعة والتن�سيق فتمت مببادرة من جيز تون�ستول.
هذا الإ�صدار مبثابة دليل �سهل اال�ستعمال يعالج معايري العمل الدول ّية املت�صلة بحقوق املر�أة العاملة وتعزيز
عدد من اخلرباء حول
امل�ساواة بني اجلن�سني يف العمل انطالق ًا من قراءة مو�سعة لوثائق املنظمة وبالت�شاور مع ٍ
املوا�ضيع قيد املعاجلة .ولك ّنه ال يعك�س بال�ضرورة التعاريف املتفق عليها يف املنظمة �أو �آراءها الر�سم ّية.
�أجريت هذه املراجعة بدعم من حكومتي ال�سويد والدمنرك.
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�إيفي مي�سل
مديرة مكتب امل�ساواة بني اجلن�سني
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مقدمة:
معايري العمل الداعمة
حلقوق املر�أة العاملة
وامل�ساواة بني اجلن�سي�سن

 .1وجهة ا�ستخدام هذا الدليل
ترى منظمة العمل الدول ّية �أ ّنه من الأهم ّية مبكان ن�شر املعلومات حول النواحي القانون ّية املت�صلة
بامل�ساواة بني اجلن�سني يف عامل العمل .ويف حني �أن ال�صكوك القانون ّية املعن ّية بتعزيز امل�ساواة
بني اجلن�سني وحماية حقوق املر�أة العاملة تزداد كم ًا ونوع ًا على امل�ستويني الوطني والدويل ،ملّا
تن�ص عليها املعايري الوطن ّية والدول ّية وترجمتها على �أر�ض
تزل اله ّوة قائمة بني تلك احلقوق التي ّ
الواقع .وال ميكن لأف�ضل الأحكام القانون ّية �أن ت�ؤتي منفع ًة �إذا بقيت جمهولة ونظرية .فيحتاج
الأفراد �إىل الإطالع على حقوقهم القانون ّية وعلى �آل ّية تنفيذها �إذا أُ�ريد لهم مكافحة التمييز
توازن عادل بني الفر�ص واملعاملة والأجر والتمثيل بني الرجال والن�ساء
والن�ضال يف �سبيل �إحقاق ٍ
يف جميع نواحي اال�ستخدام امل�أجور وغري امل�أجور ويف �صنع القرارات املتّ�صلة بالعمل .ولكن بالكاد
مما ي�ش ّكل على الأرجح �أبرز
يعي العديد من الع ّمال حول العامل حقوقهم ال بل يجهلونها متام ًاّ ،
املع ّوقات �أمام ممار�ستهم هذه احلقوق.
وبالتايل يرمي هذا الدليل العملي �إىل ردم هذه اله ّوة املعرفية ،وقد ُو�ضع بح�سب ترتيب املوا�ضيع
الألفبائي وهو ير ّكز �أ ّو ًال على واجبات الدول و�أ�صحاب العمل وحقوق الع ّمال لناحية امل�ساواة بني
الرجال والن�ساء وهو ما ّ
تر�سخه جمموعة معايري العمل الدول ّية ال�صادرة عن منظمة العمل الدول ّية
(�أي االتفاق ّيات والتو�صيات) .كما ي�شري �إىل �سائر التط ّورات واالجتاهات يف القانون الدويل
(على �سبيل املثال �صكوك الأمم املتحدة) والقانون فوق الوطني (على �سبيل املثال توجيهات
أوروبي) والت�شريعات واملمار�سات الوطن ّية.
االحتاد ال ّ
هذا ويت�ضمن الدليل �شروحات متع ّلقة بجملة م�صطلحات �سيا�س ّية وقانون ّية واجتماع ّية واقت�صاد ّية
ب�شكل خا�ص بالن�ساء العامالت وامل�ساواة بني اجلن�سني .وهي تت�ضمن على �سبيل
متداولة ومت�صلة ٍ
املثال :العمل الإيجابي ،مناطق جتهيز ال�صادرات ،الأ�سر التي تر�أ�سها ن�ساء ،االقت�صاد غري
النظامي ،ال�سقف الزجاجي ،والتوازن بني العمل والأ�سرة .كما يت�ضمن مداخل حول �آل ّيات �إنفاذ
القوانني والقواعد الإجرائ ّية مثل م�س�ؤول ّية الإثبات ،والتدابري الت�صحيح ّية والعقوبات .ويعالج
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م�صطلحات ومفاهيم مت�صلة بامل�ساواة بني اجلن�سني وكيفية تعزيزها مثل حتليل النوع االجتماعي
والتخطيط له و�إدماج منظور النوع االجتماعي ،من منطلق ات�صالها بعامل العمل .كما تت�ضمن
هذه الطبعة عدد ًا من املداخل اجلديدة التي تعك�س موا�ضيع �أقلقت منظمة العمل الدول ّية م�ؤخر ًا
وقد �أثري البع�ض منها يف معايري جديدة ومن ّقحة منذ �صدور الطبعة ال�سابقة عن الألفباء ،ومنها
العمل اجلربي ،وتنمية املوارد الب�شر ّية ،وعالقة اال�ستخدام ،واالجتار بالأ�شخا�ص.
وحتت ك ّل عنوان ،يجري و�صف الأحكام الواردة يف ال�صكوك الأ�سا�س ّية التي تنطبق على املو�ضوع
املذكور .وترد هذه ال�صكوك يف نهاية ك ّل مدخل �إىل جانب �سرد للم�صطلحات ذات ال�صلة الواردة
يف هذا الدليل .ولي�ست الئحة ال�صكوك الواردة يف نهاية ك ّل مدخل بال�شاملة؛ من خالل الإ�شارة
حمدد ف�إننا ل�سنا ن�ستثني انطباق معايري �أخرى على هذا املو�ضوع �أو
مدخل
�إىل بع�ض املعايري يف
ٍ
ٍ
نح�صر تطبيق املعايري الواردة بهذا املو�ضوع دون �سواه.
فاالتفاق ّية ب�ش�أن التمييز يف اال�ستخدام واملهنة رقم  111لعام  1958هي من االت�ساع يف تطبيقها
بحيث مل نوردها �ضمن ك ّل مو�ضوع من املوا�ضيع التي تنطبق عليها .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّ
االتفاق ّيات ُي�شار �إليها ب�صورة خمت�صرة مث ًال« :اتفاق ّية � :88إدارات التوظيف� »1948 ،أي
«االتفاق ّية ب�ش�أن تنظيم �إدارات التوظيف رقم  88لعام  ،»1948يف حني �أنّ «تو�صية  :150تنمية
املوارد الب�شر ّية »1975 ،تعني «التو�صية ب�ش�أن التوجيه املهني والتدريب املهني يف تنمية املوارد
الب�شر ّية ،رقم  150لعام .»1975
ويف بع�ض احلاالت ،يرد ذكر معايري قامت منظمة العمل الدول ّية بو�ضعها واعتمادها �إىل جانب
وكاالت متحد ّية �أخرى مثل تو�صية منظمة العمل الدول ّية واليون�سكو ب�ش�أن �أو�ضاع املد ّر�سني لعام
� .1966أ ّما التو�صيات التي اعتمدتها منظمة الأمم املتحدة ب�صورة �أكرث �شمول ّي ًة مثل الإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان �أو اتفاق ّية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز بحقّ املر�أة فلم يرد ذكرها
نظر ًا لكونها تعلو وال ُيعال عليها.
الو�ضع الراهن ملعايري العمل الدول ّية
ارت�أى جمل�س �إدارة منظمة العمل الدول ّية اعتبار حواىل  70اتفاق ّية و 76تو�ص ّية �صكوك ًا حديثة.
وهي �أبرز ال�صكوك املر ّوج لها .وطبع ًا حتفظ ال�سجالت بع�ض ًا من املعايري الأخرى وهي االتفاق ّيات
التي تبقى ملزمة للدول امل�صا ِدقة عليها .ولكننا ن�شري يف الغالب يف هذا الدليل �إىل معايري العمل
الدول ّية التي تُ�ص ّنف على أ� ّنها حديثة .ومن اال�ستثناءات اتفاق ّية حماية الأمومة (املراجعة) رقم
 103لعام  1952واتفاق ّية ال�سكان الأ�صليني والقبليني رقم  107لعام  1957والتي تبقى على قد ٍر
من الأهم ّية يف دول مل ت�صادق بعد على املعايري الأحدث عهد ًا امل�ستجدة ب�ش�أن هذه املوا�ضيع.
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امل�صطلحات
تُ�ستخدم يف معايري العمل الدول ّية كلمات وتعابري حمددة تعك�س �إلزامية البنود والأحكام .ف ُيمكن
ل�صياغة على غرار «يقوم ك ّل ع�ضو بـ� »...أو «يتل ّقى ك ّل عامل � »...أن تخلق واجب ًا قانون ّي ًا و�/أو ح ّق ًا
قانون ّي ًا .وال ين�ش أ� مثل هذا املفعول القانوين �إ ّال من امل�صادقة على الرغم من وجود بع�ض املبادئ
الأ�سا�س ّية التي ميكن �أن ُينظر �إليها على �أ ّنها تدخل نطاق القانون بغ�ض النظر عن امل�صادقة.
�أ ّما بالن�سبة �إىل الدول غري امللزَ مة نتيجة عدم م�صادقتها على ّ
�صك معينّ  ،فيجب �أن ت�سرت�شد
ب�أهداف وم�ضمون هذه ال�صكوك لو�ضع �سيا�ساتها .وترد يف هذا الدليل ب�صورة متكررة تعابري
مثل «يتعينّ » �أو «يجب» للإ�شارة �إىل �أنّ الأحكام املو�صوفة ميكن �أن تكون ملزم ًة للدول امل�صادقة
وغري ملزمة لغريها .وثمة ا�ستثناءات للمبادئ واحلقوق الأ�سا�س ّية يف العمل والتي يجب على جميع
الدول الأع�ضاء حمايتها وتعزيزها (مراجعة الق�سم  ،4ال�صفحة ****).
ويراعي العديد من معايري العمل ال�سارية االهتمام احلديث ن�سب ّي ًا باللغة املحايدة جن�ساني ًا �أي
امل�صطلحات التي ال تفرت�ض �أنّ العامل النموذجي هو رجل .ويف بع�ض احلاالت ،جرى حتديث
لغة املعايري قيد املراجعة ولكنّ بع�ض املعايري ال زال ُي�شري �إىل العامل م�ستخدم ًا ال�ضمري «هو»
باعتباره ال�ضمري ال�شامل .وحني ُي�ستخدم �ضمري املذكر مبا ال يحدد النوع االجتماعي ،وجب
تف�سري هذا الأمر ب�صورة عامة بحيث ي�شمل الع ّمال من كال اجلن�سني .و ُي�شري [دليل �صياغة
�صكوك العمل الدول ّية] الذي �أع ّده مكتب امل�ست�شار القانوين (� ،)JURإىل وجهة ا�ستخدام اللغة
ال�شاملة للجن�سني لدى �صياغة املعايري (منظمة العمل الدول ّية ،2005a ،الفقرات  )254ffناهيك
عن �إر�شادات حول ا�ستخدام ال�صياغة ال�شاملة للجن�سني يف الت�شريعات الوطن ّية يف [توجيهات
لو�ضع ت�شريعات العمل] (مراجعة اجلزء املعنون مراجع �إ�ضاف ّية).

 .2امل�ساواة بني اجلن�سني يف اخت�صا�ص منظمة العمل الدول ّية
ي�ستتب �إ ّال على �أ�سا�س العدالة االجتماع ّية .وهذا ما يرد
ال ميكن لل�سالم ال�شامل والدائم �أن
ّ
ً
يف ديباجة د�ستور منظمة العمل الدول ّية لعام  .1919وحتّى يف تلك احلقبة �أي فورا بعد احلرب
العامل ّية الأوىل ،جرى ت�سليط ال�ضوء على مبد أ� حماية املر�أة ومبد�أ امل�ساواة يف الأجر عن عمل ذي
قيمة مت�ساوية باعتبارهما جمالني ي�ستوجبان العمل الفوري .ويف فيالدلفيا عام  ،1944اعتمد
م�ؤمتر العمل الدويل �إعالن ًا ،هو ملحق حال ّي ًا بالد�ستور ،جاء فيه «�إﻥ ﺠﻟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒ�ﺸﺭ �أي ًا كان عرقهم
�أو معتقدهم �ﺃﻭ جن�سهم ،ﺍﺤﻟﻕ ﻲﻓ العمل من �أجل ﺭﻓﺎهيتهم املادية ﻭتقدمهم ﺍﻟﺭﻭحي كليهما ،ﻲﻓ
ين�ص الإعالن على
ﻅﺭﻭﻑ توفر لهم احلرية ﻭالكرامة ﻭالأمن ﺍﻻﻗﺘ�ﺼﺎﺩﻱ ﻭتكاف�ؤ الفر�ص» .كما ّ
«�أنّ الفقر يف �أي مكان ي�ش ّكل خطر ًا على الرفاه يف ك ّل مكان».
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وحقوق املر�أة العاملة جزء ال يتجز�أ من القيم واملبادئ والأهداف التي تقع يف �صلب اخت�صا�ص
منظمة العمل الدول ّية الهادف �إىل �إعالء العدالة االجتماع ّية والعمل الالئق ـ ـ �أي العمل ذات
الأجر املن�صف واملنتج والذي يتم يف ج ّو من احلر ّية والعدالة والأمن والكرامة .ويف حني ما
زالت تلتزم املنظمة بهذا الهدف� ،إ ّال �أ ّنها ب ّدلت مقاربتها لهذا املو�ضوع على �ضوء تط ّور �أدوار
احل�صة «التقليد ّية» من
الرجال والن�ساء يف املجتمع .ف�أُدخلت تغيرّ ات جذر ّية على النظرة �إىل
ّ
تكتف املنظمة بالرد على هذه التغيرّ ات
العمل امل�أجور والعمل العائلي �أو الرعائي غري امل�أجور .ومل ِ
ً
االجتماع ّية و�إمنا تو ّلت �أي�ض ًا دور ًا قياد ّي ًا يف ر�سم م�ستقبل �أكرث �إن�صافا يف عامل العمل عن طريق:
 تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني من خالل معايري العمل الدول ّية؛
طلب التق ّدم القابل للقيا�س من �أركان املنظمة (�أي احلكومات ومنظمات �أ�صحاب العمل
والع ّمال) ومن هيكل ّياتها وعمل ّياتها اخلا�صة حتقيق ًا للم�ساواة بني اجلن�سني؛
 تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني من خالل التعاون الف ّني حول العامل؛
 تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني من خالل �إدارة املعلومات ذات ال�صلة ون�شرها وت�شاركها.
واعتمدت منظمة العمل الدول ّية �ص ّكني �أ�سا�سيني �إحقاق ًا للم�ساءلة ب�ش�أن امل�ساواة بني اجلن�سني
يف ال�سنوات الأخرية .وهذا ال�صكان هما القرار الأخري ب�ش�أن امل�ساواة بني اجلن�سني والإن�صاف
يف الأجر وحماية الأمومة الذي اعتمده م�ؤمتر العمل الدويل عام  2004والذي يدعو �إىل م�ساهم ٍة
�أكرث فعال ّي ًة يف �إزالة التمييز بني اجلن�سني وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني1؛ والقرار الذي اتخذه
جمل�س �إدارة املنظمة يف �آذار/مار�س  2005والذي يجعل �إدماج منظور النوع االجتماعي (مراجعة
ال�صفحة � )26إلزام ّي ًا يف جميع ن�شاطات املنظمة املعن ّية بالتعاون التقني .ولقد جرى الت�شديد على
امل�ساواة بني اجلن�سني يف التعاون التقني يف قرار م�ؤمتر العمل الدويل لعام  2006ويف اخلال�صات
حول التعاون التقني والتي تقول �إ ّنه يتعينّ على منظمة العمل الدول ّية �أن تعزز �إدماج منظور النوع
االجتماعي يف اتفاق ّيات ال�شراكة مع اجلهات املانحة (منظمة العمل الدول ّية ،d2006 ،الفقرة
.)22
كما �أن احلوار االجتماعي الذي يختزل ال�شمولية التي تتبعها املنظمة يف عملها ي�س ّلط ال�ضوء �أي�ض ًا
ب�صوت مت�سا ٍو يف
على مبد أ� امل�ساواة بني اجلن�سني حيث يعرتف بحاجة املر�أة والرجل �إىل التمتع
ٍ
عامل العمل.

 .3اتفاق ّيات وتو�صيات العمل الدول ّية
ت�ش ّكل معايري العمل الدويل �أدا ًة �أ�سا�سية ت�ستعني بها احلكومات التي ت�سعى �إىل �صياغة قانون
 )1كان م�ؤمتر العمل الدويل قد اعتمد قرارات �سابقة حول امل�ساواة بني اجلن�سني يف ال�سنوات  ،1985 ،1975و.1991
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العمل وال�سيا�سة االجتماع ّية وتطبيقهما بالت�شاور مع منظمات �أ�صحاب العمل والع ّمال مع مراعاة
تن�ص عليه على ظروف العمل الدنيا ومبد�أ عدم
تن�ص من بني ما ّ
املعايري الدول ّية املقبولة .وهي ّ
ً
التمييز يف العديد من النواحي ،وهي عاد ًة ما تكون م�صممة جلميع الع ّمال ب�صرف النظر عن
اجلن�س والإثن ّية والقدرة اجل�سد ّية وغريها من ال�صفات.
واالتفاق ّيات كناية عن معاهدات دول ّية تُعر�ض على الدول الأع�ضاء يف منظمة العمل الدول ّية
للم�صادقة عليها .وتعني امل�صادقة �أن تتع ّهد الدولة بتطبيق �أحكام االتفاق ّية امل�صادق عليها من
الناحية القانون ّية والتطبيق ّية و�أن تذعن للإ�شراف الدويل املنتظم .ويجب على الدول امل�صادقة
�أن ترفع تقارير منتظمة �إىل املنظمة ب�ش�أن التدابري املتخذة لتطبيق االتفاق ّية ويجب عليها �أن
توافق على �إ�شراف املنظمة .و�إذا مل تقم دولة ع�ضو بعد بامل�صادقة على اتفاق ّية ما� ،ش ّكل هذا
هدف ًا يجب حتقيقه .ويف الواقع يفيد ماليني الع ّمال من القوانني الوطن ّية املت�شعبة من اتفاق ّيات
العمل الدول ّية حتّى �إذا مل تقم الدولة (بعد) بامل�صادقة عليها.
�أما التو�صيات فرت�سم خطوط ًا توجيه ّي ًة غري ملزمة لتوجيه ال�سيا�سة واملمار�سة الوطن ّية وميكن
ا�ستخدامها لال�سرت�شاد بها .وميكنها �أن ت�ش ّكل تتم ًة للأحكام الواردة يف اتفاق ّية موازي ٍة تعالج
املو�ضوع نف�سه.
ويقوم م�ؤمتر العمل الدويل ال�سنوي باعتماد اتفاق ّيات وتو�صيات العمل الدول ّية ،فتجتمع وفود
وطن ّية عن احلكومات وممثلي �أ�صحاب العمل والع ّمال ب�صورة �سنو ّي ٍة يف جنيف ملناق�شة املعايري
التي ترعى عامل العمل واعتمادها والإ�شراف عليها.
ويتعينّ على الدول التي �صادقت على اتفاق ّي ٍة ما �أن تعمد �إىل تطبيقها .فيجب عليها �إبطال �أي
�أحكام ت�شريع ّية وتعديل �أي تعليمات �أو �إجراءات �إدار ّية تتعار�ض مع االتفاق ّية .وتقوم حكومات
الدول التي �صادقت على االتفاق ّية ب�إعداد تقرير منتظم ترفعه �إىل جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق
االتفاقيات والتو�صيات يتمحور حول وجهة تطبيقها القانون ّية والعمل ّية .وتتمتع منظمات �أ�صحاب
العمل والع ّمال هي الأخرى باحلق يف رفع معلومات بهذا ال�ش�أن .ويف الدول التي �صادقت على
اتفاقية امل�شاورات الثالث ّية رقم  144لعام  ،1976يجب ا�ست�شارة ال�شركاء االجتماعيني جميعهم
قبل �أن تُر�سل ردود احلكومة واقرتاحاتها �أو تقاريرها �إىل جلنة اخلرباء املعن ّية بتطبيق االتفاق ّيات
والتو�صيات .ويجري التباحث يف تقرير اللجنة ،التي هي هيئة م�ستق ّلة� ،ضمن اللجنة الثالث ّية
وتتم الإ�شارة �إىل مواطن الق�صور وتُعر�ض على
حول تطبيق املعايري يف م�ؤمتر العمل الدويلّ .
احلكومات امل�ساعدة الفن ّية لت�صحيحها.
ومن �أبرز ن�شاطات املنظمة تعزيز امل�صادقة على االتفاق ّيات والتو�صيات وتطبيقها على النحو
املنا�سب ،و ُيع ّد تعزيز املعايري الأ�سا�س ّية ل�ضمان امل�ساواة بني اجلن�سني م�س�ؤول ّي ًة مركز ّي ًة من
م�س�ؤول ّيات املكتب املعني بامل�ساواة بني اجلن�سني.
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امل�ساواة بني اجلن�سني يف معايري العمل
تعالج معايري العمل امل�ساواة بني اجلن�سني بطرقٍ خمتلف ٍة .فالبع�ض منها �صريح العبارة ب�ش�أن
ب�شكل خا�ص �إىل امل�ساواة بني اجلن�سني �أو �إىل عدم التمييز بني
النوع االجتماعي حيث ي�شري ٍ
الن�ساء والرجال ،مثل االتفاق ّيات املعن ّية مب�ساواة الع ّمال والعامالت يف الأجر عن عمل ذي قيم ٍة
مت�ساوية (رقم  )100لعام  ،1951وحماية الأمومة (رقم  )183لعام  ،2000و�إنهاء اال�ستخدام
(رقم  )158لعام  ،1982و�سيا�سة العمالة (رقم  )122لعام � .1964أ ّما االتفاق ّيات الأخرى فكناية
عن معايري تراعي االعتبارات اجلن�سانية وتراعي حاجات الن�ساء والرجال من دون �أن ت�أتي
�صراح ًة على ذكر � ّأي منهما ،مثل االتفاق ّيات املعن ّية بالعمال ذوي امل�س�ؤول ّيات العائل ّية (رقم )156
لعام  ،1981واتفاق ّية �إزالة �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال (رقم  )182لعام  ،1999واتفاق ّية العمل
بع�ض الوقت (رقم  )175لعام  ،1994واتفاق ّية العمل يف املنزل (رقم  )177لعام  ،1996ناهيك
عن جمموعة من املعايري التي تُعنى بظروف العمل مثل ال�سالمة والأمن والنقل .وجتمع االتفاق ّية
الأ�سا�سية رقم  111بني الفئتني حيث تعالج التمييز وبالتايل امل�ساواة بني اجلن�سني ،بيد �أ ّنها
ال تنح�صر حكم ًا بالتمييز املبني على النوع االجتماعي .وتت�ضمن جمموعة ثالثة من االتفاق ّيات
املعايري الفن ّية التي تُع ّد ن�صو�صها حمايد ًة ن�سب ّي ًا بيد أ� ّنها تعالج خ�صو�ص ّيات النوع االجتماعي
يف تطبيقها ،على �سبيل املثال يف جمع الإح�صاءات وا�ستخدامها .وهي تتناول جماالت مثل دفع
الأجور واحلوادث والإ�صابات املهن ّية و�ساعات العمل وال�ضمان االجتماعي.
وتعترب �أربع اتفاق ّيات �أدوات �أ�سا�س ّية لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني يف عامل العمل:





اتفاق ّية امل�ساواة يف الأجور (رقم  )100لعام 1951؛
اتفاق ّية التمييز يف اال�ستخدام واملهنة (رقم  )111لعام 1958؛
اتفاق ّية الع ّمال ذوي امل�س�ؤول ّيات العائل ّية (رقم  )156لعام 1981؛
اتفاق ّية حماية الأمومة (رقم  )183لعام .2000

ومن الإ�سرتاتيج ّيات الأ�سا�س ّية التي اتبعتها املنظمة لتحقيق الهدف الأ�شمل �أي العمل الالئق،
تعزيز امل�صادقة على معايري العمل املت�صلة بامل�ساواة وتطبيقها .وترتدي االتفاق ّيات الأربع املعن ّية
بامل�ساواة �أهم ّي ًة �أ�سا�س ّي ًة يف حني يجري تعزيز اتفاق ّيات وتو�صيات �أخرى مت�صلة بامل�ساواة بني
اجلن�سني مثل تلك املت�صلة بتعزيز اال�ستخدام وظروف العمل والع ّمال املهاجرين .وجتدر الإ�شارة
�إىل �أنّ تعزيز املعايري التي تلحظ بديهي ًا نواحي امل�ساواة بني اجلن�سني ال ينفي �أبد ًا تعزيز امل�ساواة
يف تطبيق املعايري غري املت�صلة حكم ًا بق�ضايا النوع االجتماعي.
هذا و ُيع ّد �إعالن منظمة العمل الدولية ب�ش�أن املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل �أدا ًة �أ�سا�س ّي ًة يف
�إطار تعزيز حقوق الن�ساء العامالت وامل�ساواة بني اجلن�سني (مراجعة املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية
يف العمل ال�صفحة .)169
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 .4امل�ساواة بني اجلن�سني ،حقّ �أ�سا�سي من حقوق الإن�سان
منذ الت�سعينات ،اكت�سب مفهوم التنمية املبن ّية على حقوق الإن�سان �أهم ّية متزايدة وبات يق ّدم
�إطار ًا معياري ًا وثيق االت�صال باملعايري وبو�ضع املعايري .وتت�ضمن املقاربة املبن ّية على حقوق
الإن�سان بطبيعة احلال مبد�أ �إزالة �شتّى �أنواع التمييز.
يح ّدد �إعالن منظمة العمل الدولية ب�ش�أن املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل ومتابعته الذي
اعتمده م�ؤمتر العمل الدويل عام  1998املجاالت التالية التي يجب فيها �إعالء احلقوق واملبادئ
الأ�سا�س ّية وحتقيقها:
أ� ) احلرية النقابية والإقرار الفعلي بحق املفاو�ضة اجلماعية
ب) الق�ضاء على جميع �أ�شكال العمل اجلربي �أو الإلزامي
ج) الق�ضاء الفعلي على عمل الأطفال
د) الق�ضاء على التمييز يف اال�ستخدام واملهنة
وعليه ،يتعينّ على جميع الدول الأع�ضاء يف منظمة العمل الدول ّية بحكم ع�ضو ّيتها �أن حترتم
املبادئ املت�صلة بهذه احلقوق الأ�سا�س ّية وتعمل على تعزيزها وحتقيقها.
جت�سد هذه املبادئ واحلقوق الأ�سا�س ّية ،وترمي
ولقد حددت املنظمة ثماين اتفاق ّيات على أ� ّنها ّ
اثنتان منها �إىل تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني وهما االتفاق ّيتان رقم  100و.111
تُعترب حماية وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني مفاهيم �أ�سا�س ّية يف �أبرز �صكوك حقوق الإن�سان الدول ّية
مبا فيها الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ()1948؛ والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صاد ّية واالجتماع ّية والثقاف ّية (لعام )1996؛
واتفاق ّية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز بحقّ املر�أة ( )1979والربوتوكول االختياري ذات
ال�صلة لعام 1999؛ واتفاق ّية حقوق الطفل (لعام  ،)1989واالتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع
العمال املهاجرين و�أفراد �أ�سرهم ()1990؛ و�إعالن الأمم املتحدة حول الق�ضاء على العنف بحق
املر�أة ()1993؛ و�إعالن بيجينع ومنهاج العمل ( )1995ومتابعته؛ والأهداف الإمنائ ّية للألف ّية؛
وم�ؤخر ًا اتفاق ّية الأمم املتحدة حول حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها اجلمع ّية العامة
يف جل�ستها بتاريخ  13كانون الأ ّول/دي�سمرب  .2006وتُع ّد هذه الأحكام ملزم ًة �أي�ض ًا للدول التي مل
ت�صادق على �صكوك حمددة من �صكوك منظمة العمل الدول ّية و�إمنا اكتفت بامل�صادقة على تلك
املعايري الدول ّية الأكرث �شمول ّي ًة .كما �أن العديد من هيئات ر�صد املعاهدات التي ت�أ�س�ست للإ�شراف
على تطبيق �صكوك منظمة الأمم املتحدة قد �أولت يف تقاريرها الدور ّية �أهم ّي ًة خا�ص ًة ل�ش�ؤون
النوع االجتماعي و�أدجمت منظور امل�ساواة بني اجلن�سني يف الأ�سئلة املوجهة �إىل الدول الأطراف.
وبالإ�ضافة �إىل ال�صكوك الدول ّية ،تُع ّد �آل ّيات حقوق الإن�سان الوطن ّية مبا يف ذلك اللجان املعن ّية
بامل�ساواة وتكاف ؤ� الفر�ص� ،صكوك ًا ق ّيمة لك�سب حقوق مت�ساوية يف عامل العمل وحمايتها .وهي
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قائمة يف العديد من الدول ،ففي جنوب �إفريقيا على �سبيل املثال� ،أ ّدت جلنة حقوق الإن�سان
جلنوب �إفريقيا التي ت�أ�س�ست مبوجب املادة  189من الد�ستور دور ًا �أ�سا�س ّي ًا وال �س ّيما يف ق�ضايا
التمييز .و�أن�شئت اللجنة �إىل جانب جلنة وطن ّية معن ّية بامل�ساواة بني اجلن�سني وقد ت�أ�س�ست هي
الأخرى مبوجب الد�ستور (املادة  .)187وبح�سب البع�ض ميكن �أن ي�ؤدي تواجد هاتني الهيئتني
جنب ًا �إىل جنب �إىل تهمي�ش حقوق املر�أة ،لذا ُبذلت جهود ع ّدة لتن�سيق عملهما .ويف االجتاه نف�سه،
ت�أ�س�ست جلنة �سياد ّية حول امل�ساواة وحقوق الإن�سان يف بريطانيا العظمى ،مبوجب قانون اململكة
املتحدة حول امل�ساواة لعام  2006الذي مي ّهد الطريق للقانون املوحد حول امل�ساواة الذي �سيجمع
بدوره بني خمتلف القوانني احلال ّية حول امل�ساواة (حول العرق ،والنوع االجتماعي ،والإعاقة الخ).

 .5املعايري املو�ضوعة لتعزيز
حقوق املر�أة العاملة وامل�ساواة بني اجلن�سني
ُيع ّد التمييز على �أ�سا�س اجلن�س �شك ًال �أ�سا�س ّي ًا من �أ�شكال التمييز ولقد كان حمور اهتمام الأ�سرة
الدول ّية منذ احلرب العامل ّية الثانية.
ولطاملا �ش ّكلت حماية حقوق املر�أة العاملة وتعزيزها جزء ًا ال يتج ّز�أ من اخت�صا�ص منظمة العمل
الدول ّية .فم ّثل ا�ستخدام املر�أة قبل الو�ضع وبعده حمور �إحدى �أوىل اتفاق ّيات املنظمة منذ العام
� 1919أي منذ ال�سنة الأوىل على ن�ش�أتها .وتبقى حماية الأمومة املو�ضوع الأ�سا�سي يف تعزيز
امل�ساواة بني اجلن�سني كما يت�ضح من �إ�صدار االتفاق ّية الثالثة حول هذا املو�ضوع �أي االتفاق ّية
رقم  .183وفتحت االتفاق ّية رقم  100التي ت�ضمن الأجر املت�ساوي عن عمل ذي قيمة مت�ساوية
الباب �أمام النظر يف االنحياز اجلن�سي الهيكلي يف �سوق العمل .ومذ ذاك�ُ ،س ّجل انتقال تدريجي
يف حمور الرتكيز من حماية املر�أة �إىل تعزيز امل�ساواة وحت�سني ظروف معي�شة وعمل الع ّمال من
أ�سا�س مت�سا ٍو ،كما هي احلال مث ًال يف ا�ستبدال التو�صية رقم  123لعام 1965
�أي جن�س كان على � ٍ
حول ا�ستخدام الن�ساء ذوات امل�س�ؤول ّيات العائلية باالتفاق ّية رقم  .156ويف الألف ّية اجلديدة تعك�س
معايري العمل اجلديدة واملن ّقحة الهدف الأ�سمى الكائن يف العمل الالئق والذي ي�ش ّكل �أ�سا�س عمل
املنظمة .وتقع امل�ساواة بني اجلن�سني يف �صلب هذا الهدف.
يف �أوىل عقود القرن الع�شرين ،كان ُينظر �إىل املر�أة على �أ ّنها �أكرث �ضعف ًا من الرجل من الناحيتني
اجل�سد ّية واالجتماع ّية فال تُعترب بالتايل منا�سب ًة لأداء بع�ض �أ�شكال العمل وال �س ّيما �أي نوع من
�صحتها وال �س ّيما على وظيفتها الإجناب ّية .وعليه� ،ش ّكل
الن�شاطات التي ميكن �أن مت ّثل خطر ًا على ّ
احل ّد الأدنى من املعايري حول �إجازة الأمومة ومنافعها �أوىل ال�صكوك التي اعتمدتها املنظمة .ويف
�أوائل اخلم�سينات ،انتقل الرتكيز �إىل تعزيز امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف اال�ستخدام والأجر .ويف
اتفاق ّية العام  1951رقم  100والتو�صية امللحقة بها (رقم  )90حول امل�ساواة يف الأجر ،ت�أ�س�ست
املبادئ التوجيه ّية حول امل�ساواة يف الأجر عن عمل ذي قيمة مت�ساوية ّ
بغ�ض النظر عن اجلن�س.
وعام  ،1958جرى اعتماد االتفاق ّية رقم  111والتو�صية رقم  111حول التمييز (يف اال�ستخدام
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واملهنة) لإر�ساء مبد أ� عدم التمييز على �أ�س�س حم ّددة ،ومنها اجلن�س ،من حيث الو�صول �إىل
التدريب املهني واال�ستخدام وظروف العمل و�شروطه .وتُع ّد االتفاق ّيتان رقم  100و 111من بني
�أكرث اتفاق ّيات املنظمة ح�صد ًا للم�صادقات 2وقد �أ ّثرت يف �صياغة اتفاق ّيات منظمة الأمم املتحدة
وال�صكوك الإقليم ّية الالحقة وذات ال�صلة.
وال�صحة املهن ّيتني مثل التو�صية ب�ش�أن حماية
�أ ّما املعايري ال�سابقة الأخرى واملت�صلة بال�سالمة
ّ
ّ
الن�ساء والأطفال من الت�سمم بالر�صا�ص (رقم  )4لعام  ،1919والتو�صية املتعلقة مبنع ا�ستخدام
الف�سفور الأبي�ض (رقم  )6لعام  ،1919واتفاق ّية ا�ستعمال الر�صا�ص الأبي�ض يف الطالء (رقم
 )13لعام  ،1921فت�ضمنت �أحكام ًا حمددة ّ
حتظر ا�ستخدام املر�أة يف بع�ض املجاالت والعمل ّيات،
ال�صحة الإجنابية للمر�أة العاملة للخطر .وينبغي مراجعة هذه
مما يعك�س اهتمام ًا بعدم تعري�ض
ّ
ال�صكوك (واالتفاق ّية رقم  136ب�ش�أن البنزين والتو�صية رقم  144لعام  )1971علم ًا �أنّ العديد
من ال�صكوك احلديثة يت�ضمن �أحكام ًا مماثلة خا�صة باملر�أة و�صو ًال �إىل االتفاق ّية الأخرية ب�ش�أن
وال�صحة يف الزراعة رقم  184والتو�صية ذات ال�صلة رقم  192لعام  .2001حتظر
ال�سالمة
ّ
ً
االتفاق ّية رقم  89عمل الن�ساء ليال يف حقل ال�صناعة وقد جرى اعتمادها عام �( 1948إثر اعتماد
اتفاق ّية عمل املر�أة لي ًال رقم  4لعام  1919واتفاقية العمل لي ًال (املر�أة) (مراجعة) ،رقم  41لعام
 ،)1934ولك ّنها �أ�صبحت �أكرث ليون ًة بعد اعتماد بروتوكول العام  1990واالتفاق ّية رقم  171ب�ش�أن
العمل الليلي والتو�صية رقم  178لعام  1990ف�أم�ست حتمي الرجال والن�ساء على ح ّد �سواء من
مفاعيل العمل الليلي .ولكنّ الأحكام اخلا�صة بالن�ساء ال تزال مثار جدل �س ّيما و�أنّ العديد من
الدول الأع�ضاء يف منظمة العمل الدول ّية ال زال يعتربها متييز ّي ًة.
منذ ال�ستينات ،باتت املعايري التي تعزز امل�ساواة ت�س ّلم �أكرث ف�أكرث ب�أنّ امل�ساواة تفرت�ض ت�شارك
ح�صة �أكرب من �سوق العمل ـ ـ مع �أ ّنها مل
الرجل واملر�أة يف م�س�ؤول ّيات العائلة .واكت�سبت املر�أة ّ
ترتكز دوم ًا يف الوظائف بدوام كامل ـ ـ �إ ّال �أنّ مثال الرجل املعيل والعامل بدوام كامل بات يعك�س
بدرج ٍة �أقل العامل «النموذجي» .وبد�أت معايري العمل تعك�س هذا التغيري يف العام  1965عندما
جرى اعتماد التو�صية رقم  123حول املر�أة ذات امل�س�ؤول ّيات العائل ّية ،والتي تغطي التدابري
الواجب اتخاذها لتمكني املر�أة العاملة من �أداء م�س�ؤول ّياتها املختلفة ب�صور ٍة متناغم ٍة ومن دون
ب�شكل عام من الرتكيز على املر�أة �إىل
متييز .ومنذ �أوائل الثمانينات ،بعدما انتقل حمور امل�ساواة ٍ
حتليل العالقات بني الرجل واملر�أة (مراجعة حتليل النوع االجتماعي والتخطيط له ،ال�صفحة
 ،)49باتت القناعة را�سخ ًة ب�أنّ �أي تغيري يف دور املر�أة يجب �أن يرتافق مع تغيري يف دور الرجل،
ويجب �أن يتج ّلى ت�شارك ًا �أكرب يف الواجبات الأ�سر ّية واملنزل ّية .ومتا�شي ًا مع هذا التفكري ،جرى
اعتماد االتفاق ّية رقم  156والتو�صية املرافقة لها رقم  165حول الع ّمال ذوي امل�س�ؤول ّيات العائل ّية
عام  .1981وت�سري هذه ال�صكوك على الرجال والن�ساء الذين يتح ّملون م�س�ؤول ّية �إعالة الأطفال
 )2منذ � 17شباط/فرباير  ،2007ح�صدت االتفاق ّية رقم  100ما ُيعادل  163م�صادق ًة واالتفاق ّية رقم  111ما ُيعادل  .165ملزيدٍ من
املعلومات مراجعة املوقع االلكرتوينhttp://www.ilo.org/ilolex/english/docs/declworld.htm :
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ناجم عن مثل
وغريهم من �أفراد الأ�سرة املبا�شرة وترمي �إىل ت�سهيل ا�ستخدامهم من دون متييز ٍ
هذه امل�س�ؤول ّيات العائل ّية.
وي�أتي العديد من املعايري املعتمدة م�ؤخر ًا لي�ستجيب للتغيرّ ات ال�سريعة الطارئة على �سوق العمل
و�آل ّيات العمل يف وجه العوملة املتنامية منذ الثمانينات وحتّى يومنا هذا .فعلى �سبيل املثال ،تُع ّد
االتفاق ّية رقم  175والتو�صية رقم  182للعام  1994والتي ترمي �إىل املعاملة املت�ساوية بني الع ّمال
طيلة الوقت �أو بع�ض الوقت� ،أ�سا�س ّي ًة للم�ساواة بني اجلن�سني لأنّ معظم العاملني بع�ض الوقت
هم من الن�ساء .وت�ساهم االتفاق ّية رقم  177والتو�صية رقم  184املت�صلة بالعمل يف املنزل والتي
جرى اعتمادها عام  1966يف حت�سني ظروف ماليني الع ّمال يف املنزل وغالب ّيتهم من الن�ساء.
هذا وتت�ضمن االتفاق ّية رقم  182والتو�صية رقم  190الهادفة �إىل حظر و�إلغاء �أ�سو أ� �أ�شكال عمل
الأطفال عن�صر ًا جن�ساني ًا وهي تدعو �إىل مراعاة الو�ضع اخلا�ص بالفتيات .وت�ش ّكل االتفاق ّية رقم
� 183إحدى �أبرز اتفاق ّيات العمل الدول ّية الأربعة املعن ّية بامل�ساواة كما أُ��شري �إليه �أعاله.
يخ�ص التمييز
وتن�سجم اتفاقية العمل البحري لعام  2006مع االتفاق ّيتني رقم  100و 111يف ما ّ
ب�شكل خا�ص؛ كما �أنها تلزم الدول
ب�شكل عام وامل�ساواة يف الأجر عن عمل ذي قيمة مت�ساوية ٍ
ٍ
ّ
الأع�ضاء بتوفري ت�سهيالت ترفيه مت�ساوية للبحارة ب�صرف النظر عن اجلن�س �أو غريها من
ال�صفات .ويت�ص ّمن العديد من التو�صيات احلديثة بنود ًا ت�شري �إىل �أهم ّية احرتام مبد أ� امل�ساواة
بني اجلن�سني وتعزيزه ومنها :التو�صية ب�ش�أن تعزيز التعاون ّيات (رقم  )193لعام 2002؛ والتو�صية
ب�ش�أن تنمية املوارد الب�شر ّية (رقم  )195لعام 2004؛ والتو�صية ب�ش�أن عالقة اال�ستخدام (رقم
 )198لعام  .2006وترمي �آخر هذه التو�صيات �إىل ت�شجيع الدول الأع�ضاء على اعتماد �سيا�سات
وطن ّية ّ
تنظم عالقة اال�ستخدام وال �س ّيما يف حال “الع ّمال امل�ست�ضعفني” ،و�ضمن ًا الن�ساء
العامالت .ويرتدي ذلك الأمر �أهم ّية خا�ص ًة للن�ساء العامالت يف �أنواع العمل غري النموذج ّية
والن�سائ ّية بامتياز.

.6م�صادر قانون امل�ساواة بني اجلن�سني :معايري العمل الدول ّية ،القانون
فوق القومي والقانون الوطني
ير ّكز هذا الدليل على حقوق املر�أة العاملة وامل�ساواة بني اجلن�سني امل�شتقة من القانون الدويل
�أي جمموعة ال�صكوك املتفق عليها دول ّي ًا واملتمثلة باتفاق ّيات وتو�صيات العمل الدول ّية ناهيك عن
غريها من ال�صكوك ذات ال�صلة مثل تلك الواردة �أعاله .وميكن ملعايري العمل الدولية �أن ت�صف
املبادئ العامة مثل امل�ساواة يف الأجر ،وامل�ساواة يف الفر�ص واملعاملة بني الرجال والن�ساء ،وهي
م�صممة على أ� ّنها معايري احل ّد الأدنى .وقد تذهب دول منفردة �إىل �أبعد فتو ّفر م�ستوى حماية
�أعلى مثل �إجازة الأمومة مل ّدة �أطول �أو غريها من الأحكام الأكرث م�ؤاتاة للمر�أة .وعليه ميكن
للقانون الذي ي�سري يف حال ٍة منفرد ٍة �أن ُي�شتق من القانون الدويل والوطني.
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كما ميكن الرجوع �إىل القانون فوق القومي يف بع�ض الأحيان .فقد اعتمدت املجموعة الأوروب ّية
عدد ًا من التوجيهات املت�صلة بامل�ساواة يف الأجر ويف املعاملة بني الرجال والن�ساء يف مكان العمل
وال�ضمان االجتماعي التنظيمي وخطط التقاعد الوظيفي وحماية الأمومة والإجازة الوالد ّية
والعمل بع�ض الوقت وم�س�ؤول ّية الإثبات يف ق�ضايا التمييز اجلن�سي .كما تعلو القوانني الأوروب ّية
املعن ّية بامل�ساواة على القانون الوطني وهي ت�سري على خمتلف الدول الأع�ضاء يف الإحتاد
عدد من قرارات حمكمة العدل الأوروب ّية يف حقل امل�ساواة بني
الأوروبي .والأمر �س ّيان بالن�سبة �إىل ٍ
�سجل تفاعل بني قانون امل�ساواة على ثالثة م�ستويات خمتلفة.
الرجل واملر�أة .وعليه ُي ّ
امللزمة ،ميكن ملبادرات �إقليم ّية �أو �شبه �إقليم ّية �أخرى �أن ت�ؤ ّثر يف
ومبعزل عن ال�صكوك القانون ّية ِ
ً
و�ضع القوانني على امل�ستوى الوطني .ففي جزر الكاريبي مثال ،اعتمدت اجلماعة الكاريب ّية كجزءٍ
من م�شروعها حول تنميط ت�شريعات العمل ،ت�شريع ًا منوذج ّي ًا حول امل�ساواة يف الفر�ص واملعاملة
بني الرجال والن�ساء يف اال�ستخدام و�أقامته دلي ًال للت�شريع يف الدول الأع�ضاء .ويف �آ�سيا اجلنوب ّية،
جرى التوقيع على اتفاقية رابطة جنوب �آ�سيا للتعاون الإقليمي واملتعلقة مبنع ومكافحة االجتار
بالن�ساء والأطفال لأغرا�ض البغاء عام  .)2002 ،SAARC( 2002وقامت دول الكومنولث بو�ضع
�إعالن �شالالت فيكتوريا حول مبادئ تعزيز احلقوق الإن�سان ّية للمر�أة عام  1994وتلتها �صكوك
�أخرى� .أ ّما اتفاق ّية بيليم دو بارا التي اعتمدتها منظمة الدول الأمريك ّية عام  1994فتُعنى بالوقاية
من العنف بحقّ املر�أة واملعاقبة عليه وا�ستئ�صاله كما يرد يف امللحق لعام  1998لإعالن اجلماعة
الإمنائية للجنوب الأفريقي حول النوع االجتماعي والتنمية لعام .1997

 .7التطبيق والتنفيذ على امل�ستوى الوطني
ال ب ّد من مراعاة االعتبارات اجلن�سانية لدى تطبيق معايري العمل الدول ّية ،للحر�ص على و�صول
الرجل واملر�أة املت�ساوي �إىل املنافع امل�ستم ّدة من هذه املعايري .وهي عملية تعرتف بالت�ساوي
بحاجات الرجل واملر�أة وجتاربهما واهتماماتهما حني تكون خمتلفة كما حني تكون مماثلة� .أ ّما
التقارير التي ترفعها احلكومات �إىل منظمة العمل الدول ّية مبوجب املادتني  19و 22من د�ستور
املنظمة والتي حت ّدد �إجراءات رفع التقارير الدورية من قبل الدول الأع�ضاء ،فت�شري �إىل حاالت
التمييز يف اال�ستخدام امل�ستندة �إىل عدد من الأ�سباب غري الواردة يف االتفاق ّية رقم  111مبا يف
ذلك احلالة االجتماع ّية وامليل اجلن�سي والإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شر ّية .هذا وتتمتع
املنظمة ب�إجراءات د�ستور ّية ملعاجلة النزاعات املت�صلة بامتثال الدول الأع�ضاء للمعايري التي
تن�ص عليها االتفاق ّيات امل�صادق عليها.
ّ
ولقد اعتمدت دول عدة ت�شريعات حمددة حتظر التمييز وتعزّز امل�ساواة يف اال�ستخدام .وتت�ض ّمن
العديد من الد�ساتري الوطن ّية بنود ًا حت ّدد مثل هذه امل�ساواة� .أ ّما الرتكيز فيتمحور م�ؤخر ًا على
واجب احلكومات الإيجابي يف الوقاية من التمييز وتعزيز امل�ساواة .ولكنّ القانون ال ُيط ّبق ب�صورة
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وي�صب اليوم الرتكيز على تنفيذ هذه الت�شريعات من
دائمة وت�ستمر حاالت انعدام امل�ساواة.
ّ
خالل التدابري القانون ّية والإدار ّية والت�شجيع ّية ل�سد الهوة الدائمة بني القانون ووجهة تطبيقه،
عن طريق م�ؤ�س�سات حمددة.
وغالب ًا ما تواجه املر�أة العاملة عقبات عملية ناجمة عن �أحكام «حمايدة» ظاهر ّي ًا يف القوانني �أو
االتفاقات اجلماع ّية ،مما قد ي�ؤدي �إىل متييز غري مبا�شر .فيمكن �أن يكون التمييز «مبا�شر ًا»
�أي �أنه ميايز بني اجلن�سني �أو حمايد ًا ظاهري ًا بيد أ� ّنه ُيحدث يف الواقع ال م�ساواة وي�ش ّكل بالتايل
مهم
متييز ًا «غري مبا�شر» .وتندرج حالتا التمييز �ضمن نطاق االتفاق ّيات ذات ال�صلة .والتمييز ّ
بدوره لأ ّنه يف حني تبدو �أ�شكال التمييز املبا�شر �إىل انح�سار� ،إ ّال �أنّ حاالت التمييز غري املبا�شر
والتي ي�صعب ر�صدها �أو �إثباتها تبدو �إىل ارتفاع .هذا و ُي�سجل متييز م�ؤ�س�سي ينبثق من قوى �سوق
العمل �أو الالم�ساواة الهيكلية يف اال�ستخدام واملهنة.
ويف غالب ّية الدول� ،إن قوانني امل�ساواة التي تتخذ �شكل قوانني العمل وقوانني تكاف�ؤ الفر�ص �أو
ت�شريعات عامة حول اال�ستخدام ،تخ�ضع لإ�شراف مفت�شية العمل .ويتحقق ذلك من خالل تفتي�ش
مق ّرات و�سجالت العمل التي ت�ؤكد على �أنّ امل�ؤ�س�سات قيد الك�شف متتثل ملوجبات القانون .ومل
يعد ُينظر �إىل خدمات تفتي�ش العمل احلديثة على �أ ّنها «�شرطة مكان العمل»� ،إذ باتت ت�ؤدي يف
الوقت الراهن دور مو ّرد املعلومات والن�صائح لأ�صحاب العمل والع ّمال ب�ش�أن �أف�ضل �سبل االمتثال
للأحكام القانون ّية .وقد يتمتع مفت�شو العمل ب�سلطة �إحالة ال�شكاوى �إىل ال�سلطات املنا�سبة �أو رفع
الدعاوى �أمام املحاكم.
وكجزءٍ من الآل ّية الوطن ّية الرامية �إىل حت�سني و�ضع املر�أة وتعزيز امل�ساواة ،قام عدد من الدول
والهيئات فوق القومية بو�ضع جلان تُعنى بحقوق الإن�سان و�/أو امل�ساواة للنظر يف �شكاوى التمييز
ور�صد مدى تطبيق التدابري املناه�ضة للتمييز .وميكن لهذه الهيئات �أن ت�س ّهل �إقامة وف�ض
الدعاوى الفرد ّية �أو اجلماع ّية .ويف بع�ض الدول ،ي�ش ّكل تقدمي �شكوى للجنة تكاف�ؤ الفر�ص �شرط ًا
�إجرائي ًا م�سبق ًا لرفع �أي �شكوى حول وقوع متييز يف اال�ستخدام.
وقد يتعينّ على حماكم العمل �أو غريها من الهيئات املخت�صة احرتام املعايري الدول ّية كما الوطن ّية
وذلك بح�سب الأنظمة الوطنية .فعندما يتح ّول القانون الدويل �إىل قانون وطني �أو يدخل ح ّيز
التنفيذ من خالل املفاو�ضة اجلماع ّية ،يتم العمل باحلكم الوطني ذات ال�صلة.
ب�صور ٍة عام ٍة ،يف خالل العقد املن�صرم �أ�صبح ق�ضاة حماكم العمل كما املحامون وغريهم من
املعنيني ب�إجراءات املقا�ضاة �أكرث وعي ًا لتبعات التمييز اجلن�سي .ولقد �أظهرت بع�ض الق�ضايا
وجه نقد ال بل تظهر بع�ض
�أهم ّية التق ّدم الق�ضائي املحرز لناحية امل�ساواة يف مكان العمل .ولكن ُي ّ
الإثباتات ب�أنّ الأنظمة القانون ّية التي ي�سيطر عليها الرجال الذين ال يفقهون م�س�ألة امل�ساواة ميكن
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�أن ت�شكل عقب ًة �أمام التنفيذ .وت�سهي ًال للمقا�ضاة يف دعاوى التمييز اجلن�سي ،ميكن اال�ستعانة
ب�أدوات مفيدة منها املعونة الق�ضائية ،وتعديل م�س�ؤول ّية الإثبات (مراجعة م�س�ؤول ّية الإثبات،
ال�صفحة  )176واحلماية من الث�أر.

 .8و�ضع معايري العمل الدول ّية وغريها من و�سائل العمل
ت�ؤدي اتفاق ّيات وتو�صيات العمل الدول ّية دور ًا مه ّم ًا يف تعزيز امل�ساواة كونها مت ّثل توافق ًا دول ّي ًا
ب�شكل عام على الع ّمال من
وثالث ّي ًا حول احل ّد الأدنى من املعايري .ويف حني ت�سري هذه املعايري ٍ
ب�شكل خا�ص احلقوق التي ت�شري �إىل
الرجال والن�ساء على حدٍّ �سواء� ،إ ّال �أنّ البع�ض منها يعالج ٍ
الن�ساء العامالت وامل�ساواة بني اجلن�سني ،وهي معايري يجب التق ّيد بها وت�ضمينها يف جميع
برامج منظمة العمل الدول ّية .وكما جاء �سابق ًا ،تُعنى هذه املعايري بامل�ساواة يف الأجر وامل�ساواة
يف الفر�ص واملعاملة بني الرجال والن�ساء يف اال�ستخدام وحماية الأمومة والع ّمال ذوي امل�س�ؤول ّيات
العائل ّية والعمل بع�ض الوقت ويف املنزل.
وال يعني مفهوم امل�ساواة يف اال�ستخدام �أن يطابق الرجال والن�ساء �أحدهما للآخر (مراجعة
امل�ساواة بني اجلن�سني ،ال�صفحة � )177أو �أن تكون �أدوارهم �أو حاجاتهم متطابقة .فبالفعل،
أهم مفهوم امل�ساواة بني اجلن�سني �إىل منح قيم ٍة مت�ساوي ٍة واعرتاف
ي�سعى مفهوم امل�ساواة وال ّ
باختالف الرجل واملر�أة من حيث الطبيعة والأدوار واحلاجات .فتختلف �أدوار املر�أة ومنا�صبها
باختالف املجتمع وتبقى مق ّيدة باعتبارات ما�ضية ومعا�صرة ،وقد تختلف حاجات كل منهما بناء
على ذلك .ويف غالب ّية املجتمعات �إن مل يكن يف جميعها ،يتعينّ على املر�أة �أن ت�ؤدي دور ًا حمدد ًا
مما يعني عاد ًة �أنّ موقعها �أ�ضعف جلهة احل�صول
ك�أم ور ّبة منزل وراعية للحاجات الأ�سا�س ّيةّ ،
على الوظائف والتدريب والأجر املت�ساوي واحلقّ يف الأر�ض وغريها من الأ�صول الر�أ�سمال ّية وحر ّية
التنقل .ولتحقيق التقدم يف �سبيل امل�ساواة بني اجلن�سني ،ال ب ّد من معاجلة هذه االختالالت لدى
ت�صميم ال�سيا�سات والربامج وامل�شاريع.
�إن و�ضع املعايري والتعاون الف ّني �سبل مهمة ومتكاملة ت�ساهم من خاللها املنظمة يف حتقيق العدالة
االجتماع ّية والعمل الالئق.
فتحدد معايري العمل الدول ّية الأهداف وال�سبل واملقاربات يف ال�سيا�سة االجتماع ّية يف حني ي�ساعد
التعاون الفني على حتقيق التقدم االجتماعي عملي ًا .وعليه يرتبط التعاون الفني بنا ًء على طلب
الدول الأع�ضاء بتعزيز معايري العمل الدول ّية وحقوق الإن�سان ب�صورة �شاملة ومتكاملة.
بحث وتوثيق منتظم .ت�شارك منظمة
ويجب �أن ُيبنى ك ّل من و�ضع املعايري والتعاون الف ّني على ٍ
العمل الدول ّية يف العديد من برامج و�شبكات البحث واملنا�صرة ويف جمع البيانات املت�صلة بنواحي
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النوع االجتماعي وحتليلها .وتو�ضع هذه املعلومات بت�ص ّرف �أركان املنظمة والر�أي العام من خالل
العديد من الإ�صدارات وقواعد البيانات الإلكرتون ّية واالجتماعات واملنتديات وور�ش العمل.
ويف اخلدمات اال�ست�شار ّية ون�شاطات بناء القدرات التي تقدمها املنظمة للهيئات املكونة لها� ،سبيل
�آخر تنجح من خالله يف تعزيز امل�ساواة بني الرجال والن�ساء يف عامل العمل.
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الإجتار بالأ�شخا�ص
�إنّ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص وبخا�صة الن�ساء والأطفال (بروتوكول الإجتار
�أو بروتوكول بالريمو) املك ّمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطن ّية
واملعتمد عام ُ 2000يع ّرف باالجتار بالأ�شخا�ص على ال�شكل التايل:
جتنيد �أ�شخا�ص �أو نقلهم �أو تنقيلهم �أو �إيوا�ؤهم �أو ا�ستقبالهم بوا�سطة التهديد بالقوة �أو
ا�ستعمالها �أو غري ذلك من �أ�شكال الق�سر �أو االختطاف �أو االحتيال �أو اخلداع �أو ا�ستغالل
ال�سلطة �أو ا�ستغالل حالة ا�ست�ضعاف� ،أو ب�إعطاء �أو تلقي مبالغ مالية �أو مزايا لنيل موافقة
�شخ�ص له �سيطرة على �شخ�ص �آخر لغر�ض اال�ستغالل .وي�شمل اال�ستغالل ،كحد �أدنى،
ا�ستغالل دعارة الغري �أو �سائر �أ�شكال اال�ستغالل اجلن�سي� ،أو ال�سخرة �أو اخلدمة ق�سر ًا� ،أو
اال�سرتقاق �أو املمار�سات ال�شبيهة بالرق� ،أو اال�ستعباد �أو نزع الأع�ضاء؛ (املادة �( .3أ)).
ولكنّ الربوتوكول يع ّرف باالجتار بالأطفال على نح ٍو خمتلف :حني تكون ال�ضح ّية �صب ّي ًا �أو فتاة
دون �سنّ الثامنة ع�شرة من العمرُ ،يعترب جتنيدها �أو نقلها �أو تنقيلها �أو �إيوا�ؤها �أو ا�ستقبالها
لغر�ض اال�ستغالل «اجتارا بالأ�شخا�ص» ،حتى �إذا مل ينط ِو على ا�ستعمال �أي من الو�سائل املبينة
�أعاله (اخلدمة ق�سر ًا ،اخلطف ،اخلداع ،الخ) (املادة ( 3ج) و(د)).
يرتبط االجتار ارتباط ًا وثيق ًا بالعمل اجلربي ،وميكن �أن يقع �ضمن �أرا�ضي الدولة الواحدة كما
بني دول متجاورة �أو متباعدة .ويبلغ احل ّد الأدنى لعدد الأ�شخا�ص العاملني يف العمل اجلربي
نتيجة الإجتار  2.45مليون (منظمة العمل الدول ّية 2005 ،ب� ،ص ،14 .الفقرة  .)56كما ُيق ّدر
ب�أنّ الأطفال ميثلون � %40إىل  %50من جمموع �ضحايا الإجتار (منظمة العمل الدول ّية،2005b ،
�ص ،15 .الفقرة  .)61وبح�سب تقرير �صادر عام  2003عن جمموعة خرباء عقدها االحتاد
الأوروبي ب�ش�أن االجتار بالب�شر ،ي�ش ّكل العمل اجلربي «عن�صر ًا �أ�سا�س ّي ًا» من بروتوكول االجتار،
ويجب يف جهود مكافحة االجتار �أن تر ّكز على ا�ستغالل الأ�شخا�ص املتاجر بهم لأغرا�ض العمل
اجلربي بد ًال من الرتكيز على �آل ّيات االجتار نف�سه.
كما �أن االجتار بالأ�شخا�ص لأغرا�ض اال�ستغالل يف العمل ،وال �س ّيما لأغرا�ض اال�ستغالل اجلن�سي
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الق�سري ،ي�ؤثر يف الن�ساء والفتيات ب�صورة متفاوتة .ففي حني ي�صعب التو�صل �إىل تقديرات دقيقة،
من الوا�ضح �أن الن�ساء والفتيات ي�شكلن غالب ّية �ضحايا االجتار يف العامل .كما ُيتاجر بالرجال
يتم االجتار بالع ّمال الذكور يف
وال�صبيان لأغرا�ض حمددة ،على �سبيل املثال يف الربازيل حيث ّ
داخل الدولة للعمل يف مزارع املا�شية �أو قطع الأ�شجار .ويت�صل االجتار بجزء منه بو�صول املر�أة
غري املت�ساوي �إىل العمل الالئق نتيجة التمييز بني اجلن�سني يف �سوق العمل كما نتيجة املعتقدات
التقليد ّية التي ّ
حتط من قيمة الن�ساء والفتيات .ويقع غالب ًا �ضحية االجتار الأ�شخا�ص املع ّر�ضون
للتمييز العرقي واجلن�سي.
لقد اعتمد العديد من الدول الأطراف يف بروتوكول االجتار قوانني جديدة ملكافحة االجتار مع
�أنّ البع�ض منها ال ّ
يغطي �سوى اال�ستغالل اجلن�سي للن�ساء والأطفال .ولكن الدول ت�سعى ب�صورة
متنامية �إىل تو�سيع تعريفها باالجتار بحيث ي�شمل �أي�ض ًا اال�ستغالل يف العمل اجلربي.
وعلى الرغم من غياب اتفاق ّية خا�صة مبنظمة العمل الدول ّية حول االجتار بالأ�شخا�ص ،تر ّكز
املنظمة على العمل يف ظروف االجتار وعلى الرابط بني االجتار والعمل اجلربي وعمل الأطفال
عدد من
والهجرة والتمييز .وت�ستند تدابري منظمة العمل الدول ّية ملكافحة االجتار بالب�شر على ٍ
املعايري ذات ال�صلة املت�صلة بالعمل اجلربي وعمل الأطفال وحماية الع ّمال املهاجرين وامل�ساواة
يف احلقوق وخدمات اال�ستخ دام و�سيا�سة اال�ستخدام (منظمة العمل الدول ّية� ،2005b ،ص،69 .
اخلانة  .)1 .3على �سبيل املثال ،لطاملا عاجلت الهيئات امل�شرفة على املنظمة م�شاكل الدعارة
اجلرب ّية واال�ستغالل اجلن�سي مبوجب االتفاق ّيتني  29و .182
وم�ؤخر ًا� ،أ�شارت التو�صية رقم � 198إىل �ضرورة �أن حتول الدول الأع�ضاء دون ا�ستغالل الع ّمال
املهاجرين «الذي قد يت�أثرون بعدم اليقني فيما يتع ّلق بوجود عالقة ا�ستخدام»(الفقرة �( 7أ)).
بلد �آخر ،ميكن البحث يف �إبرام ترتيبات ثنائ ّية ملنع
بلد للعمل يف ٍ
حيثما يكون الع ّمال مع ّينني يف ٍ
«ممار�سات الإ�ساءة والتدلي�س بغر�ض التهرب من الرتتيبات القائمة حلماية الع ّمال يف �سياق
عالقة ا�ستخدام»( .املادة (7ب)) .وميكن �إ�ضافة هذه التدابري املتمحورة حول عالقة اال�ستخدام
�إىل التدابري ال�شاملة ملكافحة االجتار بالب�شر.
ويف العام  ،2005اعتمدت جلنة الأمم املتحدة حول و�ضع املر�أة قرار ًا حول «�إزالة الطلب على
الن�ساء والفتيات املتاجر بهنّ ل�شتّى �أنواع اال�ستغاللEliminating Demand for Trafficked ،

.Women and Girls for All Forms of Exploitation

اتفاق ّية  :29العمل اجلربي1930 ،
اتفاق ّية  :143الع ّمال املهاجرون (�أحكام تكميل ّية)1975 ،
اتفاق ّية  182وتو�صية � :190أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال1999 ،
تو�صية  :198عالقة اال�ستخدام2006 ،
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الإطالع �أي�ض ًا على :عمل الأطفال؛ العمل اجلربي؛ الع ّمال املهاجرون.

�أ

�إجازة الأب ّوة
�إجازة الأب ّوة هي �إجازة ق�صرية امل ّدة ي�أخذها �أب يف فرتة والدة طفله .وتلحظ بع�ض الدول �أحكام ًا
خا�صة لهذه الإجازة .ولكنّ �إجازة الأب ّوة ال ترد بعد يف � ّأي من املعايري الدول ّية ولك ّنها تنت�شر �أكرث
ف�أكرث يف القانون الوطني وممار�سة املن�ش�آت وال �س ّيما يف اتفاقات املفاو�ضة اجلماع ّية .وترتاوح
فرتة الإجازة الأبو ّية بني يومني و 15يوم ًا وعاد ًة ما تكون مدفوعة.
ويف بع�ض الدول ،حيث ال �إجازة �أب ّوة من�صو�ص عليها ،ميكن للآباء اجلدد اال�ستعانة ب�إجازة
طارئة �أو ب�إجازة عائل ّية.

تو�صية  :165الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
اتفاق ّية  183وتو�صية  :191حماية الأمومة2000 ،
الإطالع �أي�ض ًا على :الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية؛ الإجازة الوالد ّية.
�إجازة الأمومة
وتو�سع
�إجازة الأمومة هي �إجازة من العمل يحقّ بها للمر�أة لفرتة متوا�صلة قبل الوالدة وبعدهاّ .
وتن�ص
االتفاق ّية رقم  )2000( 183حول حماية الأمومة �أحكام االتفاق ّية رقم ّ )1952( 103
على �أ ّنه جلميع الن�ساء امل�ستخدمات ،مبا يف ذلك الالتي ميار�سن �أ�شكال غري منط ّية من العمل
لدى الغري ،احلقّ يف احل�صول على �إجازة �أمومة ال تق ّل مدتها عن �أربعة ع�شر �أ�سبوع ًا (املادة .4
 ،)1تكون �ستّة منها على الأقل بعد والدة الطفل ما مل تتفق احلكومة واملنظمات املمثلة لأ�صحاب
العمل والع ّمال على خالف ذلك على امل�ستوى الوطني .ومتتد فرتة �إجازة ما قبل الوالدة بفرتة
مت�ساوية للفرتة الفا�صلة بني التاريخ املفرت�ض للوالدة وتاريخها الفعلي ،دون تخفي�ض فرتة �أي
�إجازة �إلزام ّية بعد الوالدة (املادة .)5 .4
تمُ نح �إجازة قبل فرتة �إجازة الأمومة �أو بعدها بنا ًء على �شهادة طب ّية يف حالة الإ�صابة مبر�ض �أو
حدوث م�ضاعفات �أو احتمال حدوث م�ضاعفات ناجمة عن احلمل �أو الو�ضع .ويجوز حتديد طبيعة
هذه الإجازة واحل ّد الأق�صى لطولها وفق ًا للقوانني واملمار�سات الوطن ّية (املادة .)5
تو�صي التو�صية رقم � 191أ ّنه ينبغي �أن ت�سعى الدول الأع�ضاء �إىل م ّد فرتة �إجازة الأمومة �إىل
ثمانية ع�شر �أ�سبوع ًا على الأق ّل (الفقرة  .)1 .1كما ينبغي متديد �إجازة الأمومة يف حالة تعدد
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الوالدات .وعمل ّي ًا با�ستطاعة اتفاق ّيات املفاو�ضة اجلماع ّية بني النقابات و�أ�صحاب العمل متديد
و�سع العديد من الدول احلماية من ال�صرف لت�شمل فرت ًة من الزمن تلي عودة
فرتة الإجازة .ولقد ّ
امل�ستخدمة �إىل العمل بعد �إجازة الأمومة.
وي�ش ّكل احلقّ يف العودة �إىل نف�س الوظيفة �أو �إىل وظيفة بنف�س معدل الأجر عند انتهاء �إجازة
وتن�ص االتفاق ّية رقم ( 183املادة  )8على �أ ّنه ال ينبغي
الأمومة حق ًّا �أ�سا�س ّي ًا من حقوق الأمومةّ .
�إنهاء ا�ستخدام �أي امر�أة �أثناء تغ ّيبها يف �إجازة احلمل �أو خالل فرتة تعقب عودتها �إىل العمل
تقررها القوانني واللوائح الوطن ّية .وت�ستثنى من ذلك احلاالت القائمة على �أ�سباب ال متت ب�صلة
�إىل احلمل �أو الوالدة وم�ضاعفاتها �أو الإر�ضاع .ويقع على عاتق �صاحب العمل عبء الإثبات.
ومتنح غالب ّية الدول �إعانات نقد ّية كبديل جزئي عن الدخل الفائت يف �أثناء �إجازة الأمومة .وهي
ت�ش ّكل جزء ًا من «رزمة» حماية الأمومة الأو�سع (مراجعة حماية الأمومة ،ال�صفحة  .) 80فمن
دون هذه الإعانات ال ي�سع املر�أة يف العديد من احلاالت �أخذ �إجازة الأمومة �أو قد ت�ضطر �إىل
معاودة العمل قبل �أن ت�سمح �صحتها بذلك.
وبهدف تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني والتك ّيف مع حاجات الأ�سر العاملة ،اعتمد االحتاد الأوروبي
والعديد من الدول املنفردة ت�شريعات تمُ نح مبوجبها �إجازة ما بعد الو�ضع لكال الوالدين.

اتفاق ّية  :103حماية الأمومة (مراجعة) وتو�صية  :95حماية الأمومة1952 ،
اتفاق ّية  183وتو�صية  :191حماية الأمومة2000 ،
اتفاق ّية  :110املزارع( ،1958 ،وبروتوكول)1982 ،
اتفاق ّية  :171العمل الليلي1990 ،
ً
بروتوكول  :89بروتوكول عام  1990التفاقية العمل ليال (املر�أة) (مراجعة)1948 ،
اتفاق ّية  149وتو�صية  :157العاملون بالتمري�ض1977 ،
اتفاق ّية � :158إنهاء اال�ستخدام1982 ،
تو�صية  :165الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
	الإطالع �أي�ض ًا على� :إعانات الأمومة النقد ّية والطب ّية؛ الت�سريح؛ الع ّمال ذوو
امل�س�ؤول ّيات العائل ّية؛ مرونة العمل؛ حماية الأمومة؛ العاملون بالتمري�ض؛
الإجازة الوالد ّية؛ املد ّر�سون.
الإجازة الدرا�س ّية مدفوعة الأجر
تمُ نح الإجازة الدرا�س ّية مدفوعة الأجر للعمال لأغرا�ض الدرا�سة ،مل ّدة حم ّددة خالل �ساعات
العمل ،مع م�ستحقات مال ّية كافية .تمُ نح هذه الإجازة جلميع الع ّمال بالت�ساوي ومن دون متييز
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على �أ�سا�س العرق ،اللون ،اجلن�س ،الدين ،الر�أي ال�سيا�سي ،الن�سب �أو الأ�صل االجتماعي:
تمُ نح الإجازة الدرا�سية مدفوعة الأجر للأغرا�ض التالية:
•التدريب على �أي م�ستوى؛
•التثقيف العام واالجتماعي واملدين؛
•التثقيف النقابي.

�أ

ويجب �أن ت�سمح هذه الإجازة من دون متييز مبا يلي:
•اكت�ساب مهارات مهن ّية ووظيف ّية وحت�سينها وتكييفها؛
•امل�شاركة الكفوءة والف ّعالة للع ّمال وممثليهم يف حياة املجتمع املح ّلي؛
•ترقي الع ّمال على ال�صعيد الإن�ساين واالجتماعي والتقني؛
•تعزيز التعليم والتدريب املتوا�صلني (التع ّلم املتوا�صل).
تُعترب فرتة الإجازة الدرا�س ّية مدفوعة الأجر فرتة خدمة فعل ّية تُ�س ّدد عنها جميع امل�ستحقات.

اتفاق ّية  :140الإجازة الدرا�س ّية مدفوعة الأجر1974 ،
الإطالع �أي�ض ًا على :التعليم؛ التدريب املهني.
الإجازة الوالد ّية
الإجازة الوالد ّية هي �إجازة تمُ نح لأي من الوالدين لرعاية �أحد الأطفال .وعاد ًة ما تلي فرتة �إجازة
الأمومة التي ال يحقّ بها لغري الأ ّم .ويف بع�ض الدول ،تمُ نح الإجازة الوالد ّية يف حال التبني �أي�ض ًا.
وميكن �أن ترتافق مع ترتيبات العمل بع�ض الوقت.
تختلف الإجازة الوالد ّية عن �إجازة الأب ّوة وهي �إجازة تمُ نح للأب يف فرتة الو�ضع.
ويجب �أن يحظى �أي من الوالدين ب�إمكان ّية احل�صول على �إجازة تغ ّيب لغر�ض رعاية الأطفال:
•�ضمن مهلة تلي �إجازة الأمومة على الفور؛
•يف حال مر�ض طفل معال؛
•لأ�سباب �أخرى مت�صلة برتبية طفل.
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متزايد من الدول ت�شريعات حول الإجازة الوالد ّية
�إحقاق ًا للم�ساواة بني اجلن�سني ،اعتمد عدد
ٍ
ين�ص البع�ض منها على ت�سديد �إعانات نقد ّية يف خالل فرتة
ب�أ�شكال ع ّدة و�ضمن �شروط خمتلفة ّ
ّ
الإجازة .ويف االحتاد الأوروبي على �سبيل املثال ،جرى اعتماد �صك جديد يتع ّدى حدود الوالية
الوطن ّية حول الإجازة الوالد ّية عام .1996
وباتت �إجازة الأب ّوة ،التي ال ُيكاف�أ عليها عاد ًة� ،أكرث انت�شار ًا ،مع �أنّ م ّدة �إجازة التغ ّيب هذه
و�شروطها تختلف اختالف ًا �شديد ًا بح�سب الدول واملن�ش�آت .ولكن الأمهات �أكرث من الآباء هنّ
غالب ّية من ي�أخذ �إجازة والدية .ولقد ا�ستحدث بع�ض الدول لوائح خا�صة لت�شجيع الآباء على
�أخذ الإجازة الوالدية ،على �سبيل املثال عرب تخ�صي�ص ح�صة من الإجازة ميكن �أن ي�أخذها
الآباء وحدهم (�أحكام «خذها �أو افقدها»)� ،أو متديد الإجازة املدفوعة عندما ي�أخذها الأب ومنع
حتويل الإجازة (� ،2005 ،EC، EUEGGSIEص.)60 .

اتفاق ّية  156وتو�صية  :165الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
اتفاق ّية  183وتو�صية  :191حماية الأمومة2000 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية؛ مرونة العمل؛ �إجازة
تغ ّيب بداعي مر�ض يف العائلة؛ �إجازة الأمومة؛
املد ّر�سون.
�إجازة تغ ّيب بداعي مر�ض يف العائلة
ينبغي �أن يت�س ّنى للع ّمال من كال اجلن�سني احل�صول على �إجازة تغ ّيب بداعي مر�ض فرد ُمعال
من الأ�سرة املبا�شرة يكون يف حاج ٍة �إىل رعاية العامل �أو دعمه� ،أو يف حال وفاة فرد مبا�شر من
العائلة .ولكنّ التمييز غري املبا�شر ميكن �أن يقع نتيجة ا�ستخدام هذا احلقّ عمل ّي ًا .فحيث �أنّ
معدالت �إجازات التغ ّيب �أعلى للن�ساء منه للرجال ،ميكن �أن ُينظر �إىل �أحكام الإجازة على �أ ّنها
تزيد الكلفة غري املبا�شرة املرتتبة عن ا�ستخدام املر�أة حيث ميكن �أن ُي�ستغ ّل ذلك لتربير الأجور
املتدن ّية يف ال�صناعات التي تهيمن عليها املر�أة .وحيث ال تكون مثل هذه الإجازات ممكنةُ ،يرجح
�أن تقوم الأم �أو الإبنة باتخاذ الرتتيبات املنا�سبة ،والتي ترتتب عنها تبعات متييز ّية �إذ ُينظر
بالتايل للمر�أة على �أ ّنها عامل غري موثوق به.

اتفاق ّية  156وتو�صية  :165الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
ال�سن؛ الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية؛
الإطالع �أي�ض ًا على:رعاية كبار
ّ
فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية/متالزمة نق�ص املناعة
املكت�سب (الإيدز)؛ �إجازة مر�ض ّية.
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�أ

تفيد البحوث ب�أنّ الفوارق يف التعليم واالختالط االجتماعي والرتبية تو ّلد اختالف ًا يف طريقة �إدارة
الرجال والن�ساء للمر�ض ،وبالتايل يف كيفية ا�ستفادتهم من �أحكام الإجازة املر�ض ّية ( Messingو
� ،2006 ،Östlinص.)20 .
وت�ؤ ّثر �أنواع اال�ستخدام التي تهيمن فيها الن�ساء والرجال تباع ًا يف �أمناط احل�صول على �إجازة
ين�ص العديد من
مر�ض ّية .ومبا �أنّ املر�أة ممثلة بق ّوة يف العمل غري النمطي ،من املهم بالتايل �أن ّ
معايري العمل الدول ّية (مث ًال االتفاق ّية رقم  175حول العمل بع�ض الوقت والتو�صية رقم  184حول
العمل يف املنزل) على �ضرورة �أ ّال تكون الإجازة املر�ض ّية لفئات خمتلفة من العمال غري النمطيني
دون امل�ستوى الن�سبي للعاملني طيلة الوقت ،مع حتديد امل�ستحقات املال ّية ن�سب ًة �إىل �ساعات العمل
واملداخيل .كما ال يجب �أن يرتتب عن الإجازة املر�ض ّية خف�ض يف الأمن الوظيفي لأي عامل.
ويجب على �أ�صحاب العمل ،بالت�شاور مع الع ّمال وممثليهم ،اتخاذ تدابري لت�سوية و�ضع الع ّمال
امل�صابني ب�أمرا�ض نق�ص املناعة الب�شر ّية املكت�سبة ،مبا يف ذلك �إجازة مر�ض ّية مرنة (منظمة
العمل الدول ّية� ،2001a ،ص.)8 .
ومن الأحكام ذات ال�صلة ما يت�صل ب�إعانات املر�ض .مبوجب اتفاق ّية الرعاية الطب ّية والإعانات
املر�ض ّية رقم  130لعام  ،1969يجب منح الإعانات املر�ض ّية للم�ستخدمني يف حال العجز عن
العمل نتيجة املر�ض الذي ينطوي على وقف الك�سب وفق ًا ملا يحدده الت�شريع الوطني� .أ ّما م ّدة
الإجازة املر�ض ّية املدفوعة فتبلغ عاد ًة � 26أ�سبوع ًا منذ اليوم الأ ّول لوقف الك�سب.
وبالإ�شارة �إىل املر�أة ،غالب ًا ما يقع لغط بني الإجازة املر�ض ّية و�إعانات املر�ض من جهة و�إجازة
و�إعانات الأمومة من جه ٍة �أخرى .ولكن من غري املنا�سب م�ساواة �إجازة احلمل والأمومة مع �إجازة
وتن�ص قوانني ال�ضمان
املر�ض ما مل يكن احلمل �أو الأمومة ي�ؤديان �إىل تعقيدات ت�ؤدي �إىل املر�ضّ .
االجتماعي يف بع�ض الدول على منح العاملة �إعانات مر�ض ّية �أو بطالة بد ًال من �إعانات الأمومة يف
خالل �إجازة الأمومة .ولكنّ معاملة الأمومة وك�أنها �إعاقة �أو الإجازة على �أنها فرتة بطالة ميكن
يعترب معاملة غري متكافئة مبا �أنّ مثل هذه املنافع ال تتو ّفر �إ ّال لفرتة من الوقت ،وبالتايل قد جتد
املر�أة التي ت�ستخدم تلك الإجازة يف حال الو�ضع ب�أ ّنها ال تتمتع ب�إجازة �أو ب�إعانات كافية لتغطية
فرتات املر�ض �أو البطالة الالحقة .وعندما �صيغت التوجيهات الأوروب ّية للعامالت احلوامل عام
يخ�ص املعاملة املت�ساوية بني الرجال والن�ساء ،يجب االعرتاف بالأمومة
� ،1992أُ�شري �إىل �أ ّنه يف ما ّ
على �أ ّنها �سبب م�ستق ّل للح�صول على �إعانات (.)1997 ،Séguret
ومن ناحي ٍة �أخرى ،من الأهم ّية مبكان �أن حت�صل املر�أة على �إجازة مر�ض ّية بالإ�ضافة �إىل �إجازة
الأمومة يف حال واجهتها تعقيدات طب ّية وم�شاكل �صح ّية نتيجة احلمل �أو الو�ضع .ولقد �أ ّكد العديد
من قرارات حمكمة العدل الأوروب ّية على �أنّ منع املر�أة من �أخذ �إجازة مر�ض ّية لكون مر�ضها
مت�صل باحلمل ُي�ش ّكل متييز ًا جن�س ّي ًا غري م�شروع .ومبوجب التوجيهات الأوروب ّية للعامالت
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احلوامل ،يجوز للمر�أة ت�أجيل عودتها �إىل العمل حلواىل �أربعة �أ�سابيع بعد نهاية �إجازة الأمومة
يف حال املر�ض.
كما �أن الدورة ال�شهرية و�سن الأيا�س من املوا�ضيع الن�سائية الأخرى التي قد تثري �إ�شكاالت حول
ب�شكل كبري (ولو
الإجازة املر�ض ّية .فهي لي�ست �أمرا�ض ًا ولكنّ با�ستطاعتها �إ�ضعاف املر�أة واحلد ٍ
م�ؤقت) من قدرة املر�أة على العمل .وميكن �أن تتخلل الدورة ال�شهر ّية جملة ظروف (مثل انحبا�س
الطمث ،والنزف وع�سر الطمث ،وعوار�ض ما قبل الطمث وانقطاعه) وهو ما ميكن �أن يثري
انزعاج امل�ستخدم �أو قلقه .وميكن �أن ت�ضطر املر�أة نتيجة هذه العوار�ض �إىل �أخذ �إجازة مر�ض ّية
فتب ّلغ عن حاالت انزعاج طفيفة بدل احلديث عن م�شكلة الدورة ال�شهر ّية� ،س ّيما �إذا وجب رفع
�شهادة التغ ّيب الطب ّية �إىل مدير ذكر .وميكن معاجلة امل�شكلة �سريع ًا عن طريق الإحالة �إىل طبيب
(.)1997 ،Last
تن�ص على كيف ّية تعاطي الع ّمال مع حاالت الطوارئ ،مث ًال �إجازة لرعاية
وحيث ال توجد �أحكام ّ
ً
طفل مري�ض ،مييل الع ّمال �إىل تعليل التغ ّيب ب�أ�سباب �أكرث منطق ّية مثل �إجازة مر�ض ّية؛ وحيث
تتولىّ املر�أة معظم هذه الرعاية ،يمُ كن �أن ُي�ؤدي جلو�ؤها الكثيف �إىل الإجازة املر�ض ّية �إىل تر�سيخ
قوالب منط ّية �سلب ّية ت�سيء �إىل فاعل ّية املر�أة العاملة و�إمكان ّية التعويل عليها .ولكنّ الإجازة
املر�ض ّية ّ
املبطنة هذه �شائعة للغاية .يف �أ�سرتاليا ،جرت معاجلة هذا املو�ضوع عن طريق اعتماد
مبد أ� الإجازة العائل ّية �أو �إجازة الراعي مما مي ّكن امل�ستخدمني من ا�ستخدام �إجازتهم املر�ض ّية
لرعاية �أفراد الأ�سرة املر�ضى من الزوج �إىل الأطفال والأهل والأجداد �أو الأحفاد (منظمة العمل
الدول ّية  .)2004bوهذا التدبري مهم ملن يتولىّ رعاية مر�ضى فريو�س نق�ص املناعة الب�شر ّية/
الإيدز.

تو�صية � :84شروط العمل يف العقود العامة1949 ،
اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز (يف اال�ستخدام واملهنة)1958 ،
ال�صحة املهن ّية1959 ،
تو�صية  :112خدمات ّ
اتفاق ّية  149وتو�صية  :157العاملون بالتمري�ض1977 ،
اتفاق ّية  156وتو�صية  :165الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
اتفاق ّية  :175العمل بع�ض الوقت1994 ،
تو�صية  :184العمل يف املنزل1996 ،
الإطالع �أي�ض ًا على :الع ّمال املنزل ّيون؛ فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية/
متالزمة نق�ص املناعة املكت�سب (الإيدز)؛ �إجازة تغ ّيب
بداعي مر�ض يف العائلة؛ �إجازة الأمومة؛ العاملون
بالتمري�ض؛ العمل بع�ض الوقت.
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ال ب ّد من تنظيم �إجراءات اختيار طالبي العمل مثل االختبارات واملقابالت للحر�ص على �صلتها
بالوظيفة� .أ ّما املكان الذي تُعقد فيه االختبارات واملقابالت فيجب �أن يكون على مقربة من مرافق
نقل م�شرتك و�أن يكون الو�صول �إليه �سه ًال.
ويجب �إخ�ضاع جميع طالبي العمل �إىل االختبارات والأ�سئلة نف�سها من دون متييز مبني على
اجلن�س �أو على �أي �صفة �أخرى ويجب تقييم الإجابات على �أ�سا�س مو�ضوعي من قبل �أكرث من
�شخ�ص (من الأف�ضل �أن يكونوا �أ�شخا�ص ًا من جن�س خمتلف).
كما ال يجب �إخ�ضاع املر�أة لفح�ص احلمل كجزء من �إجراءات التوظيف ،وال يجب �أن ُيطلب من
طالب العمل الك�شف عن حالته االجتماع ّية يف �إطار عمل ّية التوظيف.

اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز (يف اال�ستخدام واملهنة)1958 ،
اتفاق ّية  183وتو�صية  :191حماية الأمومة2000 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:احل�صول على عمل؛ التمييز؛ احلالة االجتماع ّية؛
حماية الأمومة.
�إجراءات تقدمي ال�شكاوى
ب�شكل فردي �أو باال�شرتاك مع ع ّمال �آخرين ،يرى �أنّ لديه ما يدفع �إىل ال�شكوى
من حقّ �أي عاملٍ ،
ب�ش�أن املعاملة يف اال�ستخدام �أن يتق ّدم بهذه ال�شكوى دون �أن يتع ّر�ض لأي �ضرر و�أن ُينظر يف هذه
ال�شكوى وفق ًا للإجراءات املنا�سبة من دون �أن يتع ّر�ض لأي �ضرر نتيج ًة لذلك.
ويجب �أن تُ�ستحدث يف مكان العمل �إجراءات للنظر يف ال�شكاوى املبن ّية على ممار�سات العمل
واملعاملة التمييزية ويجب �أن تكون مبتناول جميع الع ّمال ومنطبقة عليهم جميعهم .وتبد أ� �إجراءات
ال�شكاوى مب�صاحلة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة مل�ساعدة الطرفني على �إيجاد ح ّل .ويجب �أن تو�ضع
�إجراءات �شكاوى �شاملة و�أن يطب ّقها يف مكان العمل �صاحب العمل �أو الع ّمال �أو ممثلون عنهم.
وتت�ضمن الإجراءات ما يلي:
(ت�ضم رجا ًال ون�سا ًء) وتت�أ ّلف من ممثلي امل�ستخدمني والإدارة للإ�شراف على
•جلنة
ّ
نظام التظلم ومراجعة ال�شكاوى وجمع املعلومات ذات ال�صلة والقيام بتحقيقات
منا�سبة واتخاذ قرارات وتطبيقها؛
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•�إجراء و�شرح كيف ّية رفع ال�شكاوى الناجمة عن ممار�سات متييز ّية جلميع املوظفني
وطالبي العمل؛
•قاعدة لرفع �شكوى التمييز ،والتي ال يجب �أن تكون حم�صورة مبجموعة �أو جن�س
مع ّينني؛
•�إجراء معياري و�سريع وح ّر وعادل مبني على معايري مو�ضوع ّية لتقييم ال�شكاوى
ومعاجلتها؛
•تطبيق جمموعة عقوبات فاعلة و�إجراءات مرافقة لها على اجلهات امل�س�ؤولة عن
املمار�سات واملعاملة التمييز ّية.
ويجب يف �إجراءات ال�شكاوى �أن تكون حمايدة و�أن تتيح معاجلة ال�شكوى على وجه ال�سرعة .كما
ينبغي �إحاطة امل�ستخدمني علم ًا ب�إجراءات ال�شكاوى وت�شجيعهم على رفع ال�شكوى حيال املمار�سات
التمييز ّية .كما ال بد من اعتماد �إجراءات ا�ستئناف �أمام النظام الر�سمي لت�سوية نزاعات العمل.
ويجب تعليق �أهم ّية ق�صوى على احلاجة �إىل ال�سر ّية.
الإجهاد
وال�صحة املهن ّيتان.
الإطالع على :الكمبيوتر؛ ال�سالمة
ّ
احرتام الهو ّية الثقاف ّية
الإطالع �أي�ض ًا على :التن ّوع يف مكان العمل.
�إح�صاءات العمل
ت�ش ّكل �إح�صاءات العمل قاعد ًة �أ�سا�س ّية لقيا�س درجة التمييز وتقييم امل�ساواة يف الفر�ص واملعاملة
يف اال�ستخدام ،يف الدول النامية واملتط ّورة على حدٍّ �سواء .وتق�ضي االتفاق ّية رقم  160لعام
 1985ال�صادرة عن منظمة العمل الدول ّية حول �إح�صاءات العمل ب�أن تقوم الدول الأع�ضاء بجمع
�إح�صاءات العمل و�أن تتولىّ الهيئة الوطن ّية املخت�صة ن�شرها ورفعها �إىل منظمة العمل الدول ّية.
ويجب �إجراء �إح�صاءات العمل بهدف قيا�س ،على الأق ّل:
•حجم ال�سكان النا�شطني اقت�صاد ّي ًا والعمالة والبطالة والبطالة اجلزئ ّية� ،أق ّله م ّرة
يف ال�سنة؛
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•متو�سط الك�سب و�ساعات العمل� ،أق ّله م ّرة يف ال�سنة؛
•هيكل ّية وتوزيع ال�سكان النا�شطني اقت�صاد ّي ًا من �أجل التو�صل �إىل توزيعهم بح�سب
طبيعة العمل (�صاحب عمل ،عامل يف اال�ستخدام الذاتي ،م�ستخدَ م ،فرد الأ�سرة
العامل بدون �أجر ،ع�ضو تعاون ّية املنتجني) ك ّل ع�شر �سنوات.
ويجب دوم ًا ت�صنيف هذه الإح�صاءات بح�سب جن�س الع ّمال وك ّلما �أمكن وفق جمموعات عمر ّية
املف�صلة بح�سب اجلن�سني
وفرع الن�شاط االقت�صادي .أ� ّما وفرة املعلومات الإح�صائية والبيانات ّ
فتتيح �إجراء مقارنة لتحليل و�ضع الرجل واملر�أة يف العمل واملجتمع ،الأمر الذي ي�ساعد بدوره
على الك�شف عن �أوجه التمييز القائمة وال �س ّيما عن التمييز غري املبا�شر الأق ّل و�ضوح ًا .على
�سبيل املثال ،ي�س ّهل توثيق التباينات يف الأجر تقييم احلجم الفعلي للهوة يف الأجر بني اجلن�سني
وتداخالتها مع �أ�شكال �أخرى من عدم امل�ساواة يف الأجر.

املف�صلة بح�سب فئات
ٍ
املف�صلة بح�سب اجلن�س بدرج ٍة �أكرب من تلك ّ
وب�شكل عام ،تتو ّفر البيانات ّ
ّ
ب�شكل
التمييز
وطبيعة
نطاق
عن
تك�شف
ال
رة
ف
املتو
البيانات
أن
�
به
املعرتف
من
ولكن
أخرى.
�
ٍ
نق�ص يف
عام والتمييز اجلن�سي ٍ
ب�شكل خا�ص .ففي بع�ض الأحيانُ ،يعزى ذلك بكل ب�ساطة �إىل ٍ
البيانات ،و�أحيان ًا لكون بنية �أو هيكل ّية البيانات املتو ّفرة مثل الإح�صاءات واال�ستطالعات الأ�سر ّية
ال تو ّلد املعلومات التي ت�سمح ب�إقامة رابط مبا�شر مع التمييز.
�إن نوعية �إح�صاءات العمل ٌ
وقف على درجة تعبريها عن الفوارق والتباينات بني الرجل واملر�أة
يف �سوق العمل .ت�ش ّكل املر�أة عن�صر ًا مهم ًا يف ظروف العمل «غري النمط ّية» وبالتايل يرتبط �إنتاج
وا�ضح ملختلف الأعمال التي ت�ؤديها املر�أة وب�سلوكها
بفهم
ٍ
�إح�صاءات عمل �صادقة وموثوق بها ٍ
يف �سوق العمل .على �سبيل املثال ،تُعترب املعلومات الإح�صائ ّية حول االقت�صاد غري النظامي
�ضرور ّي ًة �إذا �أريدَ تقييم م�ساهمة العاملة تقييم ًا عاد ًال .ولكن غالب ًا ما ال ت�أخذ م�ساهمة املر�أة
يف االقت�صاد ّيات الوطن ّية حقها وغالب ًا ما تكون الإح�صاءات املتو ّفرة منحازة ومنحرفة ب�سبب
ا�ستمرار النظرة ال�سائدة �إىل �أدوار الرجال والن�ساء يف االقت�صاد.

اتفاق ّية  160وتو�صية � :170إح�صاءات العمل1985 ،
الإطالع �أي�ض ًا على� :إدارة العمل؛ �سوق العمل.
�إدارة العمل
�إدارة العمل هي الإطار امل�ؤ�س�سي الذي يتم مبوجبه و�ضع �سيا�سة العمل الوطن ّية وتطبيقها وتن�سيقها
وتدقيقها ومراجعتها .وتغطي �سيا�سة العمل الوطن ّية ميادين اال�ستخدام والتدريب املهني ،وحماية
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العمال ،وعالقات العمل ،و�أبحاث ومعلومات �سوق العمل والتفتي�ش.
وتق�ضي الأغرا�ض الأ�سا�س ّية لإدارة العمل بتوفري احلماية للع ّمال عن طريق و�ضع واعتماد وتطبيق
ومراجعة معايري العمل مبا يف ذلك القوانني واللوائح املت�صلة بها لتعزيز امل�ساواة والعدالة
وال�صحة املهن ّيتني
االجتماع ّية يف عامل العمل .كما �أن حماية الع ّمال لناحية حت�سني ال�سالمة
ّ
للع ّمال من اجلن�سني وظيفة �أ�سا�س ّية من وظائف �إدارة العمل.
ويجب على �إدارة العمل �أن ت�ؤدي دور ًا حيو ّي ًا يف الوقاية من التمييز فتجعل جميع الفعال ّيات مطلعة
وتوجد بيئة م�ؤاتية لتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني .وميكن �أن يتم
على مفهوم امل�ساواة بني اجلن�سني ِ
ذلك عرب احلر�ص على مراعاة حقوق العامالت وامل�ساواة بني اجلن�سني يف:
•و�ضع معايري العمل الوطن ّية ومراجعتها؛
•م�ساعدة الع ّمال وامل�ستخدمني ومنظماتهم يف املفاو�ضات التي ت�ؤدي �إىل اعتماد
معايري عمل جديدة من خالل املفاو�ضة اجلماع ّية؛
•�إ�شراك ال�شركاء االجتماعيني يف �إعداد وتطبيق معايري حول ظروف العمل و�شروط
وال�صحة املهن ّيتني؛
اال�ستخدام وال�سالمة
ّ
ب�شكل فاعل من خالل تفتي�ش العمل.
•تطبيق معايري العمل ٍ

اتفاق ّية  150وتو�صية � 158إدارة العمل.1978 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:تفتي�ش العمل؛ مرافق اال�ستخدام العامة ووكاالت
اال�ستخدام اخلا�صة.
�إدماج منظور النوع االجتماعي
على الرغم من �أنّ �إدماج منظور النوع االجتماعي مفهوم ُولد منذ �سنوات عدة �إ ّال �أنّ اعتماده
على أ� ّنه الإ�سرتاتيجية العاملية الأ�سا�س ّية لتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني قد ّمت بو�ضوح عام 1995
يف امل�ؤمتر العاملي الرابع للمر�أة يف بيجينغ .ولقد جرى التعريف ب�إدماج منظور النوع االجتماعي
على ال�شكل التايل:
هو كناية عن عمل ّية تق�ضي بتقييم التبعات املرتبة على الرجال والن�ساء نتيجة �أية �إجراءات ،مبا يف
ذلك الت�شريعات وال�سيا�سات والربامج يف �أي جمال وعلى �شتّى امل�ستويات .وهي �إ�سرتاتيجية تق�ضي
ب�إدماج م�شاغل وجتارب الرجل واملر�أة يف ت�صميم وتطبيق ور�صد وتقييم ال�سيا�سات والربامج ،يف
جميع الأو�ساط ال�سيا�س ّية واالقت�صاد ّية واالجتماع ّية بحيث ي�ستفيد الرجال والن�ساء بالت�ساوي ويتم
الق�ضاء على الالامل�ساواة .وغاية هذه العملية حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني (املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي.)1997 ،
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ولي�س �إدماج منظور النوع االجتماعي هدف ًا بذاته بل و�سيل ًة لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني.
في�ش ّكل هذا املفهوم والتدخالت الرامية �إىل تعزيز امل�ساواة بني الن�ساء والرجال ا�سرتاتيج ّيات
متكاملة .وميكن يف التدخالت اخلا�صة الرامية �إىل تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني �أن ت�ستهدف
الن�ساء وحدهنّ  ،الرجال والن�ساء مع ًا� ،أو الرجال وحدهم .وال ت�ضارب بني الإ�سرتاتيجيتني؛ بل
على العك�سُ ،ينظر �إىل التدخالت الهادفة على أ� ّنها �أ�سا�س ّية لإدماج منظور النوع االجتماعي.
ويعني ا�ستخدام �إ�سرتاتيج ّية مبن ّية على حتليل النوع االجتماعي:
•ن�شاطات توعية وبناء القدرات؛
•يف مرحلة التخطيط ،الأخذ باحل�سبان حمطات التطبيق والر�صد والتقييم ،وت�أثري
ال�سيا�سات والربامج يف الن�ساء والرجال؛
•تخ�صي�ص املوارد الب�شر ّية واملال ّية على النحو املنا�سب؛
•م�شاركة الرجال والن�ساء الفاعلة يف عمل ّية �صنع القرار يف جميع املجاالت وعلى �شتّى
امل�ستويات؛
•و�ضع �أدوات و�آل ّيات ر�صد منا�سبة حتقيق ًا لتقييم م�ستمر حول كيف ّية ودرجة �إدماج
منظور النوع االجتماعي على النحو الفاعل.
ُ�س ّجل انتقال تدريجي من الرتكيز ح�صر ًا على املر�أة العاملة من خمتلف الفئات �إىل �إدماج منظور
النوع االجتماعي على �أ ّنه �إ�سرتاتيج ّية ملكافحة التمييز اجلن�سي (مراجعة املقدمة ،اجلزء .)5
و ُي�ش ّكل تعميم امل�ساواة بني اجلن�سني يف عامل العمل ،و�سيل ًة لدمج اعتبارات امل�ساواة يف جميع
�أهداف ال�سيا�سة والن�شاطات بهدف تعزيز امل�ساواة بني جميع الع ّمال ب�صرف النظر عن اجلن�س.
�أ ّما �أبرز املجاالت التي ت�ستدعي االنتباه فهي التالية:
•تعزيز املبادئ واحلقوق الأ�سا�س ّية يف العمل وحتقيقها للحر�ص على تطبيق مبد أ� عدم
ب�شكل كامل يف القانون واملمار�سة؛
التمييز ٍ
•ا�ستحداث فر�ص �أكرب للن�ساء والرجال وت�أمني اال�ستخدام والدخل امل�أمون �إىل جانب
حتقيق �أهداف معايري العي�ش الالئق والدمج االجتماعي واالقت�صادي وحتقيق الذات
والتنمية االجتماع ّية؛
•ت�أمني تغطية احلماية االجتماع ّية وتعزيز فعال ّيتها للجميع بهدف حت�سني الأمن
االقت�صادي واالجتماعي للجميع مبا يف ذلك تدابري �ضمان ظروف العمل وال�سالمة
وال�صحة وتو�سيع نطاق احلماية االجتماع ّية؛
ّ
•تدعيم مبد أ� الثالثية واحلوار االجتماعي ملنح الرجل واملر�أة م�شاركة مت�ساوية بحيث
تتج ّلى اهتماماتهما وم�شاغلهما على النحو املنا�سب يف و�ضع ال�سيا�سات وتطبيقها.

27

�ألفباء حقوق املر�أة العاملة وامل�ساواة بني اجلن�سني

ا�ستبقاء املوظفني
الإطالع �أي�ض ًا على :التن ّوع؛ البطالة الهيكل ّية.

ا�ستخدام الأحداث
متنام ملعدي ال�سيا�سات ووا�ضعي اخلطط
ُي�ش ّكل ا�ستخدام الأحداث من كال اجلن�سني م�صدر ٍ
قلق ٍ
من حول العامل .بني عامي  1995و ،2005ارتفع املع ّدل العاملي لبطالة الأحداث الذين يرتاوح
عمرهم بني  15و� 24سنة من � 12.1إىل ( %13.7منظمة العمل الدول ّية� ،2006a ،ص ،21 .الفقرة
 .)63وكانت معدالت بطالة الأحداث الإناث ،ومعدالت البطالة اجلزئ ّية� ،أعلى من معدالت بطالة
رجح يف الأحداث الإناث �أكرث
الأحداث الذكور يف العديد من الدول .وحني تكون الوظائف نادرةُ ،ي ّ
من الذكور ترك القوى العاملة بد ًال من التبليغ عن بطالتهنّ � ،أو العمل بع�ض الوقت �أو يف العمل
العر�ضي حني ال يكون العمل طيلة الوقت متوفر ًا.
وغالب ًا ما يكون ال�سبيل حل�صول الأحداث الإناث على عمل الئق �أكرث �صعوب ًة وا�ضطراب ًا منه
فيتح�سن بت�أثري من
للأحداث الذكور .و�أ ّما الإن�صاف يف احل�صول على التعليم الأ�سا�سي،
ّ
الهدف الإمنائي الثالث للألف ّية ،ويف العديد من الدول غالب ًا ما تتف ّوق الفتيات على ال�صبيان يف
الأداء املدر�سي .لكن ّالو�صول �إىل التدريب و�سوق العمل النظامي غالب ًا ما يكون مقيد ًا بالتقاليد
ت�شجع (�أو تعزز) الزواج �أو الأمومة باكر ًا� ،أو م�شوب ًا بعقبات التمييز املبني على �أ�سا�س
التي ّ
ً
بلد و�آخر� ،إ ّال �أنّ بع�ض العقبات �أمام
اجلن�س .ويف حني تختلف الظروف اختالفا �شديد ًا بني ٍ
ً
�ضمان العمل الالئق ال تزال تنطبق على جميع الأحداث الإناث .وغالبا ما ال ت�ستطيع ال�شابة
الإفادة من فر�ص التدريب نظر ًا للحواجز املفرو�ضة على الدخول والتمييز يف عمل ّية االختيار
والقوالب النمط ّية املبن ّية على النوع االجتماعي .والقوالب النمط ّية توجد �أكرث ما توجد يف التوجيه
والإر�شاد املهني الذي يتيحه العاملون يف املدر�سة �أو مرافق اال�ستخدام .ويلقى الأحداث الإناث
الت�شجيع على اخل�ضوع لتدريب على العمل املت�صل بتدبري املنزل �أو عمل الرعاية يف حني يلقى
الأحداث الذكور الت�شجيع على خو�ض التدريب واال�ستخدام الذي يتط ّلب مهارات عالية ويكون
مهن
مبن ّي ًا على التكنولوجيا احلديثة .ونتيج ًة لذلك ،ينتهي الأمر بالأحداث الإناث �إىل العمل يف ٍ
قليلة املهارات و�سيئة الأجر تفتقر �إىل �آفاق الرتقية �إىل منا�صب �أعلى.
يجب على معدي ال�سيا�سات ووا�ضعي اخلطط معاجلة العقبات املحددة التي تواجهها الإناث
الأحداث عن طريق:
•توفري توجيه و�إر�شاد مهني وخدمات توظيف تكون منا�سبة حلاجات املر�أة ال�شابة
وقدراتها؛
•تي�سري و�صول الفتيات �إىل التعليم والتدريب على املوا�ضيع غري التقليد ّية؛
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•ت�شجيع الأحداث الإناث على اختيار التدريب على الوظائف الأف�ضل ك�سب ًا وجناح ًا
يف امل�ستقبل؛
•جمع البيانات املراعية العتبارات النوع االجتماعي وحت�سني �أنظمة معلومات �سوق
العمل ملد ال�سيا�سات باملعلومات ال�ضرورية.
ويف الوقت نف�سه ،ال يجب جتاهل امل�شاكل اخلا�صة بال�صبيان والأحداث الذكور الذين يبحثون عن
عمل .فحيث يف�شل الأحداث الذكور يف �إيجاد عمل وينال منهم الإحباط وال يكون لديهم عمل يف
املنزل يعودون �إليه ،و ُيرجح فيهم امليل نحو تعاطي املخدرات واجلرمية والعنف.
ويف �إطار التقرير عن التقدم املحرز يف �سبيل حتقيق �أهداف الألف ّية الإمنائ ّية ،تتولىّ منظمة العمل
الدول ّية الريادة يف و�ضع تقارير ب�ش�أن توجه معدل اال�ستخدام بني �صفوف الأحداث الذين ترتاوح
�أعمارهم بني  15و� 24سنة.

اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز (يف اال�ستخدام واملهنة)1958 ،
اتفاق ّية  122وتو�صية � :122سيا�سة العمالة1964 ،
تو�صية � :169سيا�سة العمالة (�أحكام تكميل ّية)1984 ،
تو�صية  :195تنمية املوارد الب�شر ّية2004 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:احل�صول على عمل؛ عمل الأطفال؛ التعليم؛ �سيا�سة
العمالة والنهو�ض باال�ستخدام؛ تنمية املوارد الب�شر ّية؛
الأهداف الإمنائ ّية للألف ّية؛ املهن غري التقليد ّية؛ الف�صل
املهني؛ التوجيه املهني؛ التدريب املهني.

اال�ستخدام غري القانوين
الإطالع �أي�ض ًا على :العمل امل�سترت.

اال�ستغالل اجلن�سي التجاري
ي�ستخدم الربنامج الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال تعبري “اال�ستغالل اجلن�سي التجاري”
للإ�شارة �إىل ا�ستخدام �صبيان وفتيات دون �سنّ الثامنة ع�شرة لأغرا�ض الدعارة �أو غريها من
 )3ا�ستناد ًا �إىل �أرقام KILM
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�أ�شكال الن�شاط اجلن�سي التي ميكن للطفل امل�شاركة فيها للح�صول على امل�أكل وامل�أوى وغريها
من احلاجات الأ�سا�س ّية .ولقد جرى التعريف باال�ستغالل اجلن�سي التجاري للأطفال يف الإعالن
الذي اعتمده امل�ؤمتر العاملي الأول ملناه�ضة اال�ستغالل اجلن�سي التجاري للأطفال (�ستوكهومل،
 )1996على �أ ّنه ا�ستغالل جن�سي ميار�سه بالغون مقابل �أجر نقدي �أو عيني ُي�س ّدد لطفل �أو
ل�شخ�ص ثالث �أو �أكرث .و ُيعامل الطفل على �أ ّنه �سلعة جن�س ّية و�سلعة جتار ّية .وتع ّرف االتفاق ّية رقم
 182باال�ستغالل اجلن�سي لأغرا�ض جتارية على أ� ّنه �أحد �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال وميكن �أن يقع
�ضح ّيته ال�صبيان كما الفتيات.

اتفاق ّية  :29العمل اجلربي1930 ،
تو�صية  :35الإكراه غري املبا�شر على العمل1930 ،
اتفاق ّية � :105إلغاء العمل اجلربي1957 ،
اتفاق ّية  182وتو�صية � :190أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال1999 ،
�إعالن ب�ش�أن املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل1998 ،
الإطالع �أي�ض ًا على :عمل الأطفال؛ الإجتار بالأ�شخا�ص.

الأ�سر التي تر�أ�سها ن�ساء
الأ�سر التي تر�أ�سها ن�ساء هي �أ�سر ال يتواجد فيها رجل نتيجة الطالق ،االنف�صال ،الهجرة ،عدم
الزواج �أو الرت ّمل� ،أو التي ال ي�ساهم فيها الرجل ،رغم وجوده ،يف دخل الأ�سرة نتيجة املر�ض،
الإعاقة ،التقدم يف ال�سن� ،إدمان الكحول� ،أو �أ�سباب عجز م�شابهة (ولكن لي�س ب�سبب البطالة).
ويف العديد من الدول اليومُ ،يع ّد الدخل الذي تد ّره املر�أة �أ�سا�س ّي ًا لبقاء العائلة .فتو ّفر املر�أة
م�صدر الدخل الأ�سا�سي يف ماليني الأ�سر عرب العامل ،متحدية بذلك االفرتا�ض التقليدي الذي
«رب الأ�سرة» .ويجب �أخذ هذا الواقع يف احل�سبان لدى
ي�س ّلم ب�أ ّنه ُيفرت�ض بالرجل �أن ي�ؤدي دور ّ
تعديل �أحكام ال�ضمان االجتماعي على وجه اخل�صو�ص (يف ما يت�صل مبعا�ش التقاعد ،و�إعانات
البطالة ،والتقدميات العائلية) للحر�ص على تلبية حاجات هذه املجموعة ،مث ًال عن طريق تو�سيع
حقوق ال�ضمان االجتماعي ال�شخ�ص ّية لت�شمل املر�أة .4كما يجب �إدراج مفهوم الأ�سر التي تر�أ�سها
 )4احلقّ ال�شخ�صي هو امل�صطلح امل�ستخدم لو�صف حقّ الفرد يف تلقّي �إعانات اجتماع ّية با�سمه .وينبع احلقّ ال�شخ�صي من ن�شاط
الفرد املهني �أو من كونه مقيم ًا يف بلدٍ معينّ  .وال يرتبط باحلالة االجتماعية �أو بالو�ضع العائلي مع �أنه ميكن يف بع�ض احلاالت
زيادة الإعانات يف حال وجود معالني� .أما احلقّ امل�شتق فهو حقّ الفرد يف تلقّي الإعانة االجتماع ّية نظر ًا العتماده الفعلي �أو
املزعوم على ال�شخ�ص الذي ي�شمله الت�أمني االجتماعي .وعادة ما يرتبط هذا احلقّ بحالة الفرد االجتماع ّية التي غالب ًا ما
ت�ش ّكل دلي ًال على وجود مثل هذه التبعية .ت�سمح احلقوق امل�شتقة لزوج ٍة معالة باال�ستفادة من احلماية ال�صح ّية (�إعانات عين ّية)
ومعا�ش ال�شيخوخة على �شكل �إعانات ورثة (مبلغ مقطوع �أو معا�ش) (� ،2000 ،ILO–EUROPEص.)6 .
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ن�ساء ب�صورة روتين ّية �ضمن �إح�صاءات العمل الوطن ّية �إف�ساح ًا باملجال �أمام حتديد �أعداد هذا
النوع من الأ�سر ون�سبها.
وتواجه الأ�سر التي تر�أ�سها ن�ساء وبدرج ٍة متنامي ٍة خطر الفقر �أكرث من تلك التي ير�أ�سها رجال
نظر ًا ملحدودية الو�صول �إىل وظائف ذات �أجر ج ّيد و�إىل الأ�صول واالعتمادات .ونظر ًا لكون الن�ساء
ر ّبات الأ�سر يتحملن وحدهنّ م�س�ؤول ّية العمل املنزيل ،ال يبقى �أمامهن مت�سع من الوقت �أو �أي
وقت على الإطالق للم�شاركة الفعلية يف ع�ضوية النقابات العمال ّية والتقدم يف التعليم �أو التدريب
املهني .وعليه مي ّثل غياب بيئة مم ِّكنة مثل مرافق كافية لرعاية الطفولة عام ًال بغاية الأهم ّية.

اتفاق ّية  156وتو�صية  :165الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
اتفاق ّية  160وتو�صية � :170إح�صاءات العمل1985 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:الع ّمال الزراع ّيون وغريهم من الع ّمال الريفيني؛ توزيع
العمل؛ تدبري املنزل؛ االقت�صاد غري النظامي؛ �إح�صاءات
العمل؛ احلماية االجتماع ّية؛ ال�ضمان االجتماعي؛
الن�ساء منظمات امل�شاريع.

�إعانات �إ�صابات العمل
يجب الت�أمني على جميع الع ّمال ،ب�صرف النظر عن اجلن�س �أو عن �صفات �شخ�ص ّية �أخرى ،يف
حال حادث �أو مر�ض ناجت عن اال�ستخدام .وتلفت املادة  4من االتفاق ّية رقم � 121إىل �أنّ  :الت�شريع
الوطني املتع ّلق ب�إعانات �إ�صابات العمل يحمي جميع امل�ستخدمني مبا فيهم التالميذ ال�صناع ّيني
وذلك يف القطاعني العام واخلا�ص مبا يف ذلك التعاون ّيات ،كما يحمي يف حال وفاة العائل ،فئات
مقررة من امل�ستفيدين.
�أ ّما احلاالت الطارئة التي يغطيها نظام �إعانات �إ�صابات العمل فهي:
•الرعاية الطب ّية بغية احلفاظ على القدرة على العمل �أو ا�ستعادتها �أو حت�سينها؛
•العجز عن العمل مع توقف الك�سب؛
•فقدان القدرة الدائمة على الك�سب كل ّي ًا �أو جزئي ًا؛
•فقدان و�سيلة العي�ش الذي يتع ّر�ض له املعالون نتيجة الوفاة.
ويف حال العجز عن العمل� ،أو فقدان القدرة الدائمة على الك�سب �أو وفاة املعيل ،تكون الإعانة
دور ّية.
يجب �أن ت�سري هذه الإعانات �سوا�سي ًة على الرجال والن�ساء ولكن لي�ست هذه احلال عمل ّي ًا .يجب
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على ال�سيا�سات الوطن ّية والآل ّيات امل�ؤ�س�س ّية �أن ترمي �إىل �إقامة م�ساواة ف ّعالة يف املعاملة بني
الع ّمال الرجال والن�ساء على هذا امل�ستوى .ولقد و�ضعت بع�ض احلكومات (مث ًال الهند) هيكل ّيات
للحر�ص على �أن تكون خمتلف �إعانات ال�ضمان االجتماعي ،مبا يف ذلك �إعانات �إ�صابات املر�ض،
متو ّفرة للع ّمال غري املنظمني مبا يف ذلك العامالت.

اتفاق ّية  :102ال�ضمان االجتماعي (املعايري الدنيا)1952 ،
اتفاق ّية  121وتو�صية � :121إعانات �إ�صابات العمل1964 ،
تو�صية  :164قائمة الأمرا�ض املهن ّية2002 ،
الإطالع �أي�ض ًا على�:شروط و�إعانات اال�ستخدام؛ احلماية االجتماع ّية؛
ال�ضمان االجتماعي.

�إعانات الأمومة النقد ّية والطب ّية
تن�ص االتفاق ّية رقم  ،183التي راجعت االتفاق ّية رقم  103لعام  1952على �أ ّنه يحقّ للمر�أة املتغ ّيبة
ّ
عن عملها يف �إجازة الأمومة �إعانات نقد ّية تبلغ م�ستوى ي�سمح للمر�أة ب�إعالة نف�سها وطفلها يف ظ ّل
ظروف �صح ّية منا�سبة ووفق ًا مل�ستوى معي�شة الئق .كما يحقّ لها احل�صول على الإعانات الطب ّية
التي ت�شمل الرعاية قبل الوالدة و�أثنائها وبعدها وكذلك الرعاية يف امل�ست�شفيات عند ال�ضرورة.
ومبوجب االتفاق ّية رقم  ،103حترتم حر ّيتها يف اختيار الطبيب وحر ّية االختيار بني م�ست�شفى عام
�أو م�ست�شفى خا�ص.
كما تُو ّفر الإعانات النقد ّية عن طريق ال�ضمان االجتماعي الإلزامي �أو من ال�صناديق العامة.
وحني تُو ّفر الإعانات النقد ّية من خالل خطط ال�ضمان االجتماعي الإلزام ّية وتكون حمددة على
�أ�سا�س الك�سب ،ال يجوز �أن يق ّل مقدار هذه الإعانات عن ثلثي ك�سب املر�أة ال�سابق �أو عن ثلثي املبلغ
وتن�ص التو�صية
الذي ي�ؤخذ يف االعتبار حل�ساب الإعانات (االتفاق ّية رقم  ،183املادة ّ .))3( 6
رقم  191على �أ ّنه ينبغي ،حيثما يكون ذلك عمل ّي ًا ،وبعد الت�شاور مع املنظمات املمثلة لأ�صحاب
العمل وللع ّمال ،زيادة الإعانات النقد ّية لتبلغ كامل ك�سب املر�أة ال�سابق �أو كامل املبلغ الذي ُي�ؤخذ
يف االعتبار حل�ساب الإعانات .وال ُيح ّمل �صاحب العمل وحده م�س�ؤول ّية كلفة هذه الإعانات.

اتفاق ّية  :102ال�ضمان االجتماعي (املعايري الدنيا)1952 ،
اتفاق ّية  :103حماية الأمومة (مراجعة) 1952 ،وتو�صية  :95حماية الأمومة1952 ،
اتفاق ّية  :110املزارع1958 ،
اتفاق ّية  :165ال�ضمان االجتماعي للبحارة (مراجعة)1987 ،
اتفاق ّية  :181وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة1997 ،
اتفاق ّية  183وتو�صية  :191حماية الأمومة2000 ،
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ال�صحة يف �أثناء الأمومة؛ �إجازة الأمومة؛ حماية
الإطالع �أي�ض ًا على:
ّ
الأمومة؛ احلماية من الإ�شعاعات.

�إعانات البطالة
الإطالع على :البطالة.

�إعانات ال�شيخوخة
الإطالع �أي�ض ًا على :معا�ش التقاعد.

الإعانات العائل ّية
الإعانات العائل ّية كناية عن بدل ُي�س ّدد للع ّمال الذين يتح ّملون م�س�ؤول ّية �إعالة �أطفالهم (مبا
يف ذلك الأطفال املتبنني) .ويجب �أن تُ�س ّدد على �شكل مدفوعات دور ّية للأ�شخا�ص امل�شمولني
وت�سلط
باحلماية الذين يكونون قد �أ ّمتوا املدة امل�ؤهلة املقررة ،ب�صرف النظر عن جن�سهمّ .
وتن�ص �أ ّنه
الفقرة  27من التو�صية رقم  165ال�ضوء على حقّ الأهل يف �إعانات ال�ضمان االجتماعي ّ
ينبغي ،عند االقت�ضاء� ،أن تتاح للع ّمال ذوي امل�س�ؤول ّيات العائل ّية تخفي�ضات �ضريب ّية وغري ذلك من
التدابري التي تتفق وال�سيا�سة الوطن ّية.

االتفاق ّية  :102ال�ضمان االجتماعي (املعايري الدنيا)1952 ،
االتفاق ّية  :118امل�ساواة يف املعاملة (ال�ضمان االجتماعي)1962 ،
التو�صية  :165الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
الإطالع �أي�ض ًا على :الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية.

�إعانات العجز
الإطالع على�:شروط و�إعانات اال�ستخدام؛ الإطالع �أي�ض ًا على� :إعانات
�إ�صابات العمل؛ احلماية االجتماع ّية؛ ال�ضمان االجتماعي.
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�إعانات الورثة
يحقّ جلميع الأ�شخا�ص املتمتعني بحماية �أنظمة ال�ضمان االجتماعي احل�صول على �إعانات ورثة.
وت�ستحق تلك الإعانات للأرامل من كال اجلن�سني .ينبغي �أن ي�ستحق مبلغ دوري للرجل �أو املر�أة
التي كان يرعاها الزوج عند وفاته وللأطفال الذي فقدوا الدعم بعد وفاة العامل امل�ضمون .وقد
يكون حقّ الأرمل �أو الأرملة م�شروط ًا بعجزه عن �إعالة نف�سه ،وميكن تخفي�ض الإعانة �أو تعليقها
�إذا كان ال�شخ�ص يزاول ن�شاط ًا مربح ًا .كما يمُ كن �أن تكون هذه الإعانة م�شروط ًة مبرور فرتة
حمددة على امل�ساهمة يف ال�ضمان �أو على العمل .و�إذا مل يكن للزوج الوريث �أطفال وكان ُيعترب
غري قادر على �إعالة نف�سه ،ميكن الت�أكد من انق�ضاء حدٍّ �أدنى من الوقت على عقد الزواج.

االتفاق ّية  :102ال�ضمان االجتماعي (املعايري الدنيا)1952 ،
اتفاق ّية  128وتو�صية � :131إعانات العجز وال�شيخوخة والورثة1967 ،
الإطالع �أي�ض ًا على :احلماية االجتماع ّية؛ ال�ضمان االجتماعي.

الإعالن ب�ش�أن املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل
الإطالع �أي�ض ًا على :املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل.

�إعالنات العمل
ال يجب على الإعالنات �أن ت�شري �إىل تف�ضيل طالبي العمل من �أحد اجلن�سني على الآخر �أو �أي
�صفة �شخ�ص ّي ٍة حمددة ما مل ُيع ّلل التف�ضيل بو�ضوح باعتباره �ضروري ًا ومتّ�ص ًال بالوظيفة .ويف ما
يلي بع�ض اخلطوط التوجيه ّية العامة للإعالنات الوظيف ّية املراعية العتبارات النوع االجتماعي:
•يجب تفادي الر�سوم التي تفيد ب�أنّ الوظيفة ُمع ّدة فقط للرجال �أو للن�ساء.
•يجب الت�شجيع على تل ّقي الطلبات من كال اجلن�سني من خالل ا�ستخدام �صياغة من
مهن حمددة
رحب بالطلبات من جانب الن�ساء كما الرجال» .ويف قطاعات �أو ٍ
نوع « ُي ّ
ُ�شجع الطلبات من
يكون فيها متثيل �أحد اجلن�سني منقو�ص ًا ،ميكن اعتماد �صياغة ت ّ
اجلن�س الأقل متثي ًال.
امل�ستخدمة كناية عن �صاحب عمل يحرتم
•يجب �أن يظهر يف الإعالنات �أن الهيئة
ِ
تكاف ؤ� الفر�ص.
•ال يجب على الإعالنات �أن تورد �شروط عمل ال �صلة لها بالوظيفة وميكن �أن حت ّد من
طلبات الن�ساء.
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•يجب يف معيار االختيار �أن يكون مو�ضوع ّي ًا ،مت�ص ًال ب�شروط الوظيفة ومنطبق ًا
بالت�ساوي على جميع طالبي العمل؛ ال يجب يف معايري مثل اجلن�س �أو ال�سنّ �أو املظهر
واخل�صائ�ص البدن ّية �أن ت�ؤ ّثر يف االختيار.
•يجب يف الإعالنات �أن ّ
تغطي الطيف الأكرب من طالبي العمل املحتملني؛ فيجب مث ًال
�أن تُو ّزع حيث يجتمع طالبو العمل املحتملون من � ّأي من اجلن�سني �أو حيث يبلغهم
خرب الوظيفة.
•يجب يف امل�ؤهالت املطلوبة �أن ت�ستند �إىل التو�صيف الوظيفي احلايل و�أن حتدد
بو�ضوح الغاية من الوظيفة ومه ّمتها.

اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز يف اال�ستخدام واملهنة1958 ،
اتفاق ّية  181وتو�صية  :188وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة1997 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:احل�صول على عمل؛ �إدارة العمل؛ مرافق اال�ستخدام
العامة ووكاالت اال�ستخدام اخلا�صة.

االقت�صاد غري النظامي
مع �أنّ الدول تعمل بتعاريف خمتلفة لالقت�صاد غري النظامي ،ميكن القول �إن هذا امل�صطلح ي�شري
�إىل «جميع الن�شاطات االقت�صاد ّية التي ي�ؤديها ع ّمال وجميع الن�شاطات االقت�صاد ّية التي ،يف
القانون �أو املمار�سة ،ال ت�شملها� ،أو ال ت�شملها كفاية ترتيبات ر�سم ّية» (منظمة العمل الدول ّية،
 ،2002aالفقرة  .)3ولقد ح ّل امل�صطلح بدي ًال عن «القطاع غري النظامي» ،ولع ّل هذا ُيعزى �إىل
االعرتاف العام بتنامي وزن الن�شاطات غري النظامية يف االقت�صاد ّيات الدول ّية والوطن ّية.
ويغطي مفهوم االقت�صاد غري النظامي ظرفني غاي ًة يف االختالف:
•الالنظام ّية املعز ّوة �إىل غياب نقطة مرجع ّية ر�سم ّية حيث ال معيار عمل قابل
للتطبيق ،وبالتايل ال واجبات يجب تو ّليها �أو حقوق يجب احرتامها �أو املطالبة بها؛
•الالنظام ّية املعز ّوة �إىل عدم االمتثال لنقطة مرجع ّية قانون ّية حيث تكون معايري
يتم االعرتاف
ب�شكل ٍ
العمل املطبقة قائم ًة ولكن ُيهز�أ بها ٍ
كامل �أو جزئي وبالتايل ال ّ
بالواجبات �أو احلقوق.
 )5مراجعة � ،Conclusions concerning decent work and the informal economyص 61 -53
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ّ
ويغطي العمل غري النظامي طيف ًا من النماذج مبا يف ذلك م�شاريع العمل ال�صغرية للح�ساب
اخلا�ص ،واملن�ش�آت العائل ّية �صغرية احلجم ،والتجارة باملف ّرق ،والعمل يف املنزل وعن بعد ،والعمل
ب�شكل خا�ص (ولكن
بوا�سطة االنرتنت وبع�ض �أ�شكال التعاقد من الباطن .ويف الدول ال�صناع ّية ٍ
غري ح�صري) ،بات ي�شمل املحرتفني ذوي املهارات العائل ّية مثل �أخ�صائيي تكنولوجيا املعلومات
والأ�شخا�ص العاملني يف فنون االبتكار والأداء .ويف الدول النامية ،ي�شمل اال�ستخدام الذاتي غري
امل�سجلني والعاملني حل�سابهم اخلا�ص و�أفراد العائلة امل�ساهمني
النظامي �أ�صحاب العمل غري ّ
ُ
يف العمل غري امل�أجورين ،بينما ي�شمل العمل امل�أجور غري النظامي الع ّمال العر�ضيني ،والعمال
املنزليني وامل�ستخدمني غري امل�سجلني على �سبيل املثال ال احل�صر .وميكن يف بطالة املر�أة �أن تكون
عمالة مق ّنعة �أو م�سترتة يف االقت�صاد غري النظامي.
مي ّثل االقت�صاد غري النظامي جزء ًا مهم ًا من االقت�صاد ومن �سوق العمل يف العديد من الدول وال
�س ّيما يف النامية منها ،وهو ينمو ويت�ش ّعب يحدوه �إىل ذلك من ّو التجارة االلكرتون ّية واخلدمات
املز ّودة الكرتون ّي ًا .وتُالحظ تغيرّ ات جذر ّية يف العمل ّيات التي تف�ضي �إىل ن�شاطات غري نظام ّية ويف
طريقة �أدائها وات�ساقها يف االقت�صاد ّيات الوطن ّية .فال تُعد ال�سلع واخلدمات املنتجة يف القطاع
غري النظامي خم�ص�صة لال�ستهالك املح ّلي يف الأ�سر ذات الدخل املتدين وح�سب ،و�إمنا �أي�ض ًا
للأ�سواق العامل ّية عن طريق عقود تعاقد من الباطن مع من�ش�آت القطاع النظامي املعوملة.
وب�شكل عام� ،إن العمل يف االقت�صاد غري النظامي �أق ّل �أمن ًا و�أجر ًا ب�أ�شواط من العمل يف االقت�صاد
ٍ
ً
ً
النظامي وغالبا ما يكون ت�أثري الدولة وم�ؤ�س�سات �سوق العمل النظام ّية �ضعيفا .فال ي�ستفيد
الع ّمال يف االقت�صاد غري النظامي من خطط احلماية االجتماع ّية التقليد ّية �أو من الأطر القانون ّية
والتنظيم ّية .ويف بع�ض احلاالت مثل مناطق جتهيز ال�صادرات ،يجري تنظيم ظروف العمل من
دون ال�ضمان االجتماعي .ويطرح الو�صول املحدود �إىل املوارد واملعلومات واملنتجات والأ�سواق
واالعتمادات والبنية التحتية ومن�ش�آت التدريب واخلربة الفن ّية والتكنولوج ّيات املتط ّورة ،م�شكل ًة
خطرية لتح�سني �إنتاج ّية العمل غري النظامي وعائداته .ويف قرار حول العمل الالئق واالقت�صاد
غري النظامي جرى اعتماده يف الدورة الت�سعني عام  ،2002لفت م�ؤمتر العمل الدويل �إىل �أنّ نتيجة
ت�أنيث الفقر والتمييز املبني على اجلن�س وال�سنّ والإثن ّية �أو الإعاقة ،ينتهي الأمر باملجموعات
الأكرث تهمي�ش ًا مبا يف ذلك الن�ساء الفقريات �إىل العمل يف االقت�صاد غري النظامي حيث تتج ّلى
انتهاكات العمل الالئق ب�أبلغ �صورها.
وتلقى الن�ساء متثي ًال كبري ًا ومتنامي ًا يف االقت�صادي غري النظامي على امل�ستويات كاف ًة .في�ش ّكل
العمل غري النظامي م�صدر ا�ستخدام ودخل �أ�سا�سي للعديد من الن�ساء العامالت ويح ّل بدي ًال عن
ب�شكل �أ�سا�سي يف عمل
الف�صل املهني والبطالة والبطالة اجلزئ ّية .ففي الدول النامية ،تعمل املر�أة ٍ
الكفاف والن�شاطات غري النظام ّية املرتبطة بالقطاعات التجارية اجلديدة .ومع �أنّ املر�أة عادة
ما تتح ّمل ثمن �إن�شاء م�شروعها غري النظامي �إ ّال أ� ّنها ال تتح ّكم دوم ًا باملنافع التي ي�ستويل عليها
الأقارب الذكور.

36

�أ

يو ّفر عدد من اتفاق ّيات العمل الدول ّية احلماية للعاملني يف االقت�صاد غري النظامي .وهم يخ�ضعون
�أ ّو ًال لتغطية جميع االتفاق ّيات التي حتمي احلقوق واملبادئ الأ�سا�س ّية يف العمل ،وحلماية عدد من
املعايري التي ت�شري �إىل «الع ّمال» بد ًال من «امل�ستخدمني» �أو التي ال ت�ستعني بلغة حت�صر انطباقها
باالقت�صاد النظامي (� ،2004 ،Trebilcockص .)590 .ويت�ضمن العديد من املعايري �أحكام ًا حول
تو�سيع نطاق التطبيق لي�شمل العاملني يف االقت�صاد غري النظامي.

ب�شكل يراعي اعتبارات النوع
وميكن لإ�سرتاتيجية منا�سبة حول حت�سني االقت�صاد غري النظامي ٍ
االجتماعي �أن تغطي:
•�ضمان حقوق �أ�سا�س ّية جلميع الع ّمال ،مبا يف ذلك رفع حتدي امل�ساواة وعدم التمييز؛
•حت�سني الإنتاج ّية والقدرة على اال�ستخدام وتوليد الدخل من خالل �ضمان و�صول
جميع الع ّمال غري النظاميني �إىل االعتمادات والتكنولوجيا والتدريب ،مع �إيالء
�أهم ّية خا�صة للمر�أة واعتماد تدابري خا�صة �إذا دعت احلاجة لذلك؛
•�إن�شاء �إطار تنظيمي ي�شمل �أ�شكا ًال من احلماية االجتماع ّية تكون منا�سبة ومراعية
للبعد اجلن�ساين (مث ًال �أحكام خا�صة بالأمومة ومراعية لالعتبارات الثقاف ّية
والتوازن بني العمل والعائلة)؛
•الت�شجيع على تنظيم العاملني يف االقت�صاد غري النظامي وال �س ّيما الن�ساء؛
•حت�سني �أنظمة الرعاية االجتماعية اخلا�صة ب�أكرث املجموعات فقر ًا مبا ال يزيد على
عبء املر�أة يف العمل املنزيل؛
•اال�ستمرار يف جمع الإح�صاءات وحت�سني التحاليل املت�صلة با�ستخدام الرجال
والن�ساء يف االقت�صاد غري النظامي.

اتفاق ّية  :168النهو�ض بالعمال واحلماية من البطالة1988 ،
تو�صية � :169سيا�سة العمالة (�أحكام �إ�ضاف ّية)1984 ،
اتفاق ّية  177وتو�صية  :184العمل يف املنزل1996 ،
تو�صية  :189خلق الوظائف يف املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة1998 ،
تو�صية  :198عالقة اال�ستخدام2006 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:العمل املنزيل؛ العمل امل�سترت؛ عالقة اال�ستخدام؛ العمل
يف املنزل؛ الف�صل املهني؛ العاملون يف اال�ستخدام الذاتي.

امتثال العقد
الإطالع �أي�ض ًا على :العمل الإيجابي؛ �سيا�سات امل�شرتيات العامة.
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الإن�صاف
الإطالع �أي�ض ًا على :الإن�صاف بني اجلن�سني.

الإن�صاف بني اجلن�سني
يعني الإن�صاف بني اجلن�سني الإن�صاف يف معاملة الرجال والن�ساء بح�سب حاجاتهم واهتماماتهم
اخلا�صة .وميكن �أن ي�شمل امل�ساواة يف املعاملة �أو املعاملة املختلفة و�إمنا التي تعترب مت�ساوية لناحية
احلقوق واملنافع والواجبات والفر�ص.

الإن�صاف يف الأجر
الإطالع �أي�ض ًا على :امل�ساواة يف الأجر.

انقطاع امل�سار الوظيفي
ت�ش ّكل فرتات االنقطاع عن العمل �آل ّي ًة مه ّم ًة للتوفيق بني احلياة املهن ّية والعائل ّية .ويف ما يتع ّلق
تن�ص االتفاق ّية رقم  183على الأمن الوظيفي ،وحتظر
بانقطاع امل�سار الوظيفي املت�صل بالأمومةّ ،
�إنهاء اال�ستخدام �أثناء احلمل �أو التغ ّيب يف �إجازة الأمومة واحلقّ يف العودة �إىل نف�س الوظيفة �أو
�إىل وظيفة مماثلة بنف�س معدل الأجر (املادة .)8
فتن�ص على ما يلي:
وتعالج املادة  7من االتفاق ّية رقم  156هذا املو�ضوع ّ
تتخذ جميع التدابري التي تتفق مع الظروف والإمكانات الوطن ّية مبا يف ذلك تدابري
يف جمال التوجيه والتدريب املهنيني ،لتمكني الع ّمال ذوي امل�س�ؤول ّيات العائل ّية من �أن
يغدوا ويظ ّلوا مندجمني يف القوى العاملة ومن االن�ضمام م ّرة �أخرى �إىل القوى العاملة
بعد غياب عنها ب�سبب هذه امل�س�ؤول ّيات.
وتن�ص التو�صية رقم ( 165ثالث ًا 12 ،ـ ـ  )14على �ضرورة �أن تُتاح ،مبا يتفق مع ال�سيا�سات
ّ
واملمار�سات الوطن ّية ،ت�سهيالت التدريب املهني وعند الإمكان ترتيبات ب�ش�أن الإجازات الدرا�س ّية
املدفوعة الأجر بحيث يتمكن الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائلية من العودة �إىل عملهم .وتت�ضمن
الت�سهيالت املو�صى بها ملثل ه�ؤالء الع ّمال خدمات التوجيه املهني والإر�شاد وخدمات تقدمي
املعلومات والتعيني التي ينه�ض بها موظفون تلقوا التدريب املالئم وقادرون على الوفاء ب�صورة
كافية باالحتياجات اخلا�صة للعمال ذوي امل�س�ؤول ّيات العائل ّية.
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ولقد ا�ستحدثت دول مثل بلجيكا خطط ًا حول االنقطاع املهني ال يعزى فيها الغياب �أو خف�ض
�ساعات العمل بال�ضرورة �إىل الو�ضع �أو االلتزامات العائل ّية (املفو�ض ّية الأوروب ّية.)2005 ،

اتفاق ّية  156وتو�صية  :165الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
اتفاق ّية  183وتو�صية  :191حماية الأمومة2000 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية ،الإجازة الدرا�س ّية
مدفوعة الأجر؛ التوجيه املهني؛ التدريب املهني؛ التوازن
بني العمل والأ�سرة؛ التوازن بني العمل واحلياة.

�إنهاء اال�ستخدام
الإطالع على :الت�سريح.

الأهداف الإمنائ ّية للألف ّية
تُبنى الأهداف الإمنائ ّية للألف ّية على �إعالن الأمم املتحدة للألف ّية املوقع عليه يف �شهر �أيلول/
�سبتمرب  2000يف ق ّمة الأمم املتحدة للألف ّية .وهي حت ّدد برناجم ًا طموح ًا يق�ضي بخف�ض معدالت
الفقر �إىل الن�صف وحتقيق غريها من الأهداف الإمنائ ّية بحلول العام .2015
أ� ّما الأهداف الثمانية فهي:
 )1الق�ضاء على الفقر املدقع واجلوع
 )2تعميم التعليم االبتدائي
 )3تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة
 )4تخفي�ض معدل وفيات الأطفال
ال�صحة النفا�سية
 )5حت�سني
ّ
 )6مكافحة فريو�س نق�ص املناعة الب�شر ّية/الإيدز واملالريا وغريهما من الأمرا�ض
 )7كفالة اال�ستدامة البيئ ّية
� )8إقامة �شراكة عامل ّية من �أجل التنمية
بالن�سبة �إىل منظمة العمل الدول ّية ،ترتبط الأهداف الإمنائ ّية للألف ّية بربنامج العمل الالئق الذي
ي�ساهم يف حتقيق الأهداف الثمانية من خالل اال�ستخدام الالئق واملنتج واحلماية االجتماع ّية
واحلقوق يف العمل واحلوار االجتماعي .6وانطالق ًا من القناعة ب�أنّ الوظائف الالئقة واملنتجة هي
مف�صلة مراجعة منظمة العمل الدول ّيةExternal Relations and Partnerships, ،
 )6للح�صول على معلومات ّ
 Information folder on Decent Work and the Millennium Development Goalsاملتو ّفر على املوقع التايل:
http://www.ilo.org/bureau/exrel/mdg/briefs
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ال�سبيل الأكرث فعالي ًة �إىل ا�ستئ�صال الفقر ،تعترب منظمة العمل الدول ّية �أنّ الأهداف الإمنائ ّية
للألف ّية وبرنامج العمل الالئق متالحمان ويعزّز �أحدها الآخر باعتبارهما �ص ّكني يرميان �إىل
تعزيز امل�ساواة بني الرجال والن�ساء .ويف الوقت نف�سه ،ي�شكل تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني و�إزالة
التمييز اجلن�ساين �شرط ًا �أ�سا�س ّي ًا ال�ستئ�صال الفقر.
ترتبط امل�ساواة بني اجلن�سني ارتباط ًا وطيد ًا بتحقيق جميع الأهداف الإمنائ ّية للألف ّية ،ولكنّ
ح�صة املر�أة
الهدف الثالث ُي�شري �إىل امل�ساواة بني اجلن�سني على وجه التحديد .وهو ي�ستخدم ّ
يف اال�ستخدام امل�أجور غري الزراعي (�إىل جانب ن�سبة الفتيات �إىل ال�صبيان يف التعليم ،ون�سبة
وح�صة الن�ساء من املقاعد يف الربملانات
الإناث غري الأم ّيات �إىل الذكور ل�شريحة العمل ّ ،24-15
الوطن ّية) كم� ّؤ�شر للم�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة ،وهو ما يعك�س الأهم ّية التي توليها منظمة
الأمم املتحدة لو�صول املر�أة �إىل اال�ستخدام .ويف منظومة الأمم املتحدة ،تتولىّ منظمة العمل
الدول ّية زمام القيادة يف التبليغ عن كيفية تط ّور ن�سبة الن�ساء يف اال�ستخدام غري الزراعي امل�أجور
ومعدالت البطالة بني �صفوف ال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و � 24سنة.
الإطالع �أي�ض ًا على:العمل الالئق؛ التعليم؛ امل�ساواة بني اجلن�سني؛ ا�ستخدام
الأحداث.
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برامج الأ�شغال العامة كثيفة اال�ستخدام
�إن برامج الأ�شغال العامة كثيفة اال�ستخدام كناية عن برامج مي ّولها القطاع العام لتطوير البنية
التحت ّية (�أ�شغال عامة لتلبية احلاجات الأ�سا�س ّية يف الأرياف واملدن وال�ضواحي) بهدف خلق
فر�ص العمل وك�سب الدخل واحلفاظ عليها ،وميكن �أن ترمي هذه الربامج �إىل مكافحة الفقر
وتلبية احلاجات الأ�سا�س ّية يف مناطق تنت�شر فيها البطالة والبطالة اجلزئ ّية .ويجب �إيالء �أهم ّية
خا�صة خللق فر�ص العمل للن�ساء والأحداث وغريهما من املجموعات امل�ست�ضعفة.
ينبغي توظيف العاملني يف برامج الأ�شغال العامة كثيفة اال�ستخدام على �أ�سا�س طوعي وال ينبغي
ا�ستقدامهم من ن�شاطات منتجة �أخرى� .أ ّما �شروط اال�ستخدام فيجب �أن تتما�شى مع القوانني
واملمار�سات الوطن ّية .ويجب �ضمان الأحكام القانون ّية التي ترعى الو�صول �إىل اال�ستخدام
وال�صحة املهن ّيتني وال�ضمان االجتماعي
و�ساعات العمل والأجر والإجازات امل�أجورة وال�سالمة
ّ
كما يجب توفري برامج التدريب املهني.
ويتعينّ بذل جهود خا�صة عن طريق برامج الرتويج والإعالم وبناء القدرات لتوفري النفاذ
املت�ساوي للن�ساء الفقريات واحلر�ص على امل�ساواة يف الأجر عن عمل ذي قيمة مت�ساوية .ويجب
مكافحة ا�ستغالل عمل املر�أة «الطوعي» غري امل�أجور باعتباره جزء ًا من امل�ساهمة يف املجتمع.
وت�ش ّكل مرافق رعاية الطفولة والنقل (حيث تق�ضي امل�س�ألة بقطع م�سافات طويلة) حوافز �إيجاب ّية
لتعزيز م�شاركة الن�ساء الفقريات يف برامج الأ�شغال العامة كثيفة اال�ستخدام.

تو�صية � :169سيا�سة العمالة (�أحكام �إ�ضاف ّية)1984 ،
الإطالع �أي�ض ًا على�:إعانات �إ�صابات العمل؛ الإعانات العائل ّية؛ �شروط
و�إعانات اال�ستخدام؛ حماية الأمومة؛ معا�ش التقاعد؛
�إعانات ال�شيخوخة؛ �إعانات الورثة.

البطالة
ُيع ّرف بالعاطلني عن العمل على �أ ّنهم جميع الأ�شخا�ص الذين يفوق عمرهم �س ّن ًا مع ّينة ،وكانوا
م�ؤخر ًا يف خالل فرتة ق�صرية (تدوم �أ�سبوع ًا �أو �أ�سبوعني عاد ًة) من دون عمل �أو متاحني للعمل

41

�ألفباء حقوق املر�أة العاملة وامل�ساواة بني اجلن�سني

و�ساعني للعمل مل ّدة �ساعة واحدة على الأق ّل (منظمة العمل الدول ّية� 2006 ،أ� ،ص ،9 .املالحظة
 .)3وال يقي�س هذا التعريف البطالة اجلزئ ّية امل�ستوطنة يف االقت�صاد غري النظامي يف العديد من
الدول وال �س ّيما يف الدول النامية.
ومع �أنّ معدالت ا�ستخدام املر�أة ارتفعت بانتظام يف غالب ّية الدول على مر العقود الأخرية� ،إ ّال
�أنّ املر�أة يف جميع البلدان تقريب ًا تعاين من البطالة والبطالة اجلزئ ّية بدرج ٍة �أكرب من الرجل.
ح�صة املر�أة الأكرب من رعاية الأطفال والأ�سرة ،تراها تواجه �صعوبات �أكرث يف و�ضع
فنتيجة ّ
ً
ب�شكل كب ٍري على �أ�شكال العمل غري النمطي واملرن مقابل دخل.
نف�سها بت�ص ّرف العمل فورا فتع ّول ٍ
�أما �إعانة البطالة فهي يف �شكل مدفوعات دور ّية تُ�س ّدد يف حال توقف الك�سب نتيجة عدم القدرة
ومتاح له .ويجب يف فرتة الإعانة �أن تختلف
على توفري عمل منا�سب ل�شخ�ص قادر على العمل ٍ
بح�سب طبيعة العمل وم ّدة امل�ساهمة.
وال يجب �أن ي�ؤ ّثر الو�ضع االجتماعي للمر�أة (مبا فيه ذلك امل�ساكنة) على �أهل ّية املر�أة للح�صول
على �إعانات البطالة.

اتفاق ّية  :102ال�ضمان االجتماعي (املعايري الدنيا)1952 ،
اتفاق ّية  :168النهو�ض بالعمالة واحلماية من البطالة1988 ،
االجتماعي؛ احلماية
الإطالع �أي�ض ًا على:احلالة االجتماع ّية؛ ال�ضمان
ّ
االجتماع ّية.

البطالة اجلزئ ّية
بح�سب فهم منظمة العمل الدول ّية مل�صطلح البطالة اجلزئ ّية ،يتع ّر�ض �شخ�ص للبطالة اجلز ّية
�إذا كان م�ستخدم ًا ولك ّنه �أبدى رغب ًة يف العمل �أكرث مقابل �أجر �أعلى وهو م�ستعد لتوليّ عمل
مدته �أطول يف مهلة �أ�سبوعني من تاريخ تعبريه عن هذه الرغبة .وبح�سب ما هو متبع يف قاعدة
بيانات منظمة العمل الدول ّية عن �سوق العمل� ،أي امل�ؤ�شرات الأ�سا�س ّية ل�سوق العمل ،ت�ش ّكل البطالة
اجلزئ ّية املت�صلة بالوقت مقيا�س ًا ي�شري �إىل �أنّ �ساعات العمل التي يقوم بها امل�ستخدم هي �أق ّل
من العدد الذي يبدي ال�شخ�ص ا�ستعداد ًا �أو رغب ًة يف �أدائه .وعلى غرار �سائر نواحي اال�ستخدام،
املف�صلة
ترتدي البطالة اجلزئ ّية بعد ًا جن�ساني ًا ويجب جمع وحتليل �إح�صاءات البطالة اجلزئية ّ
بح�سب اجلن�س.
الإطالع �أي�ض ًا على:برامج الأ�شغال العامة كثيفة اال�ستخدام؛ �سيا�سة
العمالة؛ االقت�صاد غري النظامي؛ �إح�صاءات العمل؛
البطالة؛ ا�ستخدام الأحداث.

42

البطالة الهيكل ّية

ب

ُي�ستخدم هذا امل�صطلح لو�صف البطالة التي ت�س ّببها تغيرّ ات يف هيكل ّية االقت�صاد وتكون ناجمة
عن ابتكارات تكنولوج ّية �أو عن تغيرّ ات يف تركيبة القوى العاملة .ويف العديد من الدول ،عاد ًة ما
تكون املر�أة �أ ّول من يخ�سر وظيفته يف حال طر�أت تغيرّ ات هيكل ّية من هذا النوع ،على افرتا�ض
رب الأ�سرة ومعيلها الأ�سا�سي .كما تقع البطالة الهيكل ّية يف حال التعار�ض
�أنّ الذكر ما زال ي�ش ّكل ّ
بني التعليم املتو ّفر للذكور والإناث واحلاجات والفر�ص التي يتيحها �سوق العمل .ففي العديد من
الدول ،ميكن �أن ي�ؤدي الف�صل املبني على �أ�سا�س اجلن�س يف املنهج التعليمي �إىل تلقني الفتيات
(والفتيان �أي�ض ًا يف بع�ض احلاالت) ِم َهن ًا ال ت�سمح لهن ب�إيجاد عمل.
ويتعينّ على �أ�صحاب العمل �أن يتنبهوا �إىل معاملة جميع الع ّمال الواجب ت�سريحهم معاملة من�صفة
لدى حتديد معيار الت�سريح وجدوله الزمني .فال يجب االفرتا�ض �أبد�أ ب�أنّ الن�ساء �أق ّل قدرة على
توليّ دور املعيل الأ�سا�سي �أو الوحيد للأ�سرة وبالتايل يت�أثرن بدرج ٍة �أق ّل بالت�سريح.
ويجب على الدول الأع�ضاء حتديد �سيا�سات تنمية املوارد الب�شر ّية والتعليم والتدريب والتع ّلم
املتوا�صل التي تر ّكز من بني �أمور �أخرى على تنمية املهارات املكافئة للجن�سني وا�ستبقاء الوظائف
يف ظ ّل العمل الالئق .وبح�سب م�ستوى من ّو الدولة االقت�صادي ،يجب يف �سيا�سات التكنولوجيا
�أن ت�ساهم يف تعزيز ظروف العمل وخف�ض �ساعات العمل و�أن تت�ضمن تدابري للوقاية من فقدان
الوظائف .ويجب يف هذه التدابري الرامية �إىل ا�ستبقاء العمال �أن ت�شمل:
•ا�ستبقاء الع ّمال لتلبية حاجات العمل املتغيرّ ة نتيجة الت ّغري التكنولوجي؛
•�إ�شراك الع ّمال وممثليهم يف التخطيط العتماد التكنولوج ّيات احلديثة وا�ستخدامها؛
•تنظيم وقت العمل ب�صورة �أف�ضل مع مراعاة احلاجة �إىل �صون التوازن بني العمل
والعائلة وا�ستحداث فر�ص ا�ستخدام جديدة مبن ّية على �أ�سا�س الإن�صاف بني
اجلن�سني مبوازاة زيادة الإنتاج ّية وتلبية حاجات ال�س ّكان الأ�سا�س ّية.

اتفاق ّية  :168النهو�ض بالعمال واحلماية من البطالة1988 ،
تو�صية � :169سيا�سة العمالة (�أحكام �إ�ضاف ّية)1984 ،
تو�صية  :195تنمية املوارد الب�شر ّية2004 ،
الإطالع �أي�ض ًا على�:سيا�سة العمالة والنهو�ض باال�ستخدام؛ الأ�سر التي
تر�أ�سها ن�ساء؛ تنمية املوارد الب�شر ّية؛ املهن غري
التقليد ّية؛ التوازن بني العمل والأ�سرة.

البنزين
الإطالع �أي�ض ًا على :املواد الكيميائ ّية.
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الت�أمني ال�صحي
ال�صحي هي ّ
خطة عامة �أو خا�صة تق�ضي بت�سديد تكاليف الرعاية الطب ّية �أو
خطة الت�أمني
ّ
اال�ست�شفائ ّية �أو التعوي�ض عن خ�سارة حلقت بالدخل ج ّراء مر�ض �أو �إ�صابة �أو حادث .ويجب �أن
ال�صحي �إلزام ّيا جلميع الع ّمال ما عدا اال�ستثناءات التالية:
يكون نظام الت�أمني
ّ
•العمل امل�ؤقت والعر�ضي؛
•احلاالت التي يتخطى فيها الأجر �أو الدخل املبالغ التي يح ّددها القانون الوطني؛
ن�ص عليه القانون؛
•الع ّمال الذين يتخطون ال�سقف العمري الذي ّ
•�أفراد �أ�سرة �صاحب العمل.
ال�صحي متو ّفر ًا بالت�ساوي للرجال والن�ساء على الرغم من وجود اختالفات
ويجب �أن يكون الت�أمني
ّ
بح�سب ما �إذا كان العامل يعمل طيلة الوقت �أو بع�ض الوقت .وال تُط ّبق خطط الت�أمني الإلزامي يف
العديد من جماالت العمل التي تهمني عليها املر�أة (اال�ستخدام الذاتي ،االقت�صاد غري النظامي،
الخ) بحيث تكون م�ضطر ًة لتح ّمل امل�س�ؤول ّية ال�شخ�ص ّية لهذه احلماية.
ويجب �أن تتولىّ �إدارة هذا النظام م�ؤ�س�ساتٌ ال تبغي الربح حتت �إ�شراف ال�سلطة العامة املخت�صة.
ويجب على اجلهات امل�ؤمن عليها و�أ�صحاب العمل م�شاركة العبء املايل الذي يفر�ضه النظام .ويف
لدواع �صح ّي ٍة ،ميكن لل�شخ�ص امل ؤ� ّمن عليه احل�صول على:
حال عدم القدرة على العمل ٍ
ال�ست والع�شرين الأوىل من عدم القدرة على العمل؛
•�إعانة نقد ّية �أق ّله مل ّدة الأ�سابيع ّ
•العالج الط ّبي ،الأدو ّية والأجهزة جمان ًا �أو لقاء جزء من الكلفة.
ال�صحي �أحد املعايري ذات ال�صلة .ومع �أ ّنها
وت�ش ّكل التو�صية رقم  29للعام  1927حول الت�أمني
ّ
ّ
ال�صك الوحيد ال�صادر عن منظمة العمل الدول ّية واملعني بال�سالمة وال�صحة
بائدة �إ ّال أ� ّنها ت�شكل
املهن ّيتني الذي يورد �صراح ًة التمييز على �أ�سا�س اجلن�س.

تو�صية  :29الت�أمني ال�صحي1927 ،
اتفاق ّية  :102ال�ضمان االجتماعي (املعايري الدنيا)1952 ،
اتفاق ّية  :130الرعاية الطبية و�إعانات املر�ض1969 ،
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الإطالع �أي�ض ًا على�:شروط و�إعانات اال�ستخدام؛ احلماية االجتماع ّية؛
ال�ضمان االجتماعي.

الت�أمني املر�ضي
ال�صحي.
الإطالع �أي�ض ًا على :الت�أمني
ّ

التحر�ش اجلن�سي
ّ
ب�صورة عامة� ،إنّ التح ّر�ش اجلن�سي يف مكان العمل كناية عن �أي �سلوك �أو تق ّرب جن�سي� ،شفهي �أو
مرحب ًا به ويرتدي طبيعة جن�س ّية و ُيعترب قبوله �صراحة �أو �ضمن ًا �شرط ًا لقرارات
ج�سدي ،ال يكون َّ
ب�شكل غري م�س ّوغ يف �أداء الفرد املهني
ت�صب يف م�صلحة امل�ستخدم� ،أو يرمي �أو يف�ضي �إىل التدخل ٍ
ّ
�أو يف خلق بيئة ترهيبية �أو معادية �أو ا�ستغالل ّية �أو هجوم ّية .وميكن �أن يتك ّون التح ّر�ش اجلن�سي من:
•�إهانات ،مالحظات ،نكت ،وتلميحات ذات طبيعة جن�س ّية وتعليقات غري منا�سبة على
لبا�س ال�شخ�ص �أو �شكله �أو �س ّنه �أو و�ضعه العائلي؛
•ات�صال ج�سدي غري مرغوب به وغري �ضروري مثل اللم�س واملداعبة والقر�ص �أو
االعتداء؛
•مالحظات مربكة وحت ّر�ش �شفهي؛
•نظرات و�إمياءات �شهوان ّية مت�صلة باحلياة اجلن�س ّية؛
•دعوات مثرية لل�شبهات؛
•طلب �أداء خدمات جن�س ّية؛
•تهديدات �صريحة �أو �ضمن ّية بالف�صل �أو رف�ض ترقية الخ ،يف حال عدم �أداء
اخلدمات اجلن�س ّية.
ُيعترب التح ّر�ش اجلن�سي انتهاك ًا حلقوق الإن�سان و�شك ًال من التمييز وم�س�ألة مت�صلة بال�سالمة
وال�صحة .وهو ُيهني كرامة الع ّمال ونزاهتهم ال�شخ�ص ّية ويتع ّر�ض لهما .كما يق ّو�ض احلقّ يف
ّ
امل�ساواة يف املعاملة والفر�ص .ويجب منع هذا ال�سلوك يف مكان العمل؛ ويف حال وقوعه على الرغم
من جميع اجلهود ،يجب املعاقبة عليه وحماية ال�ضحايا .وغالب ًا ما ال تعي ال�ضح ّية حقوقها وتخ�شى
االنتقام �أو فقدان الوظيفة ،وبالتايل ت�ش ّكل التوعية عن�صر ًا �أ�سا�س ّي ًا ملكافحة التح ّر�ش اجلن�سي.
ال ي�ش ّكل التح ّر�ش اجلن�سي تهديد ًا حمتم ًال للع ّمال وح�سب و�إمنا للم�ؤ�س�سات �أي�ض ًا .فهو ُيعترب
 )7لالئحة �أكرث تف�صي ًال مراجعة  Chappellو � ،2006 ،di Martinoص .18-9
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مناق�ض ًا لأهداف �أ�صحاب العمل كونه ُي�ضعف العالقات ال�صناع ّية وميكنه �أن ي�ؤثر �سلب ًا على
الإنتاج ّية مث ًال عن طريق التغ ّيب ،وتغيري طاقم العمل امل�ستمر ،وتراجع معنو ّيات العمال .كما
ميكن �أن ي�ش ّوه �سمعة املن�ش�أة و�أن يخ ّف�ض من �أرباحها عن طريق الدعاية ال�سيئة كما تكاليف
املقا�ضاة املرتفعة .ويرتدي دور النقابات و�أ�صحاب العمل يف خلق بيئة �سليمة لكرامة الع ّمال،
�أهم ّية ق�صوى لدواعي الوقاية.
ويجب يف ال�سيا�سات والإجراءات الرامية �إىل �إزالة التح ّر�ش اجلن�سي �أن تت�ضمن:
•�إعالن ًا مبدئي ًا؛
•�إجراءات تظ ّلم �سر ّية من التح ّر�ش اجلن�سي تو ّفر احلماية من الث�أر؛
•قواعد ت�أديب ّية تقدم ّية؛
•�إ�سرتاتيج ّية تدريب وتوعية وتوا�صل.
لقد اعتمد م�ؤمتر العمل الدويل يف جل�سته احلادية وال�سبعني لعام  1985قرار ًا حول امل�ساواة
ين�ص على �أنّ «التحر�ش اجلن�سي يف
يف الفر�ص واملعاملة بني الن�ساء والرجال يف اال�ستخدام ّ
مكان العمل ي�سيء �إىل ظروف عمل امل�ستخدم و�إىل �آفاق اال�ستخدام والرتقية .وعليه ،يجب يف
�سيا�سات تعزيز امل�ساواة �أن تت�ضمن تدابري ملكافحة التح ّر�ش اجلن�سي والوقاية منه»( .منظمة
العمل الدول ّية� ،1985 ،ص 91 .كما ورد يف منظمة العمل الدول ّية� ،1988 ،ص.)104 .
ومينح العديد من الدول احلماية من التح ّر�ش اجلن�سي مبوجب الد�ستور وقانون امل�ساواة يف
الفر�ص وقانون العمل والقانون اجلزائي و�/أو الت�شريعات ذات ال�صلة .وتقوم املحاكم على امل�ستوى
املح ّلي بتعزيز دور �أ�صحاب العمل لناحية تفادي التح ّر�ش والتعاطي مع تبعاته عن طريق االجتهاد
(حول �إنهاء عقود اال�ستخدام ،والتدابري الت�صحيح ّية والعقوبات ،الخ) (،Hodges-Aeberhard
 .)1996وت�ؤدي خدمات تفتي�ش العمل دور ًا �أ�سا�س ّي ًا يف اال�ستماع �إىل ال�شكاوى �أو ت�سجيل حاالت
التح ّر�ش اجلن�سي يف مكان العملّ .
وتف�ضل بع�ض منظمات �أ�صحاب العمل ا�ستخدام مد ّونات
ال�سلوك الطوع ّية ملكافحة التح ّر�ش اجلن�سي (منظمة العمل الدول ّية� ،2005b ،ص  12و.)43
لقد عاجلت جلنة اخلرباء املعن ّية بتطبيق االتفاق ّيات والتو�صيات مو�ضوع التح ّر�ش اجلن�سي
باعتباره ح ّق ًا من حقوق الإن�سان �س ّيما يف جمال التمييز �ض ّد املر�أة مع �أ ّنه ميكن للرجل �أي�ض ًا
ب�شكل �أ�سا�سي على البحوث
�أن يكون م�ستهدف ًا .وقد ر ّكزت �سائر ن�شاطات منظمة العمل الدول ّية ٍ
مزيد
و�صياغة الت�شريعات وندوات التدريب والتوعية وال �س ّيما يف �آ�سيا والكاريبي .وال ب ّد من بذل ٍ
من اجلهود لتو�سيع نطاق التغطية اجلغراف ّية وتطوير ن�شاطات التعاون التقني التي �ست�ساعد على
تزويد �أركان املنظمة بالأدوات ال�ضرور ّية ملواجهة هذا ال�شكل من التمييز مواجه ًة �أكرث فعال ّي ًة.

اتفاق ّية  :81تفتي�ش العمل1947 ،
اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز (يف اال�ستخدام واملهنة)1958 ،

47

�ألفباء حقوق املر�أة العاملة وامل�ساواة بني اجلن�سني

اتفاق ّية  :169ال�شعوب الأ�صل ّية والقبل ّية1989 ،
التحر�ش وال�ضغط؛ التدابري الت�صحيحية
الإطالع �أي�ض ًا على:التمييز؛
ّ
والعقوبات.

التحر�ش وال�ضغط
ّ
ميكن �أن تتخذ ممار�سات التح ّر�ش وال�ضغط (املعروفة �أي�ض ًا با�سم الت�س ّلط �أو امل�ضايقة) يف مكان
تهجمات خمتلفة .وهي كناية عن �سل�سلة اعتداءات ج�سدية �أو نف�س ّية م�ستمرة بحق
العمل �أ�شكال ّ
م�ستخدَ م �أو جمموعة م�ستخدَ مني ،وهي اعتداءات غري من�صفة �أو منطقية وال ميكن توقعها.
وي�ش ّكل التح ّر�ش اجلن�سي �أحد �أ�شكال التح ّر�ش.
كما ميكن ملراقبة الع ّمال الإلكرتون ّية �أن ت�ش ّكل حت ّر�ش ًا يف بع�ض احلاالت.
وال يجب �إخ�ضاع �أي عامل ،ذكر ًا كان �أم �أنثى للتح ّر�ش �أو ال�ضغط �أي ًا كان �شرط اال�ستخدام �أو
ظرفه ،كما ال يجب �إخ�ضاعه ال�ستغالل عاطفي وم�ضايقة �أو �إيذاء يف العمل .وال يجب ممار�سة
التح ّر�ش اجلن�سي .بل يجب توزيع وظائف العمل بالت�ساوي انطالق ًا من معيار مو�ضوعي .وينبغي
تقييم �أداء جميع املوظفني املهني تقييم ًا مو�ضوع ّي ًا ،فال يجب �أن يتع ّر�ض املوظفون لعقبات يف
�أداء وظائفهم املهن ّية كما ال يجب �أن ُيطلب منهم �أداء مهام �أو �أعمال �إ�ضاف ّية ب�سبب جن�سهم.
ويجب �إحاطة �ضحايا التح ّر�ش وال�ضغط باحلماية من تدابري الث�أر �أو التدابري الت�أديب ّية عن طريق
تدابري وقائ ّية و�سبل التعوي�ض.
متنام ب�أنّ التح ّر�ش وال�ضغط يف مكان العمل ال ي�شكالن م�شكل ًة �إن�سان ّي ًة فرد ّي ًة وح�سب
ُي ّ
�سجل وعي ٍ
بل هما متجذران يف ال�سياق االجتماعي واالقت�صادي والتنظيمي والثقايف الذي ينطوي على تباين
كبري يف العالقات بني اجلن�سني .وكما تفيد البحوث ،يتح ّمل العامل وامل�ؤ�س�سة واملجتمع املح ّلي
كلف ًة باهظ ًة نتيجة التح ّر�ش .وعليه يجب معاجلة التح ّر�ش عرب اتخاذ تدابري منا�سبة.
اعتمدت دائرة منظمة العمل الدول ّية حول �شروط العمل واال�ستخدام برناجم ًا خا�ص ًا حول العنف
والتح ّر�ش يف مكان العمل وهو ُيعنى بالوقاية من جميع �أ�شكال العنف يف مكان العمل مبا يف ذلك
التوجه اجلن�سي.
الت�س ّلط وامل�ضايقة والتح ّر�ش على �أ�س�س مثل اجلن�س �أو العرق �أو االثن ّية والدين �أو ّ
ويجري الربنامج بحوث ًا حول هذا املو�ضوع ويع ّد �أدوات عمل ّية وي�سدي الن�صح للحكومات وملنظمات
�أ�صحاب العمل والع ّمال حول كيف ّية الوقاية من التح ّر�ش والتعاطي معه.

اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز يف اال�ستخدام واملهنة1958 ،
اتفاق ّية  :169ال�شعوب الأ�صلية والقبلية1989 ،
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التحر�ش
الإطالع �أي�ض ًا على:الكمبيوتر؛ �إجراءات تقدمي ال�شكاوى؛
ّ
اجلن�سي؛ العنف يف مكان العمل.

حتليل النوع االجتماعي والتخطيط له
حتليل النوع االجتماعي (�أو التحليل اجلن�ساين) �أداة لت�شخي�ص الفوارق بني الرجال والن�ساء
من حيث ن�شاطاتهم وظروفهم وحاجاتهم وو�صولهم �إىل املوارد وحت ّكمهم بها وو�صولهم �إىل
منافع التنمية و�صنع القرار .وهو يح ّلل الروابط بني هذه العوامل وغريها من العوامل يف الإطار
االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي والبيئي الأو�سع.
وي�ش ّكل التحليل اجلن�ساين اخلطوة الأوىل يف التخطيط اال�سرتاتيجي والتنموي املراعي ل�ش�ؤون
النوع االجتماعي .ويق�ضي مبا يلي:
مف�صلة بح�سب اجلن�س ومعلومات مراعية للنوع االجتماعي بخ�صو�ص
•جمع بيانات ّ
�شريحة ال�سكان قيد الدر�س؛
•حتديد توزيع العمل بح�سب اجلن�س وو�صول الرجل واملر�أة تباع ًا �إىل املوارد املنافع
والتحكم بها؛
•فهم حاجات الفتيات وال�صبيان والرجال والن�ساء وال�ضوابط املفرو�ضة عليهم
والفر�ص املتاحة لهم؛
•حتديد ال�ضوابط والفر�ص يف ال�سياق الأو�سع؛
•مراجعة قدرات املنظمات ذات ال�صلة على تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني.
يتف ّرع حتليل النوع االجتماعي عن مفهوم «النوع االجتماعي والتنمية» الذي ولد بحد ذاته يف
املوجهة �إىل مقاربة «املر�أة يف التنمية» ،وبد�أ يف �أوائل ال�سبعينات
الثمانينات ر ّد ًا على االنتقادات ّ
عندما بد�أ الباحثون يح ّللون توزيع العمل بح�سب اجلن�س وت�أثري التنمية على املر�أة .وتنادي مقاربة
املر�أة يف التنمية بدمج املر�أة يف �إ�سرتاتيج ّيات التنمية مع الرتكيز على املر�أة امل�ست�ضعفة و�إزالة
التمييز املمار�س بحقها .ولكنّ مقاربة النوع االجتماعي والتنمية ال تر ّكز على املر�أة وح�سب و�إمنا
�أي�ض ًا على الفوارق االجتماع ّية والعالقات غري املتكافئة بني الرجال والن�ساء .وهي ت�ش ّدد على
م�ساهمة املر�أة والرجل يف حتقيق التنمية املن�صفة للجن�سني.
كما �أن متكني املر�أة مفهوم غالب ًا ما ُي�ستخدم يف حتليل النوع االجتماعي والتخطيط له .وعاد ًة
ما ي�شري �إىل �إمكانية �إعادة توزيع عالقات ال�سلطة غري املتكافئة بني الرجال والن�ساء عرب زيادة
اعتماد املر�أة على ذاتها وتعزيز قدراتها الداخلية من خالل عمل ّية توعية وبناء للقدرات ت�ؤدي
�إىل م�شاركة �أكرب وقدرة �أكرب على �صنع القرار و�سيطرة �أعظم ويف النهاية �إىل تغيري جمرى
الأمور .ويعني متكني املر�أة االقت�صادي انت�شالها من العمل متدين الأجر وبع�ض الوقت الذي
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ميعن يف غالب الأحيان يف �إقامة الالم�ساواة بني اجلن�سني .وب�صورة �أ�شملُ ،ينظر �إىل امل�شاركة
املجدية يف منتديات �صنع القرار (مثل منظمات �أ�صحاب العمل والع ّمال والنقابات) على �أ ّنها
�أ�سا�سية لتمكني املر�أة (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي .)1998 ،أ� ّما الرتكيز على
اخل�صائ�ص الذكور ّية في�ش ّكل �أي�ض ًا �أدا ًة مفيد ًة للنظر يف تغيري العالقات اجلن�سانية عرب النظر
يف �أدوار الرجال وال�صبيان .فيمكن لذلك �أن ي�ساعد يف زيادة الوعي وقبول �أدوار الرعاية التي
ي�ؤديها الرجل.
ب�شكل عام بالتخطيط اجلن�ساين على أ� ّنه تخطيط يراعي اعتبارات امل�ساواة بني
وميكن التعريف ٍ
اجلن�سني ومتكني املر�أة يف �شتّى مراحل الت�صميم والتطبيق والر�صد والتقييم اخلا�صة بربنامج
�أو م�شروع ،مبا يف ذلك و�ضع الغايات والأهداف وحتديد اال�سرتاتيج ّيات وامل�ؤ�شرات واختيار
املنهج ّيات والأدوات ملراعاة اعتبارات النوع االجتماعي وتنفيذ ن�شاطات جن�سانية وتخ�صي�ص
املوارد لتنفيذها.
ّمتت بلورة العديد من املقاربات والأطر للتخطيط اجلن�ساين وتُع ّد �أطر عمل هارفرد ومو�سر
مزيد من املعلومات حول �أمناط التخطيط اجلن�ساين ،مراجعة
�أكرثها ا�ستعما ًال .للح�صول على ٍ
الفقرة بعنوان مراجع �إ�ضاف ّية (ال�صفحة .)207
الإطالع �أي�ض ًا على:توزيع العمل؛ �إح�صاءات العمل؛ اخل�صائ�ص الذكور ّية؛
التمثيل وال�صوت.

التدابري الإيجاب ّية
الإطالع �أي�ض ًا على :العمل الإيجابي.

التدابري الت�أديب ّية
تت�ضمن التدابري الت�أديب ّية تدابري يتخذها �صاحب العمل بحقّ م�ستخدم/م�ستخدمة ر ّد ًا على عدم
امتثاله/امتثالها لواجباته/واجباتها .وميكن يف التدابري الت�أديب ّية �أن تت�ضمن التحذير ،التعليق
من اخلدمة ،النقل �أو خف�ض الدرجة.
ويجب اعتماد �سيا�سات و�إجراءات للحر�ص على �أ ّال تُتخذ التدابري الت�أديب ّية على �أ�سا�س اعتباطي
�أو متييزي .ويجب حتديد الأ�س�س التي يجوز ا�ستناد ًا عليها اتخاذ التدابري الت�أديب ّية ،انطالق ًا من
معيار مو�ضوعي متفق عليه يف عمل ّية احلوار االجتماعي ،كما ينبغي �أن تكون مت�صلة مبقت�ضيات
الوظيفة.
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ويجب تطبيق ال�سيا�سات والإجراءات املت�صلة بالتدابري الت�أديب ّية بالت�ساوي؛ فال يجب ت�أديب �أي
م�ستخدم عن �أي ت�ص ّرف �أو �سلوك يكون مقبو ًال �إن �صدر عن م�ستخدمني �آخرين.

اتفاق ّية  158وتو�صية � :166إنهاء اال�ستخدام1982 ،
تو�صية  :130بحث ال�شكاوى1967 ،
اتفاق ّية  151وتو�صية  :159عالقات العمل يف اخلدمة العامة1978 ،
الإطالع �أي�ض ًا على :الت�سريح.

التدابري الت�صحيح ّية والعقوبات
التدابري الت�صحيح ّية �سبيل �إىل التعوي�ض عن �ضح ّية �أو ت�صحيح ال�ضرر �أو الأذ ّية التي تتع ّر�ض
لها؛ أ� ّما العقوبة فهي جزية جنائ ّية �أو غرامة �إدار ّية مدن ّية تُفر�ض كعقوبة عن �سلوك غري مقبول.
وت�شكل التدابري الت�صحيح ّية والعقوبات �سب ًال �إىل تفعيل الأنظمة القانون ّية و�إىل ردع ال�سلوك غري
القانوين .وتُط ّبق التدابري الت�صحيح ّية والعقوبات على امل�ستوى الوطني ،وغالب ًا ما ت�أتي ر ّد ًا على
دعوة معايري العمل الدول ّية التخاذ تدابري رادعة يف �أ�سو أ� حاالت ا�ستغالل القوى العاملة ،مثل
اتفاق ّية العمل اجلربي رقم  29لعام  1930يف املادة � ،25أو اتفاق ّية �أ�سو أ� �أ�شكال عمل الأطفال رقم
 182لعام  1999يف املادتني  )1( 7و.8
وتُع ّد الت�شريعات الوطن ّية حول امل�ساواة يف الأجر والفر�ص واملعاملة مه ّم ًة ولك ّنها لي�ست كافي ًة
بحد ذاتها للحر�ص على تطبيقها يف القانون واملمار�سة .فيجب احليلولة دون ممار�سات التمييز
ب�شكل من�صف على �ضحايا التمييز .ففي حال
بوا�سطة و�سائل الردع الفعالة كما يجب التعوي�ض ٍ
ال�صرف التع�سفي من العمل مث ًال ،ال ُينظر عموم ًا �إىل التعوي�ض النقدي على �أ ّنه كافي ًا .وحر�ص ًا
على �إقرار القانون ،من املهم توفري �سل�سلة من التدابري التعوي�ض ّية و�/أو العقوبات يف حاالت
التمييز .ونظر ًا لتب ّدل طبيعة التمييز الذي يتح ّول �أكرث ف�أكرث �إىل متييز غري مبا�شر ،ي�صعب
الوقاية منه بوا�سطة العقوبات اجلنائ ّية وحدها؛ وبالتايل ال بد من اتخاذ التدابري الوقائية
ال�ستكمال العقوبات املفرو�ضة على ال�سلوك التمييزي.
متنام �إىل ت�شديد التدابري الت�صحيح ّية والعقوبات .لقد �أوجدت الدول مبعظمها
و ُيالحظ ميل ٍ
هيئات متخ�ص�صة ومو�ضوعة بالت�ص ّرف ملعاجلة التمييز وتعزيز امل�ساواة يف العمل؛ ولكنّ كثري
منها يع ّول بدرج ٍة كبري ٍة على العقوبات منه على التدابري الت�صحيح ّية .لتوخي املزيد من الفعالية،
ترتافق العقوبات القانون ّية مع تدابري ت�صحيح ّية يف بع�ض الدول .كما ت�صبح التدابري الت�صحيح ّية
والعقوبات منهج ّي ًة بغاية الأهم ّية ملنع التح ّر�ش اجلن�سي يف مكان العمل ومكافحته.
وي�ش ّكل �أمني املظامل �أو مكتب �أمني املظامل �سبي ًال �آخر �إىل التحقيق يف ال�شكاوى وتوفري التدابري
الت�صحيحية .وهو ُي�صدر عادة التو�صيات والتقديرات ويرفع تقرير ًا �سنو ّي ًا �إىل الربملانات .وميكن
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ح�سا�سة مثل التح ّر�ش اجلن�سي.
ا�ستحداث مثل هذه املكاتب خ�صي�ص ًا ملعاجلة م�س�ألة امل�ساواة وم�سائل ّ
فال�سويد على �سبيل املثال لديها �أمني مظامل ُيعنى بامل�ساواة يف الفر�ص وجلنة معن ّية بامل�ساواة يف
الفر�ص :وبنا ًء على طلب �أمني املظامل ،ت�ستطيع اللجنة �أن تطلب �إىل �صاحب العمل اتخاذ تدابري
ف ّعالة لتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف مكان العمل ،حتت طائلة دفع غرامة �إن مل ميتثل لأوامرها.
الإطالع �أي�ض ًا على:التدابري الت�أديب ّية؛ التمييز؛ �إجراءات تقدمي ال�شكاوى؛
التحر�ش اجلن�سي.
التحر�ش وال�ضغط؛
ّ
ّ

تدبري املنزل
تدبري املنزل (املختلف عن العمل املنزيل امل�أجور) هو العمل غري امل�أجور القائم على رعاية الأ�سرة
والذي ي�ؤديه �أفراد الأ�سرة .وال زالت املر�أة يف جميع �أنحاء العامل تتولىّ امل�س�ؤول ّية الأ�سا�س ّية لتدبري
ح�صة الرجل من التدبري املنزيل ب�صورة تدريج ّية ،خ�صو�ص ًا
املنزل .وعلى الرغم من تنامي ّ
ح�ص ًة �صغري ًة من جمموع الوقت الذي ُينفق يف تدبري
يف الدول املتط ّورة� ،إ ّال �أ ّنها ال تزال ت�ش ّكل ّ
املنزل .فحتّى عندما ت�ضطلع املر�أة والفتاة مب�س�ؤول ّيات اقت�صاد ّية داخل املنزل وخارجه� ،إ ّال �أ ّنها
عاد ًة ما تتولىّ اجلزء الأكرب من مهام تدبري املنزل نظر ًا لدورها التقليدي يف املجتمع .ويت�ضمن
هذا العمل رعاية الأطفال وكبار ال�سنّ  ،وعاد ًة ما ال يكون منظ ّم ًا �أو حمم ّي ًا مبوجب القانون.
ويف غالب ّية الدول ،ال تتمتع ر ّبة املنزل باحلقّ يف معا�ش تقاعد مع أ� ّنه من املمكن يف بع�ض الدول
القيام مب�ساهمات طوع ّية يف �صندوق التقاعد .و�إذا كانت ر ّبة املنزل متز ّوجة ،عاد ًة ما يكون
لها احلقّ بالإعانات االجتماع ّية التي يتقا�ضاها الزوج العامل (تعوي�ض �آيل �إىل الورثة� ،إعانات
العائلة ،معونة �صح ّية) .و ُي�ش ّكل تنامي عدد الأ�سر التي تر�أ�سها امر�أة �إىل جانب الو�صول املحدود
�إىل عمل مربح و�إىل خطط ال�ضمان االجتماعي ،عام ًال �أ�سا�س ّي ًا من ظاهرة «ت�أنيث الفقر».
الإطالع �أي�ض ًا على:عمل الرعاية؛ توزيع العمل؛ الع ّمال املنزل ّيون؛ الن�شاط
ال�سن؛ الأ�سر التي تر�أ�سها ن�ساء؛
االقت�صادي؛ رعاية كبار ّ
احلماية االجتماع ّية؛ ال�ضمان االجتماعي؛ العمل غري
امل�أجور.

التدريب املهني
التدريب املهني كناية عن ن�شاطات ُمع ّدة لتوفري املهارات واملعارف والقدرات واملواقف ال�ضرورية
للعمل يف مهن ٍة حمددة �أو جمموعة مهن مرتابطة ،يف �أي حقل من حقول الن�شاط االقت�صادي.
وعرب تزويد املجموعات املع ّر�ضة للتمييز باملهارات ال�ضرور ّية لتح�سني قابل ّية ا�ستخدامها
و�إنتاج ّيتها ومدخولها ،ميكن للتدريب املهني �أن ي�ؤدي دور ًا مهم ًا يف تعزيز امل�ساواة يف الفر�ص بني
جميع الع ّمال للح�صول على العمل الالئق.
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ومن تدابري تعزيز امل�ساواة يف الفر�ص بني الرجال والن�ساء يف التدريب واال�ستخدام ما يلي:
•تعليم الرجال والن�ساء وت�شجيع كال اجلن�سني على �أداء دور مت�سا ٍو يف تغيري املواقف
التقليد ّية؛
•التوجيه املهني الذي يمُ ِّكن الفتيات والن�ساء من الإفادة من فر�ص التدريب املهني؛
•تو�سيع نطاق التدريب �إىل �أبعد من القطاعات “الأنثو ّية” التقليد ّية (الفنون املنزلية،
التطريز ،الطهو ،عمل الرعاية ،العمل ال�سكريتريي ،الخ)؛
•توفري الو�صول املت�ساوي للفتيات والن�ساء �إىل جميع قنوات العمل والتدريب املهني
مزيد من التدريب للحر�ص على التنمية والتقدم الذاتي؛
ل�شتّى �أنواع املهن ،وتوفري ٍ
•توفري مرافق الرعاية بالأطفال وغريها للع ّمال ذوي امل�س�ؤول ّيات العائل ّية �إف�ساح ًا
باملجال �أمام و�صولهم �إىل التدريب املهني العادي؛
•برامج التدريب املهني والتع ّلم املتوا�صل للن�ساء والرجال ممن هم فوق �سنّ
اال�ستخدام االعتيادية ،وملن يرغبون يف �إعادة االنخراط يف العمل بعد انقطاع لفرتة
من الزمن لرتبية الأطفال.

اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز (يف اال�ستخدام واملهنة)1958 ،
اتفاق ّية  :142تنمية املوارد الب�شر ّية1975 ،
تو�صية  :195تنمية املوارد الب�شر ّية2004 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:التعليم؛ تنمية املوارد الب�شر ّية؛ الف�صل املهني؛ التوجيه
املهني.

الت�سريح
الت�سريح هو �إنهاء اال�ستخدام مببادرة من �صاحب العمل .ال ُينهى اال�ستخدام ما مل يوجد �سبب
�صحيح لهذا الإنهاء (يرتبط مبقدرة العامل �أو ب�سلوكه �أو ي�ستند �إىل مقت�ضيات ت�شغيل امل�ؤ�س�سة �أو
املن�ش�أة �أو املرفق �أو ينجم عن �إعادة هيكل ّية تكنولوج ّية واقت�صاد ّية) �أو �إجراء منا�سب ي�شمل احلقّ
امل�ضمون يف اال�ستئناف .ويف حال وقع من جانب العامل خط�أ فادح� ،إذا �أقفلت املن�ش�أة �أبوابها �أو
انق�ضى �أجل عقد اال�ستخدام� ،أمكن �إنهاء اال�ستخدام .ولكن يف مثل هذه احلاالت وجبت ا�ست�شارة
ممثل الع ّمال.
وال يجب ت�سريح الع ّمال مل�شاركتهم يف �أن�شطة نقاب ّية �أو على �أ�سا�س العن�صر �أو اللون �أو اجلن�س �أو
ال�سنّ (مع مراعاة القوانني واملمار�سات الوطن ّية حول التقاعد) �أو احلالة االجتماع ّية �أو امل�س�ؤول ّيات
العائل ّية �أو احلمل �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو الن�سب القومي �أو الأ�صل االجتماعي �أو التغ ّيب
عن العمل �أثناء �إجازة الو�ضع� ،أو ب�سبب �إ�صابة �أو مر�ض مل ّدة ق�صرية� ،أو ب�سبب اخلدمة الع�سكر ّية
تن�ص عليها القوانني واملمار�سات الوطن ّية.
الإلزام ّية �أو غريها من الواجبات الوطن ّية التي ّ

53

�ألفباء حقوق املر�أة العاملة وامل�ساواة بني اجلن�سني

وال يجوز �إنذار املر�أة العاملة بف�صلها من عملها �أثناء تغ ّيبها عن العمل يف �إجازة الأمومة �أو �أن
ُير�سل �إليها �إنذا ٌر بالف�صل ينتهي �أجله �أثناء فرتة هذا التغ ّيب .ويجب متديد فرتة حماية املر�أة
من الت�سريح قبل الو�ضع وبعده بحيث تبد أ� يف تاريخ تبليغ �صاحب العمل باحلمل بوا�سطة �شهادة
طب ّية لغاية انق�ضاء �شهر على الأقل على انتهاء �إجازة الأمومة.
وحيث يكون الت�سريح مبني ًا على التمييز ،ت�ش ّكل الإعادة �إىل املن�صب ال�سابق ح ّال �أول ّي ًا �إذا رغب
به العامل .ولي�س التعوي�ض املايل وحده تدبري ًا ت�صحيح ّي ًا كافي ًا.
يف حال خف�ض عديد املوظفني لأ�سباب اقت�صاد ّية �أو هيكل ّية ،وجبت ا�ست�شارة املوظفني وممثليهم
و�إعالمهم مبا يلي:
•عدد املوظفني الذين ُيرجح ت�أثرهم و�أ�سمائهم وفئاتهم؛
•املوعد املرتقب خلف�ض عديد املوظفني؛
•معيار االختيار امل�ستخدم يف اتخاذ القرار قبل البت بقرار الت�سريح .يجب احلر�ص
على �أ ّال ي�سيء املعيار املتبع �إىل املر�أة بدرج ٍة �أكرب من الرجل .وت�سمح هذه امل�شاورات
بالتفاو�ض على احلاجة �إىل تلك التدابري و�إىل تفا�صيلها ،وميكنها �أن ت�ساعد على
التلطيف من ت�أثري عمل ّيات الت�سريح اجلماعية املحتملة عن طريق ا�ستخدام املواثيق
االجتماع ّية مث ًال.

اتفاق ّية  :98حق التنظيم واملفاو�ضة اجلماعية1949 ،
اتفاق ّية  :110املزارع 1958 ،وبروتوكول 1982
اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز يف اال�ستخدام واملهنة1958 ،
اتفاق ّية  154وتو�صية  :163املفاو�ضة اجلماعية1981 ،
اتفاق ّية  156وتو�صية  :165الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
اتفاق ّية  158وتو�صية � :166إنهاء اال�ستخدام1982 ،
اتفاق ّية  :171العمل الليلي1990 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:م�س�ؤول ّية الإثبات؛ التدابري الت�أديب ّية؛ احلالة
االجتماع ّية؛ حماية الأمومة؛ التدابري الت�صحيح ّية
التحر�ش اجلن�سي.
والعقوبات؛
ّ

الت�س ّلط
التحر�ش وال�ضغط.
الإطالع �أي�ض ًا على:
ّ
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التعاون ّية جمع ّية م�ؤلفة من �أ�شخا�ص احتدوا مع ًا طواعي ًة لتحقيق غاي ٍة م�شرتك ٍة عن طريق
ت�شكيل منظمة دميقراط ّية وامل�ساهمة بالت�ساوي يف ر�أ�س املال ال�ضروري والقبول بن�سبة من�صفة
من خماطر وتقدميات املن�ش�أة التي ي�شارك فيها الأع�ضاء ب�صورة نا�شطة .وتعاون ّيات الع ّمال
(م�ؤ�س�سات امل�ستخدمني �أو م�ؤ�س�سات ميلكها ع ّمال) كناية عن م�ؤ�س�سات ميلكها الأع�ضاء
ويتح ّكمون بها وتفتح ع�ضويتها �أمام جميع امل�ستخدمني.
تو ّفر التعاونيات �سبي ًال تنظيم ّي ًا فاع ًال للتوفيق بني املوارد االقت�صاد ّية والب�شر ّية وحتقيق الغايات
االجتماع ّية .وميكن �أن ت�ش ّكل �آل ّيات �أ�سا�س ّية لتمكني املر�أة وتقد ّمها حتقيق ًا للم�ساواة الكاملة مع
الرجل.
ت�ش ّكل جمموعة املبادئ التعاون ّية اخلطوط التوجيه ّية التي تتبعها احلركة التعاون ّية العاملية لترتجم
مبوجبها قيمها على �أر�ض الواقع .وجرى اعتماد بيان حول الهو ّية التعاون ّية يف امل�ؤمتر املئوي الذي
عقده احللف التعاوين الدويل يف مان�ش�سرت ،اململكة املتحدة عام  .1955وي�شري املبد�أ التعاوين
الأ ّول �إىل ع�ضو ّية طوع ّية ومفتوحة وي�ش ّدد على كون التعاون ّيات مفتوح ًة �أمام ك ّل من ي�ستطيع
ا�ستخدام اخلدمات التي تو ّفرها التعاون ّية ويرغب يف حت ّمل م�س�ؤول ّية الع�ضوية من دون متييز بني
اجلن�سني.
وتن�ص التو�صية رقم  193حول تعزيز التعاون ّيات يف الفقرة  )3( 7على ما يلي« :ينبغي �إيالء
ّ
اهتمام خا�ص لزيادة م�شاركة املر�أة يف احلركة التعاون ّية على كافة امل�ستويات وال �س ّيما م�ستوى
الإدارة واملنا�صب القياد ّية» ،وعلى �أ ّنه يجب على ال�سيا�سات الوطن ّية حول التعاون ّيات �أن تعزز
امل�ساواة بني اجلن�سني يف التعاون ّيات ويف عملها (الفقرة �( )1( 8أ)) .ولكن يبقى على التعاون ّيات
�أن تعالج م�شاكل النوع االجتماعي .ومن بني امل�سائل املت�صلة بالنوع االجتماعي م�ستوى م�شاركة
املر�أة املتدين يف التعاون ّيات ومتثيلها الناق�ص على م�ستويات اتخاذ القرارات .وتُعزى امل�شكلتان
عدد من العوامل االقت�صاد ّية واالجتماع ّية الثقاف ّية و�إىل االنحياز اجلن�سي والظروف القانون ّية
�إىل ٍ
وال�سيا�س ّية .ولع ّل دور املر�أة التقليدي يف املجتمع هو على الأرجح �أكرب العقبات التي حتول دون
م�شاركتها يف التعاون ّيات وو�صولها �إىل م�ستويات اتخاذ القرارات .فغالب ًا ما ت�ؤدي املر�أة دور ًا �أكرث
�سلب ّي ًة من الرجل يف التعاون ّيات املختلطة يف حني مييل الرجل �إىل توليّ �أدوار قياد ّية ويرتدد يف
م�شاركة املر�أة م�س�ؤول ّياته.
ال متار�س قوانني التعاون ّيات و�أنظمتها الداخل ّية متييز ًا مبا�شر ًا بحقّ املر�أة كونها تنادي مببادئ
الع�ضوية املفتوحة واحلقوق املت�ساوية جلميع �أع�ضائها ،ولكن ميكنها �أن متار�س متييز ًا غري
مبا�شر عن طريق �شروط الع�ضوية يف التعاون ّيات املختلطة .على �سبيل املثال ،ال يقبل العديد من
التعاون ّيات الزراع ّية ع�ضوية غري �أ�صحاب الأر�ض ويف بع�ض الدول ال يجوز للمر�أة قانون ًا امتالك
الأر�ض حتّى لو كانت تزرع ممتلكات العائلة.
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ومن �أبرز ميزات التعاون ّيات الن�سائ ّية م�ساهماتها يف جمال االدخار واالعتماد ولكن يف حني �أنّ
املر�أة ت�ش ّكل �أبرز �أع�ضاء هذه التعاون ّيات �إ ّال �أنّ الرجل ي�شغل تقليد ًا املنا�صب الإدار ّية.
ويف العديد من املجتمعات وال �س ّيما يف احلقول التي تُف�صل فيها املر�أة عن الرجلّ ،
تف�ضل املر�أة
تنظيم �صفوفها يف تعاون ّيات حتتكرها الن�ساء .ومن �أبرز ح�سنات مثل هذه التعاون ّيات �أنّ املر�أة
مبا�شر بن�شاطها االقت�صادي ومتلك فر�ص ك�سب خربة يف القيادة والإدارة وزيادة
ب�شكل
تتحكم ٍ
ٍ
ب�شكل
الثقة بالنف�س .ولكن ال ب ّد من الإ�شارة �إىل �أنّ التعاونيات التي حتتكرها الن�ساء مل تنجح ٍ
عام يف تغيري موقع املر�أة الدوين يف املجتمع و�إ�شراك املر�أة يف الن�شاطات التعاون ّية العامة .وعليه
من املهم دمج تعاون ّيات املر�أة القابلة للبقاء يف منظمات ثانو ّية �أو �أ�سا�س ّية �أو �إحلاقها بها بحيث
حتر�ص على م�شاركة املر�أة يف اتخاذ القرارات ومتثيلها على م�ستوى الإدارة.

تو�صية  :193تعزيز التعاونيات2002 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:الع ّمال الزراعيون وغريهم من الع ّمال الريفيني؛ امل�ساواة
يف الفر�ص واملعاملة يف اال�ستخدام واملهنة؛ �إح�صاءات
العمل؛ التمثيل وال�صوت؛ العاملون يف اال�ستخدام
الذاتي؛ الن�ساء منظمات امل�شاريع.

التع ّلم املتوا�صل
الإطالع على:التعليم؛ قابل ّية اال�ستخدام؛ الإجازة الدرا�س ّية مدفوعة
الأجر؛ ال�ضمان االجتماعي؛ البطالة الهيكل ّية؛ التوجيه
املهني؛ التدريب املهني؛ التوازن بني العمل واحلياة.

التعليم
ال تزال الن�ساء والفتيات يف معظم �أنحاء العامل يواجهن مع ّوقات حتول دون م�شاركتهنّ الفاعلة
يف التعليم والتدريب وذلك نتيجة الأدوار اجلن�سان ّية املقولبة (تدبري املنزل ،رعاية �أفراد الأ�سرة،
الزواج املبكر والإجناب) .وي�ستدعي هذا النوع من التمييز اتخاذ تدابري �سيا�س ّية متع ّمدة ترمي
�إىل احلر�ص على امل�ساواة بني الذكور والإناث لناحية الو�صول �إىل التعليم واملهارات واحل�صول
على الفر�ص املنا�سبة له واكت�سابها والإبقاء عليها .وال يجب يف التعليم والتدريب والتوجيه املهني
والتع ّلم املتوا�صل� 8أن تكون متاحة بالت�ساوي �أمام الرجال والن�ساء منذ التعليم االبتدائي وح�سب،
)8عر ّفته تو�صية التنمية الب�شر ّية رقم  195لعام  2004على �أ ّنه ي�شمل جميع �أن�شطة التع ّلم املنفذة طوال احلياة بهدف تنمية
الكفاءات وامل�ؤهالت.
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و�إمنا يجب تربية ال�صبيان والفتيات بحيث يفهمون ال�ضغوطات التي متار�سها الأحكام امل�سبقة
ومهن غري مع ّدة بح�سب القوالب النمط ّية .ولي�س هذا
على كال اجلن�سني ويتوقون �إىل وظائف ٍ
النوع من التعليم �أق ّل �أهم ّي ًة لل�صبيان منه للفتيات.
ولقد �أُحرز تقدم ملمو�س يف غالب ّية الدول لناحية زيادة الو�صول �إىل التعليم خ�صو�ص ًا بالن�سبة
�إىل الفتيات .فالفوارق بني اجلن�سني يف التح�صيل العلمي �إىل تق ّل�ص ولي�س �أق ّله نتيجة اجلهود
املبذولة لتلبية هدف الألف ّية الإمنائي الثالث الذي ي�شري �صراح ًة �إىل �إحراز تق ّدم نحو امل�ساواة
بني اجلن�سني ومتكني املر�أة عن طريق �إزالة الفروقات بني اجلن�سني يف التعليم .ولكن تفيد الأد ّلة
ب�أنّ التح�صيل العلمي الأعلى ال ُيرتجم تلقائ ّي ًا انخفا�ض ًا يف انعدام امل�ساواة يف �سوق العمل .فيجب
احلر�ص على امل�ساواة يف الفر�ص بني الرجال والن�ساء وال�شباب فور مغادرتهم التعليم النظامي
وذلك من خالل التوجيه والتدريب املهنيني والنفاذ �إىل اال�ستخدام.
وب�شكل
ينظر الربنامج الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال التابع ملنظمة العمل الدول ّية �إىل التعليم
ٍ
خا�ص �إىل تعليم الفتيات على �أ ّنه �إ�سرتاتيج ّية �أ�سا�س ّية نحو �إزالة عمل الأطفال والوقاية منه.

اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز يف اال�ستخدام واملهنة1958 ،
اتفاق ّية � :122سيا�سة العمالة1964 ،
تو�صية � :169سيا�سة العمالة (�أحكام تكميل ّية)1984 ،
اتفاق ّية � :88إدارات التوظيف1948 ،
تو�صية  :142تنمية املوارد الب�شر ّية1975 ،
تو�صية  :195تو�صية املوارد الب�شر ّية2004 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:عمل الأطفال؛ توزيع العمل؛ امل�ساواة يف الأجر؛ ال�سقف
الزجاجي؛ الأهداف الإمنائ ّية للألف ّية؛ املهن غري
التقليد ّية؛ الف�صل املهني؛ التدريب املهني؛ ا�ستخدام
الأحداث.

تفتي�ش العمل
تفتي�ش العمل كناية عن مرفق عام غايته الإ�شراف على التق ّيد بجميع الأحكام القانون ّية املت�صلة
بحماية الع ّمال .وي�ش ّكل جزء ًا ال يتجز�أ من ا�سرتاتيج ّيات �إدارة العمل الوطن ّية الرامية �إىل مكافحة
جميع �أ�شكال التمييز يف مكان العمل مبا يف ذلك التح ّر�ش اجلن�سي وغريه كما العمل اجلربي وعمل
الأطفال .وحيث �أن تفتي�ش العمل ي�ساعد على احرتام معايري ال�سالمة وال�صحة يف مكان العمل،
فهو ي�ساهم يف الوقاية من حوادث مهن ّية خطرية ويف منع انت�شار الأمرا�ض املهن ّية وفريو�س نق�ص
املناعة الب�شر ّية/الإيدز .ويجري تفتي�ش العمل عن طريق عمل ّيات تفتي�ش منتظمة يف �أماكن العمل
يف ال�صناعة والتجارة والزراعة .ويتخذ يف العديد من الدول �شكل خدمات غري جتارية تتمثل
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بتوفري امل�شورة واملعلومات لأ�صحاب العمل والع ّمال بهدف حت�سني االمتثال للموجبات القانون ّية.
ي�ضم فريق ًا م�ؤه ًال
ويجب على هذا املرفق �أن يتعاون مع منظمات �أ�صحاب العمل والع ّمال و�أن ّ
ي�ضم ن�سب ًة منا�سبة من الن�ساء.
كفاي ًة ّ
ويجب على هيئة تفتي�ش العمل �أن ت�ؤدي دور ًا مهم ًا يف الوقاية من املمار�سات التمييز ّية يف مكان
ب�شكل خا�ص على:
العمل و�إزالتها ،فيجب عليها احلر�ص ٍ
•منح مفت�شي العمل الو�صول �إىل مكان العمل والقدرة على البقاء على ات�صال بالإدارة
وباملوظفني من كال اجلن�سني حتّى يف غياب ممثلني عن الإدارة �إذا دعت احلاجة؛
•�أن يتناول مفت�شو العمل برامج تثقيف الع ّمال وح�ص�ص التدريب يف جميع نواحيها،
وال �س ّيما تلك التي تُعنى ب�إزالة التمييز وتعزيز فر�ص اال�ستخدام املت�ساوية؛
•ت�شجيع الع ّمال على االت�صال بهيئة تفتي�ش العمل التما�س ًا للمعلومات وال�شروحات
حول قانون العمل عندما تطر أ� م�شاكل مت�صلة باملمار�سات التمييز ّية يف اال�ستخدام؛
•�إعالم مفت�شي العمل وتدريبهم على جميع نواحي ال�سيا�سات والإجراءات املت�صلة
بفر�ص اال�ستخدام املت�ساوية واملعاملة غري التمييز ّية مبا يف ذلك التح ّر�ش اجلن�سي؛
•توظيف مفت�شي عمل من كال اجلن�سي ،وتوعيتهم على �أهم ّية تعزيز امل�ساواة ومعرفة
�صلة هذا الأمر بعملهم؛ و�إذا دعت احلاجة �إناطة مفت�شات بالق�ضايا اخلا�صة باملر�أة؛
•ت�ضمني تقارير التفتي�ش �سجالت عن املمار�سات التمييز ّية يف مكان العمل وتدابري
التعوي�ض؛
املف�صلة بح�سب اجلن�س.
•ت�ضمني تقارير تفتي�ش العمل بيانات حول القوى العاملة ّ

اتفاق ّية  81وتو�صية  81تفتي�ش العمل 1947 ،وبروتوكول1995 ،
اتفاق ّية  129وتو�صية  :133تفتي�ش العمل (الزراعة)1969 ،
الإطالع �أي�ض ًا على�:إدارة العمل؛ مرافق اال�ستخدام العامة ووكاالت
اال�ستخدام اخلا�صة.

التقاعد املبكر
الإطالع �أي�ض ًا على :العامالت امل�سنّات؛ معا�ش التقاعد.

تقييم الأداء
تع ّرف منظمة العمل الدول ّية بتقييم الأداء على �أنه تقييم �أداء الع ّمال وقدراتهم .عاد ًة ما يتواله
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امل�س�ؤولون امل�شرفون على العامل ولكن ميكن �أن يقوم به ن ٌّد �أو مر�ؤو�س �أو ال�شخ�ص نف�سه .وال ّ
�شك
أ�سا�سي من تقييم الأداء� ،إذ ينبغي �أن تُعترب �أنظمة و�إجراءات التقييم
يف �أنّ الإن�صاف عن�صر � ّ
من�صفة من قبل جميع الأطراف.
ولكن عمل ّي ًا ،تفيد املمار�سة ب�أنّ العمل ّية مع ّر�ضة لالنحياز اجلن�سي والقوالب النمط ّية .ففي حني
قد ال تكون معايري تقييم الأداء مثل املهارة والإنتاج وما �شابه انحياز ّية بحد ذاتها لتربير التباين
يف الأجور� ،إ ّال �أنّ اخلطر يقوم يف �أن ُي�ستخدم الت�شديد على «امل�ساواة يف الظروف من حيث
العمل واملهارة والإنتاج» كذريعة لت�سديد �أجر �أقل للمر�أة مقارن ًة بنظريها الرجل .ونتيجة و�صول
املر�أة غري املتكافئ �إىل فر�ص التدريب والتقدم املهني ،والوزن الن�سبي املمنوح للمهارات التقن ّية
وال�شخ�ص ّية �أو نظرة الرجل واملر�أة املختلفة حيال ما ي�شكل �أبرز عوامل التقدم املهني ،ميكن �أن
حت ّل املر�أة يف مرتب ٍة �أدنى عند تقييم الأداء.
فتحتاج امل�ؤ�س�سات واملنظمات �إىل ت�صميم �أنظمة و�إجراءات لتقييم الأداء وتطبيقها مع التنبه �إىل
املعايري التي ميكن �أ ّال تكون من�صفة للجن�سني.

تو�صية  :195تنمية املوارد الب�شر ّية2004 ،
الإطالع �أي�ض ًا على :تنمية املوارد الب�شر ّية؛ التدريب املهني.

تقييم وت�صنيف الوظيفة
ي�ش ّكل تقييم الوظيفة وت�صنيفها جزء ًا من عملية املقارنة بني خمتلف الوظائف ال�ستخراج �أ�س�س
ُيبني عليها ُ�س ّلم الدرجات والرواتب.
�إن ت�صنيف الوظيفة كناية عن جمموعة من الفئات امل�ستخدمة لت�صنيف الوظائف يف من�ش�أة �أو
م�ؤ�س�سة .ففي ّ
خطة الت�صنيف الوظيفي ،يجري ترتيب الوظائف الفرد ّية بالإ�ستناد �إىل وظائف
وو�صف للدرجات.
مرجع ّية
ٍ
�أما تقييم الوظيفة فهو التعريف املنطقي بالقيمة الن�سبية للوظيفة يف امل�ؤ�س�سة بغر�ض حتديد
الأجر والرتقية .والغر�ض هو تقييم الوظيفة ال ال�شخ�ص الذي ي�ؤدي الوظيفة؛ ومن هذا املنطلق،
ال يجب اللغط بني تقييم الوظيفة وتقييم الأداء (مراجعة ال�صفحة  )58الذي يق ّيم �أداء ال�شخ�ص
الذي يتولىّ الوظيفة .ويتم تقييم وظيف ٍة حمددة يف عالقتها مع الوظائف الأخرى عن طريق نظام
قيا�س ي�شمل خمتلف عنا�صر الوظائف قيد املقارنة .ويجب يف تقييم الوظيفة غري القائم على
التمييز �أن ي�ؤدي �إىل نظام دفع يلقى فيه العمل ذات قيمة مت�ساوية �أجر ًا مت�ساوي ًا ب�صرف النظر
عن جن�س ال�شخ�ص الذي ي�ؤدي الوظيفة.
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ويجب على تقييم الوظيفة �أن يتم ب�صورة منتظمة وفق ًا جلدول يكون معلوم ًا لدى جميع
امل�ستخدمني و ُيط ّبق بالت�ساوي بحيث ال تخ�ضع املر�أة العاملة لتدقيق �أكرث ح ّد ًة �أو وتري ًة من العامل
الرجل .ويجب يف معيار التقييم �أن يكون مو�ضوع ّي ًا ومت�ص ًال مبهام الوظيفة ومنطبق ًا بالت�ساوي
على جميع امل�ستخدمني .كما ينبغي �إطالع امل�شرفني وامل�ستخدمني عل معايري التقييم وتدريبهم
على تطبيقها.
وتُ�ستخدم �أنواع خمتلفة من املنهج ّيات .فنظام تقييم الوظيفة التحليلي يق�ضي مبقارنة الوظائف
وفق ًا لعوامل مو�ضوع ّية منتقاة �سلف ًا مثل املهارة واجلهد وامل�س�ؤول ّية وظروف العمل .و ُيالحظ
متنام على �أنّ هذه املنهج ّية هي الأكرث عمل ّية للحر�ص على تطبيق مبد�أ الأجر املت�ساوي عن
توافق ٍ
عمل ذات قيمة مت�ساوية.
�أ ّما العمل الذي تنجزه املر�أة فغالب ًا ما ُينتق�ص من تقييمه .وعليه يجب مراجعة معيار تقييم
الوظيفة للحر�ص على غياب �أي متييز مبا�شر �أو غري مبا�شر بحقّ العاملة .ويجب يف املعيار املنتقى
�أن يكون �شام ًال كفاي ًة بحيث ي�شمل عوامل تقي�س على النحو املنا�سب النواحي اخلا�صة بعمل املر�أة
والرجل .فال يجب �أن ُينظر �إىل عمل الرعاية �أو التعليم على �سبيل املثال على �أ ّنه �أق ّل قيمة من
العمل الذي يقت�ضي الق ّوة اجل�سدية �أو النف�سية ،وهي خ�صائ�ص تُ�ص ّنف تلقائ ّي ًا بالذكور ّية.
ويدعو القرار ال�صادر عن م�ؤمتر العمل الدويل يف حزيران/يونيو  2004حول امل�ساواة بني
اجلن�سني والإن�صاف يف الأجر وحماية الأمومة ،منظمات �أ�صحاب العمل والع ّمال �إىل اعتماد
خطط تقييم حمايدة من حيث النوع االجتماعي.

اتفاق ّية  100وتو�صية  :90امل�ساواة يف الأجور1951 ،
اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز (يف اال�ستخدام واملهنة)1958 ،
الإطالع �أي�ض ًا على :عمل الرعاية؛ امل�ساواة يف الأجر؛ التو�صيف الوظيفي.

التمثيل وال�صوت
يف ظ ّل العوملة وت�شرذم �سوق العمل وتراجع دور الدولة يف التنمية االقت�صاد ّية واالجتماع ّية ،تغيب
الآل ّيات وامل�ؤ�س�سات التي حتر�ص على متثيل و�إ�سماع «�صوت» فئات كبرية من الع ّمال .ف ُيحرم
الع ّمال الزراع ّيون و�شتى الع ّمال غري النمطيني ـ ـ مبا يف ذلك الع ّمال املهاجرين امل�سترتين – من
حر ّية التجمع وممار�سة ح ّقهم يف املفاو�ضة اجلماع ّية .كما ي�صطدم �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات ال�صغرى
وال�صغرية ومتو�سطة احلجم باحلواجز التي حتول دون انت�سابهم �إىل منظمات �أ�صحاب العمل
املخ�ص�صة للم�ؤ�س�سات الكربى.
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ومبا �أنّ املر�أة ت�ش ّكل جزء ًا كبري ًا ال بل �أكرث ّية العاملني يف هذه الظروف ،يغدو غياب التمثيل
وال�صوت �ضرب ًا من التمييز غري املبا�شر .ومن �أجل متكني املر�أة ال ب ّد من �أن يكون لها �صوت
م�سا ٍو ل�صوت الرجل على �أعلى م�ستويات احلوار االجتماعي .وال ميكن بلوغ هذا الهدف �إ ّال من
خالل متثيل �أكرث توازن ًا بني اجلن�سني يف و�سط ال�شركاء االجتماعيني .فيمكن �أن ت�ؤدي امل�شاركة
املت�ساوية يف اتخاذ القرارات على هذه امل�ستويات �إىل ا�ستحداث ت�شريعات و�سيا�سات �أكرث م�ساوا ًة
بني اجلن�سني تُعنى مبوا�ضيع مثل املوازنة بني العمل والأ�سرة والنفاذ املن�صف �إىل فر�ص العمل
الالئقة واحلماية االجتماع ّية الأف�ضل للمر�أة والرجل يف العمل غري النظامي وغري امل�أمون.
ومت�سي النقابات العمال ّية �أكرث وعي ًا ل�ضرورة تنظيم نف�سها ومتثيل م�صالح خمتلف القوى العاملة،
مما يقت�ضي تغيرّ ًا جذر ّي ًا يف ا�سرتاتيج ّيات التنظيم وبناء التحالفات والهيكل ّيات امل�ؤ�س�س ّية
واخلدمات التي توفرها .وهي حتتاج �إىل االبتعاد عن الت�صور الذي كان �سائد ًا يف ال�سابق حول
رب العائلة الذكر العامل يف وظيفة منتظمة وبدوام كامل ،وتغطية
العامل النموذجي باعتباره ّ
الع ّمال غري املنظمني والتع ّلم من �أ�شكال التنظيم التي تقوم بها املجموعات الأهلية واملجموعات
الن�سائ ّية وغريها.
وحتتاج منظمات �أ�صحاب العمل بدورها �إىل بلورة �سبل لتمثيل املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
و�صغار �سيدات الأعمال .تختلف حاجات رائدة الأعمال عن حاجات نظريها الرجل ،ولطاملا كان
ا�ستحداث جمع ّيات وتعاون ّيات �سيدات الأعمال �سبي ًال فاع ًال �إىل التغ ّلب على التمييز الذي قد
تواجهه املر�أة يف �إطالق امل�شاريع و�إدارتها.

اتفاق ّية  :87احلر ّية النقاب ّية وحماية حقّ التنظيم1948 ،
اتفاق ّية  :135ممثلو الع ّمال1971 ،
اتفاق ّية  154وتو�صية  :163املفاو�ضة اجلماع ّية1981 ،
تو�صية  :189خلق الوظائف يف املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة1998 ،
تو�صية  :193تعزيز التعاون ّيات2002 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:العمل غري النمطي؛ املفاو�ضة اجلماع ّية؛ منظمات
�أ�صحاب العمل؛ احلر ّية النقاب ّية وحقّ التنظيم؛ احلوار
االجتماعي؛ النقابات؛ منظمات الع ّمال.

متكني املر�أة
الإطالع على :حتليل النوع االجتماعي والتخطيط له.
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التمييز
تع ّرف االتفاق ّية  111بالتمييز على ال�شكل التايل:
�أي تفريق �أو ا�ستبعاد �أو تف�ضيل يقوم على �أ�سا�س العرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو الدين �أو الر�أي
ال�سيا�سي �أو الأ�صل الوطني �أو الأ�صل االجتماعي ويكون من �ش�أنه �إبطال �أو �إ�ضعاف تطبيق تكاف�ؤ
الفر�ص �أو املعاملة يف اال�ستخدام �أو املهنة (املادة �1( 1أ)).
لي�س التمييز حديث العهد ال بل يرقى ببع�ض �أوجهه �إىل زمن بعيد ،وال �س ّيما ما ُيبنى منه
على �أ�سا�س العرق �أو الإثن ّية واجلن�س .م�ؤخر ًا� ،أ ّدت تغيرّ ات طر�أت على هيكل ّيات �أ�سواق العمل
وديناميك ّياتها ،وقد ا�ستجابت لعمل ّيات �سيا�س ّية واقت�صاد ّية واجتماع ّية ثقاف ّية �شاملة� ،إىل والدة
�أ�شكال جديدة من التمييز املبني على عوامل مثل الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شر ّية وامليل
اجلن�سي و�سرية اال�ستخدام �أو الدين .ويت�سم التعاطي مع التمييز بالتعقيد لكون التمييز يعتمد
على مواقف ووجهات نظر �أو �أحكام م�سبقة غري مو�ضوعية حول قدرات و�سلوك الأفراد املنتمني
�إىل جمموعات حمددة بد ًال من االرتكاز على عوامل مو�ضوع ّية ،وغالب ًا ما يكون خف ّي ًا �أو مق ّنع ًا.
ولكنّ �إزالة التمييز يف العمل �شرط م�سبق لأي �إ�سرتاتيجية ترمي �إىل حتقيق العمل الالئق وخف�ض
الفقر و�ضمان التنمية امل�ستدامة .ويتعينّ على احلكومات و�أ�صحاب العمل ومنظماتهم ومنظمات
العمال مكافحة التمييز بال�سبل التي تنا�سبها.
ميكن �أن يكون التمييز بحكم القانون �أي �أن يقوم مبوجب القانون �أو بحكم الواقع �أي �أن يقوم يف
ين�ص على �أن تتقا�ضى املر�أة �أجر ًا �أق ّل من الرجل بحكم
الواقع �أو املمار�سة .و ُينظر �إىل قانون عمل ّ
أجر
جن�سها على �أ ّنه متييز بحكم القانون ،يف حني ت�ش ّكل املمار�سة الفعل ّية التي تق�ضي بت�سديد � ٍ
�أق ّل للمر�أة متييز ًا بحكم الواقع.
ويف حني انح�سرت ق�ضايا التمييز املبا�شر وبحكم القانون مع مرور الوقت �إ ّال �أنّ التمييز بحكم
الواقع ال يزال م�ستم ّر ًا ال بل يتخذ �أ�شكا ًال جديدة .وبهدف حتديد التمييز املبني على اجلن�س،
ُين�صح بالنظر لي�س فقط �إىل الن ّية �أو الغاية التي تعك�سها القواعد �أو التدابري و�إمنا يجب �أي�ض ًا
مراعاة الت�أثري الفعلي احلا�صل.
ومن املجدي يف هذا املجال فهم الفارق بني التمييز املبا�شر وغري املبا�شر .فالتمييز اجلن�سي
املبا�شر يقوم عندما تنجم املعاملة غري املت�ساوية بني الرجل واملر�أة عن القوانني والقواعد �أو
املمار�سات التي تقيم فارق ًا وا�ضح ًا بني الرجال والن�ساء (مث ًال القوانني التي ال ت�سمح للمر�أة
بالتوقيع على عقود ولكن ت�سمح بذلك للرجل) .ويقع التمييز اجلن�سي غري املبا�شر عندما ت�ؤدي
عملي ًا القواعد واملمار�سات التي تبدو حمايد ًة للنوع االجتماعي �إىل وقوع م�ساوئ يعاين منها
جن�س واحد .وغالب ًا ما ال يت�ضح ذلك من النظرة الأوىل و�إمنا بعد حتليل
بالغالب �أ�شخا�ص من ٍ
مفاعيل ال�سيا�سات �أو الأحكام القانون ّية بحكم الواقع� ،أي ما يح�صل على �أر�ض الواقع ويكون
نتيجة هذه القواعد �أو املمار�سات.
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ويتّ�ضح من خالل مفهوم التمييز غري املبا�شر �أ ّنه ميكن لتعميم املعاملة �أو ال�شروط نف�سها على
اجلميع �أن يف�ضي عمل ّي ًا �إىل نتائج غري مت�ساوية البتّة .وقد يبدو قانونٌ� ،أو تنظيم� ،أو �سيا�سة
�أو ممار�سة «حمايد ًا» كونه ال يقيم متييز ًا وا�ضح ًا بني الن�ساء والرجال ،ولكن ميكنه �أن ي�ؤدي
�إىل معاملة غري مت�ساوية لأ�شخا�ص يت�سمون بخ�صائ�ص حمددة .فت�ش ّكل �أي معاملة تلحق
واحد �ضرب ًا من التمييز غري املبا�شر �إذا كان املفعول ال�سلبي غري
عمل ّي ًا �ضرر ًا ب�أفراد جن�س ٍ
مرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بحاجات الوظيفة .ومن الأمثلة مقت�ضيات الوظيفة �أو معايري الأجر التي
تبدو ظاهر ّي ًا حمايدة (مثل احل ّد الأدنى من الطول �أو الوزن) بيد �أ ّنها يف الواقع تق�صي ن�سب ًة
كبري ًة من العامالت ،وبالتايل لي�ست الن ّية يف التمييز عن�صر ًا حمدِّ د ًا للتمييز غري املبا�شر .ولكنّ
ممار�سات اال�ستخدام �أو التوظيف ال تعترب متييز ّي ًة عندما تكون مبن ّي ًة على حاجات الوظيفة
الفعل ّية والواقع ّية (على �سبيل املثال ،ميكن �أن ي�ش ّكل املعتقد ال�سيا�سي �أو الديني عن�صر ح�سن ن ّية
لنيل منا�صب �أو وظائف حمددة؛ وميكن �أن يكون التمييز على �أ�سا�س اجلن�س �ضرور ّي ًا يف بع�ض
الوظائف مث ًال يف �أداء الفنون)� ،أو �إذا كانت الغاية منها تعزيز امل�ساواة عن طريق عمل �إيجابي
�صحة الأ ّم .ولكن يجب العمل ب�صورة م�ستم ّر ٍة على تعريف
�أو حماية املر�أة يف جماالت خا�صة مثل ّ
اال�ستثناءات من هذا النوع انطالق ًا من موجبات الوظيفة وحمايتها عن طريق املراجعة القانون ّية.
وال تحُ �سب االمتيازات املبن ّية على ا�ستحقاق فردي على أ� ّنها متييز يف اال�ستخدام واملهنة ،و�إمنا
ي�صعب حتديد مثل هذه االمتيازات وهي مع ّر�ضة عمل ّي ًا لالنحياز.
كما يمُ كن �أن ميار�س التمييز غري املبا�شر عندما حتظى فئات حمددة من الع ّمال ،مثل الع ّمال
بع�ض الوقت ،مبعاملة تف�ضيل ّية .ويف العديد من الدول ،يجوز يف ا�ستبعاد الع ّمال املنزليني والعمال
الزراعيني والع ّمال املو�سميني من احلماية االجتماع ّية مبوجب القانون �أن ي�ش ّكل متييز ًا بحقّ
املر�أة.
وت�ؤدي القوالب النمط ّية حول توزيع مهام «الذكور» و«الإناث» وقدراتهم �إىل متييز غري مبا�شر
بحقّ املر�أة لناحية الو�صول �إىل اال�ستخدام والتدريب املهني خ�صو�ص ًا يف القطاعات التقن ّية ويف
التقدم املهني .ويف حني يجب احرتام هو ّية الع ّمال الثقاف ّية (مراجعة ال�صفحة ***) ،ال ب ّد من
االعرتاف �أي�ض ًا ب�أنّ بع�ض املعتقدات واملعايري الثقاف ّية املت�صلة ب�أدوار وعالقات الرجل واملر�أة،
مثل تلك املت�صلة بحقّ املر�أة يف ك�سب الدخل �أو امتالك الأر�ض ،ت�ش ّكل متييز ًا بحقّ املر�أة وت�ساهم
يف قيام حلقة مفرغة من الإجحاف يف اال�ستخدام واملهنة والأجر.
وعند التعريف بالتمييز غري املبا�شر ميكن �إعادة تقييم املمار�سات والقواعد القائمة التي
تف�ضي �إىل نتائج خمتلفة للرجال والن�ساء يف مكان العمل رغم كونها حمايدة يف الظاهر .ومن
الإ�سرتاتيج ّيات الأ�سا�س ّية ملكافحة التمييز غري املبا�شر:
•تعديل تنظيم العمل وتوزيع املهام تفادي ًا للمفاعيل ال�سلب ّية على معاملة املر�أة
وتقد ّمها؛
•اعتماد تدابري (مثل اخلدمات االجتماع ّية املتو ّفرة جلميع الع ّمال) بغر�ض �إقامة
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توازن يف ت�شارك امل�س�ؤول ّيات العائل ّية واملهن ّية بني اجلن�سني؛
•اتخاذ تدابري مثل حمالت التوعية ملكافحة الأحكام النمط ّية حول مهام «الرجل»
و«املر�أة» و�أدوارهما.
ويف غالب ّية الدولُ ،ي ّ
حظر التمييز املبني على اجلن�س مبوجب القانون ،لكن عمل ّي ًا ،ت�ستمر املر�أة يف
ب�شكل �أو ب�آخر يف حياتها املهن ّية .وميكن لقوانني
الدول النامية كما ال�صناع ّية مبواجهة التمييز ٍ
دولة �أو لوائحها �أن تورد �أ�س�س ًا �أخرى ُيحظر على �أ�سا�سها التمييز .ففي بع�ض الدول على �سبيل
املثالُ ،يحظر التمييز يف اال�ستخدام �أي�ض ًا متى كان مبن ّي ًا على �أ�سا�س العرق �أو االثن ّية ،الإعاقة
البدنيّة �أو العقل ّية ،ال�سنّ  ،احلالة االجتماع ّية ،الأمومة ،امليل اجلن�سي ،الدين ،الرفاه املادي �أو
الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شر ّية .وعمل ّي ًا يمُ كن �أن يت�ضاعف التمييز على �أ�سا�س اجلن�س
بفعل �أي من �أ�سباب التمييز الأخرى.
وت�ؤدي الدولة دور ًا �أ�سا�س ّي ًا يف �إزالة التمييز .فيمكن للت�شريعات �أن ت�ساهم ب�صورة مبا�شرة يف ذلك
عن طريق معاجلة م�شكلة التمييز يف العمل ،وب�صورة غري مبا�شرة عرب �ضمان امل�ساواة يف جماالت
غري العمل (مثل الإرث وحقوق امللك ّية والتعليم) .ويجري تدعيم القوانني التي تتعلق بالتمييز يف
العمل يف �أوروبا يف حني تتكاثر تدابري مكافحة التمييز غري املبا�شر املبني على اجلن�س بقدر تكاثر
هيئات تعزيز امل�ساواة يف الفر�ص يف العمل .وميكن �أن ت�صبح عمل ّية �سنّ القوانني والإ�صالح �أكرث
مراعا ًة العتبارات النوع االجتماعي عرب زيادة م�شاركة املر�أة كما الرجل يف جمموعات ال�صياغة
وعرب االمتثال لقواعد ال�صياغة ال�شمول ّية مثل تفادي املفهوم البائد الذي يق�ضي بتف�سري ا�ستخدام
الن�ص القانوين على �أ ّنه ي�شمل �ضمري امل�ؤنث «هي».
�ضمري املذكر «هو» يف ّ
ولقد �أثبت احلوار االجتماعي يف �شتّى �أ�شكاله (املفاو�ضات وامل�شاورات وت�شارك املعلومات) قيمته
يف مكافحة التمييز كما يتج ّلى من الأهم ّية التي اكت�سبها املو�ضوع يف املواثيق الوطن ّية و�أطر العمل
وحم�صالت عمل ّيات التفاو�ض على م�ستوى امل�ؤ�س�سة .وال ميكن الت�شديد
واالتفاقات القطاع ّية
ّ
كفاي ًة على �أهم ّية احرتام التوازن بني اجلن�سني يف فرق التفاو�ض ،لي�س فقط للحر�ص على جت ّلي
موا�ضيع امل�ساواة بو�ضوح على طاولة املفاو�ضة و�إمنا �أي�ض ًا لإثراء العمل ّية نف�سها باملهارات التي
ميكن �أن ي�أتي بها ك ّل من الرجال والن�ساء �إىل املفاو�ضة.
�أ ّما وترية تغيري التمييز وال �س ّيما ب�أ�شكاله غري املبا�شرة فبطيئة نظر ًا لكونها تعك�س القيم
االجتماع ّية ال�سائدة التي ال تتغيرّ �إ ّال على مهل .ولكن عندما تقوم يف مكان العمل ممار�سات متييز
بني اجلن�سني ،يجب �أن تتمكن املر�أة وممثلوها من الدعوة �إىل تدخ ّل هيئة تفتي�ش العمل العامة �أو
التقدم بدعوى �أمام الهيئة �أو املحكمة املخت�صة املع ّينة.

اتفاق ّية  :98حق التنظيم واملفاو�ضة اجلماعية1949 ،
اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز يف اال�ستخدام واملهنة1958 ،
اتفاق ّية  :117ال�سيا�سة االجتماعية (الأهداف واملعايري الأ�سا�سية)1962 ،
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اتفاق ّية  156وتو�صية  :165الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
اتفاق ّية  :169ال�شعوب الأ�صلية والقبلية1989 ،
�إعالن منظمه العمل الدولية ب�ش�أن املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل ومتابعته1998 ،
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الإطالع �أي�ض ًا على:احل�صول على عمل؛ م�س�ؤول ّية الإثبات؛ �سيا�سة العمالة
والنهو�ض باال�ستخدام؛ املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف
العمل؛ ال�شعوب الأ�صل ّية والقبل ّية؛ �إدارة العمل؛ تفتي�ش
العمل.

التمييز غري املبا�شر
الإطالع �أي�ض ًا على:التمييز؛ العمل الإيجابي؛ املهن غري التقليد ّية؛ الف�صل
املهني.

التن ّوع يف مكان العمل
ب�شكل عام على �أ ّنه “جمموعة القيم واملواقف والنظرات الثقاف ّية واملعتقدات
ُيع ّرف بالتن ّوع ٍ
واالنتماء الإثني وامليل اجلن�سي واملهارات واملعرفة واخلربات احليات ّية التي يتمتع بها �أفراد
ُي�ش ّكلون �أي جمموعة حمددة من ال�سكان” (املفو�ض ّية الأوروب ّية� ،1998 ،ص .)18 .ولكنّ هذا
ب�شكل �أ�سا�سي �أن تت أ� ّلف �أي جمموعة من الذكور والإناث على حدٍّ �سواء
التعريف العام يفرت�ض ٍ
ويغفل الفوارق بني اجلن�سني .فالتن ّوع يف مكان العمل يفرت�ض قيام فوارق بني الع ّمال مثل اختالف
اجلن�س/النوع االجتماعي ،العرق/الإثن ّية ،ال�سنّ  ،القدرة البدن ّية والعقل ّية والطبقة االجتماع ّية
واالقت�صاد ّية واللغة والدين والقوم ّية والتعليم وامليل اجلن�سي والو�ضع العائلي والإ�صابة بفريو�س
نق�ص املناعة الب�شر ّية الخ .وميكن يف هذه االختالفات �أن تكون مرئية �أو غري مرئية وهي ت�ؤ ّثر
يف قيم الفرد ومعتقداته ومواقفه و�سلوك ّياته وحياته .ولدى تن ّوع القوى العاملة ميكن اال�ستفادة
من هذه االختالفات عندما تن�ش�أ بيئة منتجة ي�شعر فيها ك ّل فرد ب أ� ّنه ّ
حمط تقييم وب�أنّ مواهبه
ومهاراته تلقى اال�ستخدام الأمثل مبا ي�ساهم يف حتقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة .و ُيرجح يف قوى عاملة
مت ّثل تن ّوع املجتمع من رجال ون�ساء وغريه �أن تفهم حاجات عمالئها يف املجتمع و�أن تل ّبيها ب�صورة
�أكرث فعال ّي ًة .هذا ومن �ش�أن تكوين قوى عاملة متن ّوعة والإبقاء عليها ب�أكرث من جم ّرد متثيل رمزي
يج�سد بحد ذاته مبادئ امل�ساواة
ملجموعات منقو�صة التمثيل و�إحقاق املعاملة املت�ساوية للجميع� ،أن ّ
خال
والالمتييز مما ي�ساعد على تبديد الأحكام امل�سبقة والقوالب النمط ّية ويربز �أنّ قيام جمتمع ٍ
من التمييز �أمر ممكن وف ّعال وحم ّبذ.
و ُيعد تطبيق مبد أ� الالمتييز �شرط ًا �أ�سا�سي ًا ملفهوم التعددية .ولقد جرت �صياغة االتفاق ّية رقم
� 111أ�سا�س ًا ملكافحة جمموعة حمدودة ن�سب ّي ًا من حاالت التمييز التي �أوردتها املادة �( 1 .1أ) (�أي
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العرق ،اللون ،اجلن�س ،الدين ،الر�أي ال�سيا�سي ،الن�سب �أو الأ�صل االجتماعي) .ولكن االتفاق ّية
املتب�صرة والدة �أ�سباب �أخرى للتمييز يجب معار�ضتها يف امل�ستقبل
حلظت يف املادة ( 1 .1ب)
ّ
وتركت ال�سبيل مفتوح ًا لي�شمل نطاق االتفاق ّية ما يلي:
�أي متييز �أو ا�ستبعاد �أو تف�ضيل �آخر يكون من �أثره �إبطال �أو �إ�ضعاف تطبيق تكاف�ؤ
الفر�ص �أو امل�ساواة يف املعاملة يف اال�ستخدام �أو املهنة حتدده الدولة الع�ضو املعن ّية
بعد الت�شاور مع ممثلي منظمات �أ�صحاب العمل ومنظمات الع ّمال �إن وجدت ومع
هيئات خمت�صة �أخرى.
أ�س�س جديد ٌة مبا فيها ال�سنّ
وعليه منذ اعتماد االتفاق ّية ،أُ�حلقت بالعديد من الت�شريعات الوطن ّية � ٌ
ّ
وال�شك
وال�صحة البدن ّية �أو العقل ّية وال�سرية املر�ضية
وامليل اجلن�سي ومكان الوالدة و�شرع ّية الأب ّوة
ّ
�أو اليقني بالإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شر ّية والعالقة العائلية بع ّمال �آخرين يف املن�ش�أة
وامل�ستوى التعليمي واللغة واللكنة وال�شكل اخلارجي وال�سجل العديل والرتعرع يف دور الأيتام
و�سمات خلو ّية �أو دمو ّية غري منط ّية وموروثة.
وت�ش ّكل امل�ساواة بني الرجل واملر�أة مك ّون ًا �أ�سا�س ّي ًا من مك ّونات التن ّوع .ولكن ال ب ّد من التن ّبه �إىل
عدم تذويب النوع االجتماعي يف التن ّوع واحلر�ص على حتليل تداخله مع عنا�صر �أخرى من التن ّوع
و�أخذها بعني االعتبار لدى و�ضع ال�سيا�سة وتطبيقها بحيث ال تغيب امل�ساواة بني اجلن�سني وحقوق
املر�أة .وي�ش ّكل التحليل التقاطعي مفهوم ًا حتليل ّي ًا ي�س ّلط ال�ضوء على طريقة تفاعل النوع االجتماعي
مع عنا�صر �أخرى �شخ�صية (العرق/الإثن ّية ،الطبقة االجتماع ّية االقت�صاد ّية ،القدرة ،ال�سنّ ،
امليل اجلن�سي ،الدين ،الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شر ّية ،الخ) وهو يبينّ بالتايل طريقة
تداخل انعدام امل�ساواة بني اجلن�سني والتمييز مع حاالت �أخرى من عدم امل�ساواة والتمييز ملعرفة
�إن كان الفرد حمظي ًا �أو غري حمظي يف املجتمع .والتحليل التقاطعي مقاربة مفيدة لفهم �أوجه
التمييز املختلفة (التي غالب ًا ما تكون غري مبا�شرة) ومعاجلتها بهدف �إن�شاء قوى عاملة متن ّوعة
و�إدارتها ب�إن�صاف.
وتفرت�ض املقاربة املبن ّية على التن ّوع االعرتاف بهو ّية جميع الع ّمال الثقاف ّية وممار�ساتهم الدين ّية
وقدراتهم اللغو ّية ون�سبهم ور�أيهم ال�سيا�سي وغريها من اخل�صائ�ص ومنحها االحرتام الذي
ت�ستحقه .ويجب التعريف مبختلف حاجات القوى العاملة الثقاف ّية والدين ّية واللغو ّية كما يجب
اعتماد ال�سيا�سات مع مراعاة احلاجة �إىل منع التمييز يف اال�ستخدام �إف�ساح ًا باملجال �أمام:
•احرتام العطل الدين ّية و�ساعات ال�صالة �أو الت�أمل؛
�شخ�ص قريب؛
•احرتام فرتات احلداد اخلا�صة بك ّل ثقافة لدى وفاة
ٍ
•احرتام النظام الغذائي واملمار�سات الطب ّية اخلا�صة؛
•ارتداء اللبا�س التقليدي واملبني على املعتقد و�إرخاء اللحى وت�سريحة ال�شعر؛
•توفري التدريب اللغوي ،حيث �أمكن ،ومرافق الرتجمة الفور ّية والكتاب ّية يف جميع
جماالت �إدارة �ش�ؤون املوظفني وتنمية املوارد الب�شر ّية.
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ولكن ال ب ّد من �أخذ احليطة للحر�ص على عدم تعار�ض احلاجات والقيم الثقاف ّية مع املبادئ
العامل ّية القائمة على احرتام حقوق املر�أة.

اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز يف اال�ستخدام واملهنة1958 ،
اتفاق ّية  :143العمال املهاجرون (�أحكام تكميلية)1975 ،
اتفاق ّية  :169ال�شعوب الأ�صلية والقبلية1989 ،
تو�صية  :104ال�شعوب الأ�صلية والقبلية1957 ،
تو�صية  :195تنمية املوارد الب�شر ّية2004 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:احل�صول على عمل؛ التمييز؛ ال�شعوب الأ�صلية والقبل ّية؛
الع ّمال املهاجرون؛ �إجراءات االختيار.

تنمية املوارد الب�شر ّية
�ش ّكلت املواقف الرا�سخة حيال عمل الرجال والن�ساء عائق ًا �أ�سا�س ّي ًا �أمام حتقيق امل�ساواة بني
اجلن�سني .ويجب يف تنمية املوارد الب�شر ّية �أن تعالج هذه املواقف التقليد ّية عرب التوعية واال�ستثمار
يف ر�أ�سمال املر�أة الب�شري وبالتايل عرب زيادة قابل ّية ت�شغيلها.
ويجب بذل اجلهود لإعالم الر�أي العام والت�أثري فيه كما يف الأهل و�أ�صحاب العمل ،ب�ش�أن احلاجة
جديد حيال العمل وامل�ساواة بني اجلن�سني .كما من ال�ضروري
بفهم ٍ
�إىل تبديل املواقف التقليد ّية ٍ
تنمية املوارد الب�شر ّية على م�ستوى املن�ش�أة والتي ت�ستوجب م�شاركة الع ّمال .ويجب و�ضع �سيا�سات
وبرامج منا�سبة وتطبيقها يف حقول:
•التوجيه والتدريب املهنيني املرتبطني ارتباط ًا وثيق ًا باال�ستخدام؛
•تدريب املدراء والعاملني حل�سابهم اخلا�ص؛
•برامج ُمع ّدة ملجاالت �أو فروع مع ّينة من الن�شاط االقت�صادي وملجموعات حمددة من
ال�سكان؛
•تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف التدريب واال�ستخدام؛
•تدريب الع ّمال املهاجرين؛
•تدريب العاملني يف التدريب والتوجيه املهنيني ويف البحث والنواحي الإدار ّية
و�إعدادهم للم�شاركة يف هيئات متثيل ّية.
ي�ؤدي التدريب والتوجيه املهنيني كما التع ّلم املتوا�صل دور ًا �أ�سا�سي ًا يف ت�ش ّعب خيارات املر�أة املهن ّية
وتي�سري و�صولها �إىل وظائف �أف�ضل �أجر ًا ،وعمل م�ستقل ،ومنا�صب �إدار ّية وريادة الأعمال.

اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز يف اال�ستخدام واملهنة1958 ،
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اتفاق ّية  :117ال�سيا�سة االجتماع ّية (الأهداف واملعايري الأ�سا�س ّية)1962 ،
اتفاق ّية  :140الإجازة الدرا�س ّية مدفوعة الأجر1974 ،
اتفاق ّية  :142تنمية املوارد الب�شر ّية1975 ،
تو�صية  :195تنمية املوارد الب�شر ّية2004 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:احل�صول على عمل؛ الفر�ص املهن ّية؛ الف�صل املهني؛
التوجيه املهني؛ التدريب املهني.

التوازن بني العمل والأ�سرة
ت�ش ّكل الأمومة وتوزيع العمل بني اجلن�سني والذي ُيلقي على كاهل املر�أة امل�س�ؤول ّية الأ�سا�س ّية لرعاية
الأ�سرة والعائلة ،عوامل �أ�سا�س ّية وراء الالم�ساواة بني اجلن�سني وانعدام التكاف�ؤ بني �صفوف
الن�ساء .وال ي�صب الت�ضارب بني هذه امل�س�ؤول ّيات العائل ّية وطلبات العمل يف �صالح املر�أة يف �سوق
العمل ،كما ي�سيئ �إىل التق ّدم يف �سبيل �إحقاق امل�ساواة يف الفر�ص واملعاملة بني الرجال والن�ساء يف
اال�ستخدام .ويف حني تجُ رب املر�أة �أو ُتخيرّ على املوافقة على عمل قليل الأجر ،غري م�أمون ،لبع�ض
الوقت ،من املنزل �أو غري نظامي لكي ت�ستمر يف التوفيق بني م�س�ؤول ّياتها العائل ّية وعملها امل�أجور،
ت�صب ال�صعوبة يف التوفيق بني مطالب العمل والعائلة يف غري م�صلحة الرجل داخل الأ�سرة وتقلل
من قدرته على االنخراط يف ال�ش�ؤون العائل ّية.
وميكن لأوقات العمل التي ال تراعي م�س�ؤول ّيات العامل العائل ّية �أن ت�ش ّكل متييز ًا غري مبا�شر لكونها
جترب مثل ه�ؤالء الع ّمال على “�أداء �سيئ” من حيث امل�ساهمة يف ن�شاطات العمل مما قد ي�سيئ
�إىل تق ّدمهم املهني .كما قد يت�أثر التقدم املهني للمر�أة �إذا ما انقطعت عن العمل لفرتة تتع ّدى
�إجازة الأمومة القانونية لدواعي رعاية العائلة �أو �إذا �أخذت �إجازة والد ّية فور ًا بعد �إجازة الأمومة.
ولكن ازداد االعرتاف م�ؤخر ًا ب�أهم ّية ابتكار تدابري للم�ساعدة على التوفيق بني م�س�ؤول ّيات العامل
العائل ّية والعمل – وهي �إ�سرتاتيجية �أ�سا�س ّية ت�ساعد على زيادة م�شاركة املر�أة يف العمل الالئق.
وبعد �أن تو�ضحت الروابط بني حتقيق امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف املنزل كما يف مكان العمل،
باتت م�س�ألة التوفيق بني التزامات العمل والعائلة امللقاة على عاتق ك ّل من الرجال والن�ساء مو�ضوع
متنام من الدول.
ال�سيا�سات العمالية واالجتماعية يف ٍ
عدد ٍ
وتعترب االتفاق ّية رقم  156امل�ساواة يف الفر�ص على أ� ّنها الهدف الأخري لتدابري التوفيق بني العمل
والأ�سرة .ولكن هذه التدابري ال تدعو جميعها �إىل امل�ساواة .فكما ورد يف تقرير �صدر م�ؤخر ًا عن
منظمة العمل الدول ّية« :ثمة خطر من �أن ت�ؤدي �سيا�سات العمل/الأ�سرة التي غالب ًا ما ت�ستهدف
املر�أة ب�صورة �ضمن ّية �أو علن ّية� ،إىل تعزيز �صورة املر�أة ب�صفتها «املعيل الثانوي» و�إىل زيادة العبء
املزدوج امللقى على عاتق الن�ساء العامالت» (منظمة العمل الدول ّية� ،2003 ،ص.)77 .
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للإطالع على الئحة بالتدابري املو�صى بها لتعزيز التوازن بني العمل والأ�سرة ،مراجعة الع ّمال ذوي
امل�س�ؤول ّيات العائل ّية (ال�صفحة .)128

اتفاق ّية  156وتو�صية  :165الع ّمال ذوي امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
تو�صية  :195تنمية املوارد الب�شر ّية2004 ،
الإطالع على:احل�صول على عمل؛ توزيع العمل؛ احلالة االجتماع ّية؛ �إجازة
الأمومة؛ الإجازة الوالد ّية؛ �إجازة الأب ّوة؛ العمل غري امل�أجور.

التوازن بني العمل واحلياة
ال ُيق�صد بتعبري «التوازن بني العمل واحلياة» رعاية الأقارب املعالني وح�سب و�إمنا �أي�ض ًا تويل
امل�س�ؤول ّيات «غري الروتين ّية» �أو �أولو ّيات احلياة الأ�سا�س ّية .ويجب �أن تكون ترتيبات العمل مرن ًة
كفاي ًة لتمكني الع ّمال من كال اجلن�سني من توليّ ن�شاطات التع ّلم املتوا�صل ناهيك عن تنمية مهن ّية
و�شخ�ص ّية �إ�ضاف ّية غري مت�صلة بال�ضرورة بوظيفة العامل.
ولكن لأغرا�ض االتفاق ّية وواجبات الدول يف هذا املجال الوا�سع �إجما ًال ،يكون التوازن بني العمل
واحلياة يف �صلب تعزيز امل�ساواة يف الفر�ص .وحت ّل املوا�ضيع املت�صلة بتح�سني الفر�ص املهن ّية،
واملهني ،يف املرتبة الثانية
ال�شخ�صي
والتع ّلم املتوا�صل ،وغريها من الن�شاطات الهادفة �إىل النمو
ّ
ّ
بعد امل�شاركة املتكافئة بني الرجال والن�ساء يف امل�س�ؤول ّيات العائل ّية والأ�سر ّية كما يف مكان العمل.

اتفاق ّية  156وتو�صية  :165الع ّمال ذوي امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
تو�صية  :195تنمية املوارد الب�شر ّية2004 ،
الإطالع على:التعليم؛ الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية؛ التوازن بني العمل
والأ�سرة.

التوجيه املهني
الغاية من التوجيه املهني �إطالع الأفراد على فر�ص التعليم والتدريب والتع ّلم املتوا�صل والعمل،
وم�ساعدتهم على التخطيط مل�سارهم املهني .وهو ي�شمل الإر�شاد وامل�شورة املهنيني وميكن �إ�سدا�ؤه
يف املدار�س ومراكز التدريب واملكاتب �أو امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة.
وميكن خلدمات التوجيه املهني �أن ت�ؤدي دور ًا �أ�سا�س ّي ًا يف تعزيز الفر�ص املت�ساوية للفتيات والن�ساء
باختيار املهن وح�ص�ص التدريب املهني واملجاالت املهن ّية امل�ستقبل ّية .ويجب فيها بالتايل �أن تكون
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مراعي ًة العتبارات النوع االجتماعي .ويجب يف هذه اخلدمات �أن حتر�ص على �أ ّال تت أ� ّثر العرو�ض
توجه الن�ساء �إىل قطاعات �أو
باعتبارات مبن ّية على القوالب النمط ّية �أو الأحكام امل�سبقة التي ّ
ن�شاطات حمددة.

اتفاق ّية  :142تنمية املوارد الب�شر ّية1975 ،
تو�صية  :195تنمية املوارد الب�شر ّية2004 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:التعليم؛ تنمية املوارد الب�شر ّية؛ الف�صل املهني؛ التدريب
املهني.

توزيع العمل
من وجهة نظر عامل االقت�صاد� ،إن توزيع العمل هو عمل ّية توزيع الع ّمال لأداء الن�شاط الذي يعتربون
الأكرث �إنتاج ّي ًة فيه .وميكن �أن يكون مبن ّي ًا على:
•خ�صائ�ص تقن ّية ،حيث تنق�سم عمل ّية الإنتاج �إىل مك ّونات عدة ي�ؤدي كل منها �شخ�ص
�أو �آلة خمتلفة؛ �أو
ً
•خ�صائ�ص اجتماع ّية حيث يتم توزيع الأ�شخا�ص لأداء مهام حمددة انطالقا من
خ�صائ�صهم البدن ّية �أو االجتماع ّية مثل ال�سنّ واجلن�س والعرق والدين والأ�صل
الإثني �أو الطبقة االجتماع ّية.
�أما توزيع العمل بح�سب النوع االجتماعي فيعني يف الأ�سا�س توزيع العمل امل�أجور وغري امل�أجور
بني الرجال والن�ساء يف احلياة العامة واخلا�صة .ويعك�س هذا التدبري التوزيع التقليدي بني �أدوار
الرجال والن�ساء يف املجتمع الذي ت�ؤدي مبوجبه املر�أة جمموع وظائف رعاية الأ�سرة والأعمال
املنزل ّية يف حني تُناط بالرجل م�س�ؤول ّية رفاه الأ�سرة االقت�صادي �أو املايل ب�صفته املعيل (الوحيد
عاد ًة) العامل يف وظيفة م�ستمرة وطيلة الوقت ومدى احلياة .ولكن من املتعارف عليه الآن �أنّ هذا
التمييز ال يعك�س واقع معي�شة الرجل واملر�أة ويف�ضي يف غالب الأحيان �إىل جعل عمل املر�أة غري
مرئي وبالتايل منقو�ص القيمة يف احل�سابات الوطن ّية ومنقو�ص التمثيل يف �سوق العمل.
وتعني مكافحة التمييز اجلن�سي وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني تغيري ال�سلوك ّيات واملمار�سات
وال�سيا�سات التي تعزز توزيع العمل التقليدي بني اجلن�سني .وحتثّ التو�صية رقم ( 165الفقرة
( 11ب)) ال�سلطات الوطن ّية على تعزيز نوع من التعليم من �ش�أنه ت�شجيع تقا�سم امل�س�ؤول ّيات
العائل ّية بني الرجال والن�ساء ب�صورة �أكرث �إن�صاف ًا .وي�ش ّكل تغيري دور الرجل واملر�أة التقليدي مثار
قلق عبرّ ت عنه ديباجة االتفاق ّية  156وهي ت�ستذكر ديباجة اتفاق ّية منظمة الأمم املتحدة حول
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز بحقّ املر�أة لعام  .1979تر ّكز الأبحاث يف جمال اخل�صائ�ص
الذكور ّية على تغيرّ �أدوار الرجال وال�صبيان كما على الرغبة يف تكييف جداول و�أمناط العمل
لتمكني الرجال من �إقامة عالقات مق ّربة مع �أطفالهم .وت�ش ّدد هذه الأبحاث على �أنّ امل�ساواة بني
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اجلن�سني ت�ستدعي �أي�ض ًا اعتماد تدابري تتح ّدى وتغيرّ التوقعات احلالية من الرجال وال�صبيان.

اتفاق ّية  156وتو�صية  :165الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية؛ الأ�سر التي تر�أ�سها ن�ساء؛
النوع االجتماعي؛ حتليل النوع االجتماعي؛ اخل�صائ�ص
الذكور ّية؛ الف�صل املهني؛ التوازن بني العمل والأ�سرة.

التو�صيف الوظيفي
يقوم التو�صيف الوظيفي ب�سرد �أبرز خ�صائ�ص الوظيفة في�صف املهام والوظائف التي تنطوي
عليها كما امل�ؤهالت ال�ضرور ّية لأدائها.
ويجب �أن يكون التو�صيف الوظيفي خط ّي ًا بح�سب ن�سق حمدد ومق َّيم ًا بح�سب معيار عام ومو�ضوعي.
فينبغي على �سبيل املثال �أن يت�ضمن عنا�صر مثل ا�سم الوظيفة وطبيعة الإ�شراف الذي تخ�ضع له
�أو متار�سه ،والعالقات (مثل املدير املبا�شر) �ضمن امل�ؤ�س�سة ،وو�صف الوظائف الأ�سا�س ّية والوقت
الذي ت�ستوجبه ك ّل وظيفة كما امل�ؤهالت ال�ضرور ّية مثل التعليم واخلربة والقدرات.
ويجب يف التو�صيف الوظيفي �أن ُيكتب بلغ ٍة مراعي ٍة لالعتبارات اجلن�سانية ،فال ب ّد من احلر�ص
على �أ ّال ترد �صياغة امل�ؤهالت ال�ضرور ّية لأداء الوظيفة بطريقة جتعلها تنطبق ب�صورة مبا�شرة �أو
واحد فقط .على �سبيل املثال� ،إذا ا�ستوجبت الوظيفة ق ّو ًة بدن ّية ،وجب
جن�س ٍ
غري مبا�شرة على ٍ
ّ
على التو�صيف الوظيفي �أن يورد هذه القدرة على أ�نها معيار مو�ضوعي لال�ستخدام غري مت�صل
بجن�س طالب العمل.
و�إذا �أرادت امل�ؤ�س�سة �أن تكون من�صفة للجن�سني ،وجب عليها �أن تبينّ ب�صراحة يف تو�صيف جميع
الوظائف �أنّ العامل �سيكون م�س�ؤو ًال عن تطبيق امل�ساواة بني اجلن�سني بح�سب ما هو �ضروري �ضمن
نطاق وظيفته .فيجب �أن ي�شمل التو�صيف الوظيفي القدرة على �إجراء حتليل وتخطيط العتبارات
النوع االجتماعي باعتبارها مهارة �أ�سا�س ّية جلميع العاملني من فنيني و�إداريني.
الإطالع �أي�ض ًا على :امل�ساواة يف الأجر؛ تقييم وت�صنيف الوظيفة.

71

ث

الثالثية
الثالثية كناية عن عمل ّية تعاون بني احلكومات ومنظمات �أ�صحاب العمل ّ
ومنظمات الع ّمال وهي
�أركان منظمة العمل الدول ّية املعن ّية باتخاذ القرارات يف جمال اخت�صا�ص املنظمة .وت�ش ّكل الأركان
الثالثة الفعال ّيات الأ�سا�س ّية لتعزيز امل�ساواة يف العمل.
يتولىّ ممثلون عن احلكومات و�أ�صحاب العمل والع ّمال �صياغة جميع االتفاق ّيات والتو�صيات التي
يجري اعتمادها يف م�ؤمتر العمل الدويل؛ وعليه ت�شتق معايري العمل الدول ّية �سلطتها من امل�شاركة
الثالث ّية يف �صياغتها وتطبيقها.
ت�ش ّكل ال�شروط امل�سبقة للثالثية� ،أي احلر ّية النقاب ّية وحقّ التنظيم الرا�سخة يف االتفاق ّيتني 87
و ،98مبادئ �أ�سا�س ّية ترمي �إىل حر ّية الع ّمال و�أ�صحاب العمل يف ممار�سة حقوقهم.
ويجري تعزيز الثالثية عن طريق ثالثة �صكوك هي االتفاق ّية رقم  144لعام  1976حول امل�شاورات
الثالث ّية والتو�صية رقم  152املرافقة لها والتو�صية رقم  113حول الت�شاور على امل�ستويني
ال�صناعي والوطني لعام  .1960ومن بني هذه ال�صكوك ،حتدد التو�صية رقم � 113أنّ التدابري
الرامية �إىل تعزيز الت�شاور والتعاون الفاعلني على امل�ستويني ال�صناعي والوطني بني ال�سلطات
العامة ومنظمات �أ�صحاب العمل والعمال يحب �أن تُطبق من دون متييز بحق هذه ّ
املنظمات وفيما
بينها على �أ�سا�س العن�صر �أو اجلن�س �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو االنتماء القومي لأع�ضائها.
وي�شدد قرار م�ؤمتر العمل الدويل لعام  2002حول الثالثية واحلوار االجتماعي على �أهم ّية حتقيق
التوازن بني اجلن�سني يف الوفود امل�شاركة يف هيئات منظمة العمل الدول ّية .وعلى مكتب العمل
الدويل �إر�سال تقرير ر�سمي ب�ش�أن �أعداد الن�ساء والرجال امل�شاركني لي�س فقط يف املنتديات
الأ�سا�س ّية مثل م�ؤمتر العمل الدويل و�إمنا �أي�ض ًا يف اللقاءات الثالث ّية على امل�ستوى الإقليمي وعلى
م�ستوى امل�شاريع.
وبا�ستطاعة ال�شراكات الثالث ّية على امل�ستوى الوطني �أن تعزّز امل�ساواة بني اجلن�سني ،ولكن من
املهم متثيل الرجال والن�ساء على �أ�سا�س متكافئ يف الهيئات الثالث ّية امل�شاركة .حتّى ال�ساعة ،مل
التو�صل �إىل توازن متكافئ لناحية التمثيل بني الرجال والن�ساء يف �أي هيكل ّية ثالث ّية ،حيث
يتم ّ
ي�سيطر الرجال على جميع هذه الهيكل ّيات .وك�شفت البحوث الرامية �إىل �إن�شاء قاعدة بيانات
االجتماعي عام  2006على يد ق�سم منظمة
�أ�سا�س ّية حول م�شاركة املر�أة يف م�ؤ�س�سات احلوار
ّ
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العمل الدول ّية املعني باحلوار االجتماعي وقانون العمل و�إدارة العمل (� )DIALOGUEأنّ املر�أة
ت�ش ّكل ن�سبة  %14،7من �أ�صل  58هيئة ثنائ ّية وثالث ّية و «ثالث ّية ف�أكرث» حول العامل .و�ض ّمت بعثات
التمثيل احلكوم ّية �أعلى ن�سبة من امل�شاركة الن�سائ ّية مقابل �أدنى ن�سبة لأ�صحاب العمل .ويجب يف
ا�سرتاتيج ّيات حت�سني التوازن بني اجلن�سني يف م�ؤ�س�سات احلوار االجتماعي �أن تر ّكز على ترقية
املر�أة يف املنا�صب الإدار ّية داخل منظمات العمال و�أ�صحاب العمل والإدارة العامة واحلكومة.
الإطالع �أي�ض ًا على:منظمات �أ�صحاب العمل؛ امل�شاورات الثالثية؛ منظمات
الع ّمال.
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احلالة االجتماع ّية
ت�ص ّنف احلالة االجتماع ّية ال�سكان �ضمن خانات بح�سب �أحوالهم ال�شخ�صية� :أعزب ،متز ّوج،
�أرمل �أو مط ّلق .وال يجب �أن ي�ؤ ّثر هذا �أبد ًا يف �أي ناحية من النواحي على عمل الفرد �أ ّي ًا كان جن�سه.
وال يجب �أن تُتخذ قرارات اال�ستخدام على �أ�سا�س حالة الفرد االجتماع ّية .فال ينبغي �أن ُيطلب
�إىل طالبي العمل الك�شف عن حالتهم االجتماع ّية يف مقابلة ما قبل اال�ستخدام �أو يف غريها من
�إجراءات االختيار .وميكن ب�صورة ا�ستثنائية تربير اال�ستعالم قبل ا�ستخدام �أفراد �آخرين من
الأ�سرة يف مكان العمل للحر�ص على تفادي املحاباة.
وال يجب ا�ستغالل م�س�ؤول ّيات العمل مثل ال�سفر والرتفيه �أو غريها من الواجبات يف خارج �ساعات
العمل لتربير التمييز على �أ�سا�س احلالة االجتماع ّية .كما يجب منح جميع الع ّمال ب�صرف النظر
عن حالتهم االجتماعية �إعانات العمل الكاملة.

اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز (يف اال�ستخدام واملهنة)1958 ،
اتفاق ّية  156وتو�صية  :165الع ّمال ذوي امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
اتفاق ّية  158وتو�صية � 166إنهاء اال�ستخدام1982 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:احل�صول على عمل؛ التمييز؛ الت�سريح؛ التن ّوع؛ الع ّمال
ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية؛ �إجراءات االختيار؛ التوازن
بني العمل والأ�سرة.

احلد الأدنى للأجور
ّ
�إن الغاية الأ�سا�س ّية من اعتماد �سيا�سية احل ّد الأدنى للأجور و�ضع عتبة لهيكل ّية �أجور وطن ّية
ت�ضمن احلماية للأجراء ذوي الدخل املتدين .وهي ُم�صممة لتح�سني مكا�سب الأ�شخا�ص الذين
يلقون متثي ًال غري متكافئ عند �أ�سفل الهرم ّية املهن ّية� ،أي الن�ساء واملهاجرين واملجموعات الأخرى
املع ّر�ضة للتمييز .وتفيد الأد ّلة ب�أنّ املر�أة �أفادت يف بع�ض الدول من �سيا�سة الأح ّد الأدنى للأجور
مع �أنّ �إحقاق امل�ساواة يف الأجور غالب ًا ما قد يعني خف�ض م�ستويات الأجور لك ّل من الرجال
والن�ساء بد ًال من رفعها ويجب احلذر من هذا امليل .ويف احلاالت التي ال تكون فيها النقابات
العمال ّية ح�سنة التمثيل (وحيث يكون متثيل املر�أة ناق�ص ًا يف النقابات) ،ميكن �أن ُي�ش ّكل احل ّد
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الأدنى للأجور �أدا ًة جمدي ًة يف مقارب ٍة ترمي �إىل حتقيق امل�ساواة يف الأجر بني الرجال والن�ساء.
ولكن يف العديد من الدول مثل �أوروبا ال�شرق ّية ،يظهر ميل نحو اختالف احل ّد الأدنى للأجور الذي
تو�سع اله ّوة
ينطبق على فئات خمتلفة من الع ّمال مع ما يرتتب عن ذلك من تبعات وا�ضحة لناحية ّ
يف الأجور بني اجلن�سني.
وغالب ًا ما ال تعترب �سيا�سة احل ّد الأدنى للأجور ذات �صلة بالعاملني يف اال�ستخدام الذاتي
ومعظمهم من الن�ساء خ�صو�ص ًا يف الدول النامية .ولكن تفيد بع�ض الأد ّلة ب�أنّ وجود احل ّد الأدنى
للأجور ميكن �أن ي�ش ّكل مقيا�س ًا �أو نقط ًة مرجع ّي ًة للمكا�سب في�صبح بالتايل �أداة تفاو�ض مفيدة
للع ّمال يف القطاع غري النظامي.

تو�صية � :30آل ّية و�ضع احلدود الدنيا للأجور1928 ،
تو�صية  :89طرائق حتديد امل�ستويات الدنيا للأجور (الزراعة)1951 ،
تو�صية  :90امل�ساواة يف الأجور1951 ،
اتفاق ّية  131وتو�صية  :135حتديد احل ّد الأدنى للأجور1970 ،
الإطالع �أي�ض ًا على :املفاو�ضة اجلماع ّية؛ امل�ساواة يف الأجر.

احلرية النقابية وحق التنظيم
ي�شكل مفهوما احلر ّية النقاب ّية وحقّ التنظيم مبدئني �أ�سا�سيني يرميان �إىل ممار�سة الع ّمال و�أ�صحاب
العمل ،بحر ّية ،ومن دون �أي متييز ،احلقّ يف تكوين نقابات لتعزيز م�صاحلهم والدفاع عنها.
ويتمتع �أ�صحاب العمل والع ّمال باحلقّ يف ت�أ�سي�س منظمات من اختيارهم واالن�ضمام �إليها .ويجب
�أن تتمتع هذه املنظمات باحلق يف:
•و�ضع د�ساتريها ولوائحها الإدار ّية؛
•انتخاب ممثليها بحر ّية كاملة؛
•تنظيم �إدارتها ون�شاطها و�إعداد برامج عملها؛
•�أ ّال حت ّلها ال�سلطات الإدار ّية �أو توقف ن�شاطها؛
•تكوين احتادات واحتادات عامة.
ويجب حماية الع ّمال من التمييز الناجم عن االنتماء النقابي .كما يجب �أن يحظوا باحلماية من
رف�ض ا�ستخدامهم ب�سبب ان�ضمامهم �إىل نقابة �أو م�شاركتهم يف �أن�شطة نقاب ّية .ويجب �أن تتمتع
منظمات �أ�صحاب العمل والع ّمال بحماية كافية من �أي �أعمال تنطوي على ّ
تدخل من قبل بع�ضها
�إزاء الأخرى تكون الغاية منها الهيمنة �أو التمويل �أو ال�سيطرة.
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وعلى م ّر ال�سنوات� ،أ ّدى العديد من النقابات العمال ّية دور ًا �أ�سا�س ّي ًا يف دعم حقوق العامالت
والدفاع عنها .ومن املهم بالن�سبة �إىل تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني �أن ّ
تنظم النقابات �صفوف
املهم زيادة متثيل املر�أة
العامالت وتدافع عن م�صاحلهنّ من خالل املفاو�ضة اجلماع ّية .كما من ّ
ورفع �صوتها يف النقابات وجعل النقابات م�ؤاتية للمر�أة �أو العائلة.
ويف ال�سنوات الأخرية ،انتقل احلديث ب�ش�أن احلر ّية النقاب ّية من واجب احرتام هذه احلقوق
واملبادئ �إىل كيف ّية احرتامها وا�ستخدامها على �أف�ضل وجه من دون متييز .ولكنّ العديد من
القوانني الوطن ّية حول احلر ّية النقاب ّية ال زال ي�ستبعد من احلماية القانون ّية الع ّمال يف الزراعة
ومناطق جتهيز ال�صادرات واالقت�صاد غري النظامي والع ّمال املهاجرين والع ّمال املنزليني� ،أي
جميع القطاعات التي ت�ش ّكل فيها املر�أة الن�سبة الأكرب من الع ّمال.

اتفاق ّية  :87احلرية النقابية وحماية حق التنظيم1948 ،
اتفاق ّية  :98حق التنظيم واملفاو�ضة اجلماعية1949 ،
اتفاق ّية  141وتو�صية  :149منظمات العمال الريفيني1975 ،
اتفاق ّية  151وتو�صية  :159عالقات العمل يف اخلدمة العامة1978 ،
الإعالن ب�ش�أن املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل ومتابعته1998 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:املفاو�ضة اجلماع ّية؛ منظمات �أ�صحاب العمل؛ املبادئ
واحلقوق الأ�سا�س ّية يف العمل؛ التمثيل وال�صوت؛
النقابات؛ منظمات الع ّمال.

احل�صول على عمل
ال ب ّد من �ضمان امل�ساواة يف فر�ص ح�صول الع ّمال من كال اجلن�سني على العمل قبل عمل ّية التعيني
ويف خاللها .ويجب على وكاالت اال�ستخدام العامة كما اخلا�صة �أن تعزّز امل�ساواة يف فر�ص
اال�ستخدام عن طريق:
•ت�شجيع تقدمي الطلبات من جانب جميع الع ّمال ذوي الأهل ّية ،رجا ًال ون�سا ًء ،ومراجعة
�سج ّالت التوظيف اخلا�صة بكال اجلن�سني؛
•رف�ض الطلبات التمييز ّية التي يتق ّدم بها �أ�صحاب عمل حمتملني و�إعالمهم بالقوانني
وال�سيا�سات الوطن ّية حول امل�ساواة يف الفر�ص؛
•�إعالم �أ�صحاب الطلبات باحلقّ يف فر�ص عمل مت�ساوية؛
•�إعالم �أ�صحاب الطلبات ب�أي �سيا�سة �أو ممار�سة متعلقة بتدابري التوفيق بني العمل
والأ�سرة.
مبوجب االتفاق ّية رقم  ،183ال يجب �أن ي�ش ّكل احلمل �أو الأمومة �سبب ًا للتمييز يف احل�صول على
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عمل ويجب على ك ّل دولة �أن تتخذ تدابري منا�سبة للحر�ص على ذلك .كما ُيحظر اال�شرتاط على
�أي امر�أة تتقدم ل�شغل وظيف ٍة ما ،ب�أن تجُ ري اختبار ًا للحمل �أو �أن تق ّدم �شهاد ًة تفيد ب�إجرائها
ملثل هذا االختبار ما مل حتظر القوانني �أو اللوائح الوطن ّية عمل املر�أة احلامل �أو املر�ضع حيث
�صحة املر�أة والطفل .كما ال يجب �أن ي�شكل اال�شتباه
يكون هناك خطر معرتف به �أو ج�سيم على ّ
�شخ�ص يتقدم ل�شغل وظيفة �أياً
�أو اليقني بالإ�صابة بفريو�س الأيدز ال�سبب الوحيد لرف�ض توظيف
ٍ
ب�شكل مو�ضوعي وبن ّي ٍة ح�سن ًة �أنّ عدم الإ�صابة بالفريو�س �شرط
كان جن�سه ما مل ميكن الت�أكيد ٍ
�أ�سا�سي للتوظيف.
يخ�ص الو�صول �إىل العمل بالن�سبة �إىل الع ّمال ذوي امل�س�ؤول ّيات العائلية ،فتدعو االتفاق ّية
�أ ّما يف ما ّ
رقم � 156إىل احلقّ يف العمل من دون متييز ،وحر ّية اختيار العمل والتوجيه والتدريب املهنيني
وتتو�سع التو�صية رقم  165يف هذه املبادئ.
لتعزيز فر�ص ح�صول ه�ؤالء الع ّمال على عملّ .
وت�ش ّكل املن�ش�آت ال�صغرية وال�صغرى يف العديد من القطاعات االقت�صاد ّية م�صدر ًا �أ�سا�سي ًا
لال�ستخدام واال�ستخدام الذاتي للن�ساء يف الدول املتط ّورة والنامية على حدٍّ �سواء ،وقد ُ�س ّجل
ارتفاع ملمو�س يف عدد الن�ساء من ّ
منظمات امل�شاريع .فتق ّدم املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة قنا ًة
منا�سب ًة حل�صول املر�أة على العمل ولكنّ البيئة ال�سيا�سية والتنظيم ّية وامل�ؤ�س�س ّية غالب ًا ما تعرقل
املر�أة و�/أو املن�ش�آت ال�صغرية وح�صول املر�أة على االعتمادات والتكنولوجيا والأ�صول مثل الأر�ض
�أو امل ّقرات وغالب ًا ما يكون التدريب �أق ّل مما هو عليه بالن�سبة �إىل الرجل .وميكن تي�سري احل�صول
على هذا النوع من اال�ستخدام عن طريق تدابري وحوافز حمددة للمر�أة التي ترغب يف ريادة
الأعمال.

اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز يف اال�ستخدام واملهنة1958 ،
اتفاق ّية � :122سيا�سة العمالة1964 ،
تو�صية � :169سيا�سة العمالة (�أحكام تكميل ّية)1984 ،
اتفاق ّية � :88إدارات التوظيف1948 ،
اتفاق ّية  :142تنمية املوارد الب�شر ّية1975 ،
اتفاق ّية  156وتو�صية  :165الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
تو�صية  :189خلق الوظائف يف املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة1998 ،
اتفاق ّية  181وتو�صية  :188وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة1997 ،
اتفاق ّية  :183حماية الأمومة2000 ،
تو�صية  :193تعزيز التعاون ّيات2002 ،
تو�صية  :195تنمية املوارد الب�شر ّية2004 ،
الإطالع �أي�ض ًا على�:إعالنات العمل؛ التعاون ّيات؛ الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات
العائل ّية؛ �إجراءات االختيار؛ الن�ساء منظمات امل�شاريع؛
التوازن بني العمل والأ�سرة.
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دعم اجتماعي �أ�سا�سي جلميع املواطنني ب�صرف النظر عن
تق�ضي احلماية االجتماع ّية «بتوفري ٍ
امل�ساهمة يف ال�ضمان �أو واقع اال�ستخدام» .ويعني هذا على �سبيل املثال توفري الدعم للأفراد على
�أ�سا�س احلاجة بد ًال من احلقوق املكت�سبة ،وتوفري الرعاية ال�صح ّية جلميع ال�سكان.
و�إنّ الو�صول �إىل م�ستوى منا�سب من احلماية االجتماع ّية باعتباره حق ًا �أ�سا�سي ًا جلميع الأفراد
مك ّر�س يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ( )1948ويف �إعالن فيالدلفيا (لعام  .)1944وي�شمل
و�صحتهم يف جميع املهن وحماية رفاه الطفل والأم والو�صول �إىل امل�سكن
حماية حياة الع ّمال ّ
والغذاء املنا�سب وامل�ساواة يف فر�ص التعليم والتدريب املهني.
لكن عمل ّي ًا ،يتمتع  %20فقط من �سكان العامل اليوم بحماية اجتماع ّية منا�سبة بينما يتع ّذر ذلك
على �أكرث من الن�صف .ويف حني تقت�ضي العوملة غياب الأمن لك ّل من الع ّمال و�أ�صحاب العمل
وتفر�ض �ضغط ًا �أكرب على احلكومات لقطع النفقات العامة وعلى امل�ؤ�س�سات خلف�ض تكاليف
العمل ،تواجه �أنظمة احلماية االجتماع ّية �سكان ًا يتقدمون يف ال�سنّ (ترتفع توقعات احلياة بعد
�سن التقاعد بحواىل �سنة ون�صف ال�سنة تقريب ًا ك ّل ع�شر �سنوات) وتغيرّ ات جذر ّية يف تنظيم
�سوق العمل .ويف الدول ال�صناع ّية ،يق�ضي التحدي بتوفري حماية منا�سبة يف ظروف تزداد فيها
تقلبات �سوق العمل وتربز احلاجة ملكافحة الفقر والتهمي�ش االجتماعي ملنع �شرائح �سكان ّية من
الوقوع يف �شرك احلرمان والإق�صاء .وبالتايل ال ب ّد �أ ّو ًال من ت�صميم �أ�شكال جديدة من احلماية
تكون �أكرث م�ؤاتا ًة لتنامي حرك ّية الع ّمال وثاني ًا دعم �سيا�سات الدمج االجتماعي بخطط ت�ضمن
احل ّد الأدنى من الدخل .ويف الدول النامية ،تع ّر�ضت �أ�شكال احلماية االجتماعية التقليد ّية التي
املتو�سع يف املا�ضي� ،إىل الت�آكل ال�شديد ج ّراء عمل ّيات
كان يو ّفرها و�سط العائلة واملجتمع املح ّلي ّ
التم ّدن والت�صنيع وهجرة العمال املو�سعة .وغالب ًا ما ينتهي الأمر بعمل املر�أة غري امل�أجور لأن يح ّل
ملحة اليوم لقيام �أنظمة جماع ّية قادرة على حماية
بدي ًال عن احلماية االجتماع ّية .واحلاجة ّ
الأفراد الذين ما عاد ب�إمكانهم التعويل على �شبكات الت�ضامن التقليد ّية.
أهم الأهداف اال�سرتاتيجية ملنظمة العمل بتمكني الدول من توفري حماية اجتماع ّية
ويق�ضي �أحد � ّ
وال�صحة يف العمل .ويتحقق هذا الهدف
جلميع �شرائح املجتمع وحت�سني ظروف العمل وال�سالمة
ّ
عن طريق �سل�سلة من التدابري والأدوات وال�سيا�سات التي تهدف ،من خالل التدابري احلكومية
واحلوار االجتماعي املتوا�صل� ،إىل احلر�ص على �أن يتمتع الرجال والن�ساء بالت�ساوي بظروف عمل
الئقة تكون �آمنة ،حترتم كرامة الإن�سان ،ت�أخذ بعني االعتبار القيم العائل ّية واالجتماع ّية ،ت�سمح
بتعوي�ض منا�سب يف حال الدخل الفائت �أو املخ ّف�ض ،جتيز النفاذ �إىل خدمات اجتماع ّية وطب ّية
ٍ
منا�سبة ،وحترتم احلقّ يف الوقت املتف ّرغ واال�سرتاحة.
وتُربز ال�سبل املختلفة التي تعالج احلماية االجتماع ّية يف الدول النامية واملتط ّورة احلاجة �إىل
مراعاة تن ّوع الظروف الوطن ّية :مث ًال ،يف حني ميكن �أن ت�ش ّكل معا�شات التقاعد �أكرث امل�شاكل
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�إحلاح ًا يف الدول التي يتق ّدم فيها ال�سكان بالعمر� ،إ ّال �أنّ تقدمي الرعاية ال�صح ّية املنا�سبة يرتدي
�أولو ّية �أكرب يف الدول الفقرية حيث توقعات احلياة متدن ّية خ�صو�ص ًا يف ظ ّل �أوبئة مثل فريو�س
نق�ص املناعة الب�شر ّية/الإيدز �أو املاالريا �أو النزاعات.
وي�ش ّكل العاملون يف االقت�صاد غري النظامي �أكرث املفتقرين �إىل احلماية االجتماع ّية ،علم ًا �أن
�شكل من �أ�شكال
املر�أة مهيمنة يف هذا القطاع حيث تنخرط معظم الن�ساء يف الدول النامية يف ٍ
العمل غري النظامي ( Jhabvalaو  .)2006 Sinhaواملر�أة العاملة يف االقت�صاد غري النظامي
ب�شكل خا�ص ملخاطر ع ّدة نتيجة �أدوارها املزدوجة يف مكان العمل ويف املنزل وتنامي
مع ّر�ضة ٍ
تهمي�شها االجتماعي ،و�صعوبة �إحلاقها بخدمات احلماية االجتماع ّية يف قطاع يت�سم بالتن ّوع
املهني وبالت�شرذم اجلغرايف .ولي�ست �آل ّيات احلماية االجتماع ّية التقليد ّية (مثل القرابة ،ورعاية
الأطفال ،وم�صادر االعتماد املح ّلي ،وجمموعات االدخار ،الخ) ف ّعالة على الدوام وغالب ًا ما
متار�س متييز ًا بحقّ املر�أة .وحتتاج تدابري احلماية االجتماع ّية التي تعني هذه الن�ساء �إىل تغطية
جملة موا�ضيع ـ ـ الغذاء ،املاء ،الرعاية ال�صح ّية ،رعاية الطفولة ،امل�أوى والتعليم .وميكن �أن تتخذ
�شكل خطط ت�أمني اجتماعي �صغرية احلجم ،و�أن تُط ّبق عن طريق منظمات ن�سائية .وت�ش ّكل
جمع ّية املر�أة العاملة حل�سابها اخلا�ص ( )SEWAيف الهند خري مثال عن املمار�سة احل�سنة يف
هذا امل�ضمار بف�ضل برنامج الت�أمني االجتماعي ال�شامل الذي تقدمه للمر�أة امل�ساهمة فيه.
وبوجه خا�ص ،ال يجب يف احلماية االجتماع ّية �أن تكون �سبي ًال �إىل فر�ض خيارات اجتماع ّية مت�س
بال�سيادة الوطن ّية وحر ّية الفرد .ف�إذا �ش ّكلت امل�ساواة بني الرجل واملر�أة على �سبيل املثال مبد�أً
ب�صحته من جانب جميع الدول الأع�ضاء يف منظمة العمل الدول ّية ،ال يجب النظر
جرى االعرتاف ّ
ّ
ّ
�إىل هذه امل�ساواة على �أنها هو ّية تع ّرف بالظروف .وهذا يعني على �سبيل املثال ،أ�نه يجب يف �أنظمة
ال�ضمان االجتماعي �أن حتمي حقوق الن�ساء اللواتي خ�ص�صهن حياتهنّ بالكامل �أو بجزء منها
للعمل يف الأ�سرة بد ًال من العمل يف القطاع التجاري.

وال�صحة املهن ّيتان1981 ،
اتفاق ّية  155وتو�صية  :164ال�سالمة
ّ
اتفاق ّية  156وتو�صية  :165الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
اتفاق ّية  :103حماية الأمومة (مراجعة) ،وتو�صية ( :95حماية الأمومة)1952 ،
اتفاق ّية  183وتو�صية  :191حماية الأمومة2000 ،
اتفاق ّية العمل البحري2006 ،
وال�صحة املهن ّيتان.
الإطالع �أي�ض ًا على :حماية الأمومة؛ ال�سالمة
ّ

حماية الأمومة
ت�ش ّكل حماية الأمومة بالن�سبة �إىل املر�أة العاملة جزء ًا �أ�سا�س ّي ًا من امل�ساواة يف الفر�ص ،والغاية
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منها متكني املر�أة من التوفيق بني �أدوراها الإجناب ّية والإنتاج ّية واحليلولة دون معاملة غري
مت�ساوية يف اال�ستخدام تُعزى �إىل دور املر�أة الإجنابي.

�أ ّما عنا�صر حماية الأمومة التي تغطيها �أحدث املعايري حول هذا املو�ضوع �أي االتفاق ّية رقم 183
والتو�صية رقم ( 191لعام  )2000فهي:
•�إجازة الأمومة ـ ـ حقّ الأ ّم يف فرتة من الراحة بعد الوالدة (مراجعة املدخل ال�سابق)؛
•�إعانات نقد ّية وطب ّية ـ ـ احلقّ يف �إعانات نقد ّية �أثناء الت ّغيب يف �إجازة الأمومة
(مراجعة ال�صفحة )17؛
�صحة الأ ّم والطفل يف �أثناء احلمل والو�ضع والر�ضاعة (مراجعة ال�صفحة
•حماية ّ
)104؛
•حقّ املر�أة يف ر�ضاعة طفلها بعد عودتها �إىل العمل (مراجعة ال�صفحة )104؛
•حماية اال�ستخدام وعدم التمييز ـ ـ �ضمان الأمن الوظيفي للمر�أة وح ّقها يف العودة
�إىل الوظيفة نف�سها �أو �إىل وظيفة مماثلة بنف�س مع ّدل الأجر (مراجعة .)53
تاريخ ّي ًا لطاملا �ش ّكلت حماية املر�أة �أحد �أبرز م�شاغل منظمة العمل الدول ّية .وكانت االتفاق ّية رقم
 3حول ا�ستخدام املر�أة قبل الو�ضع وبعده من �أوىل معايري العمل الدول ّية التي جرى اعتمادها
عام  .1919ولقد �أر�ست هذه االتفاق ّية املبادئ الأ�سا�س ّية حلماية الأمومة :احلقّ يف �إجازة �أمومة،
احلقّ يف �إعانات طب ّية واحلقّ يف بدل دخل �أثناء الإجازة .ولقد جرى الت�أكيد على احلقّ يف الإجازة
عن طريق حظر �إنذار املر�أة العاملة بف�صلها من عملها �أثناء تغ ّيبها عن العمل يف �إجازة الأمومة
�أو �إر�سال �إنذار بالف�صل ينتهي �أجله �أثناء فرتة هذا التغ ّيب .ولقد ُنظر �إىل الأمن الوظيفي منذ
البداية على �أ ّنه ناحية �أ�سا�س ّية من نواحي حماية الأمومة.
وكانت اتفاق ّية الأمومة رقم  103لعام  1952قد حافظت على عنا�صر احلماية نف�سها ولكنّ طريقة
توفري هذه الإعانات �أ�صبحت �أكرث و�ضوح ًا:
•تت�ضمن الإجازة وم ّدتها � 12أ�سبوع ًا على الأق ّل فرتة �إجاز ٍة �إلزام ّية بعد الوالدة م ّدتها
�ستّة �أ�سابيع على الأق ّل؛ وتمُ نح �إجازة �إ�ضاف ّية قبل الو�ضع �أو بعده يف حال الإ�صابة
مبر�ض مثبت ب�شهاد ٍة طب ّي ٍة وناجم عن الوالدة �أو الو�ضع؛
ٍ
• ت�شمل الإعانات الطب ّية الرعاية قبل الوالدة ويف خاللها وبعدها على يد قابالت �أو
�أط ّباء وكذلك اال�ست�شفاء �إذا دعت احلاجة؛ ويتعينّ احرتام حر ّية اختيار الطبيب
وامل�ست�شفى العام �أو اخلا�ص؛
يخ�ص الإعانات النقد ّية ،جرى حتديد الإعانات امل�شتقة من الت�أمني
•ويف ما
ّ
االجتماعي بن�سبة ثلثي ك�سب املر�أة ال�سابق؛ و ُيفرت�ض ت�سديد �ضرائب الأجور على
�أ�سا�س �إجمايل عدد الع ّمال امل�ستخدمني ب�صرف النظر عن اجلن�س.
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ويف حني ا�ستبقت معايري حماية الأمومة الأحدث �أي االتفاق ّية رقم  183والتو�صية رقم 191
أهم املعايري الداعمة تت�ضمن:
العديد من �أبرز عنا�صر االتفاق ّية رقم � ،103إ ّال �أنّ � ّ
•متديد التغطية لت�شمل جميع الن�ساء امل�ستخدمات ،مبا يف ذلك الالتي ميار�سن
�أ�شكا ًال غري منط ّية من العمل لدى الغري (املادة .)1 .2
•متديد �إجازة الأمومة لفرتة ال تق ّل على � 14أ�سبوع ًا (املادة )1 .4؛
•احلماية من �إنهاء ا�ستخدام �أي امر�أة �أثناء تغ ّيبها يف �إجازة احلمل �أو خالل فرتة
تعقب عودتها �إىل العمل وح ّقها يف العودة �إىل نف�س الوظيفة �أو �إىل وظيفة بنف�س
معدل الأجر عند انتهاء �إجازة الأمومة؛
•اتخاذ تدابري منا�سبة ل�ضمان �أ ّال ت�شكل الأمومة �سبب ًا للتمييز يف اال�ستخدام ،مبا يف
ذلك حظر اال�شرتاط على �أي امر�أة تتقدم ل�شغل وظيفة ما� ،أن جتري اختبار ًا مب ّين ًا
للحمل ما عدا يف حاالت حمددة وحم�صورة (املادة .)9
مع �أنّ االتفاق ّية رقم  183والتو�صية رقم  191هما حتّى ال�ساعة �أحدث املعايري حول حماية الأمومة،
عدد من الدول ولقد �صادق بع�ض الدول على اتفاق ّية �أو
�إ ّال �أنّ املعايري ال�سابقة تظ ّل �ساري ًة يف ٍ
�أكرث ولكن مل ي�صادق � ّأي منها على االتفاق ّيات الثالث مع ًا .ولقد قامت  13دولة بامل�صادقة على
االتفاق ّية رقم  ،183مقابل  40لالتفاق ّية رقم  103و 33لالتفاق ّية رقم  ،3و�صادق ما جمموعه 61
دولة على اتفاق ّية �أو �أكرث من االتفاق ّيات الثالث.
�صحة الأم والطفل وحقوق ا�ستخدام املر�أة العاملة يف
ترد الت�شريعات الوطن ّية امل�صممة حلماية ّ
�صلب ت�شريعات ك ّل دولة ع�ضو يف منظمة العمل الدول ّية .ولكن تُالحظ اختالفات �أ�سا�س ّية يف نطاق
التغطية واحلماية ودرجة ت�ش ّعب اخلطط املطبقة وم�س�ؤول ّيات الدولة و�أ�صحاب العمل الأفراد عن
تقدمي الإعانات النقد ّية.
عادة ما ت�شمل التقدميات النموذجية منح الإجازة قبل الوالدة وبعدها مبوجب ت�شريعات العمل،
مع احلر�ص يف معظم الأحيان على توفري �إعانات نقد ّية ي�سددها �صاحب العمل �أو ال�ضمان
مزيج من هذه الو�سائل .ومن غري القانوين �أن
االجتماعي عن طريق ال�صناديق العامة �أو عرب ٍ
يقوم �أ�صحاب العمل ب�إنذار املر�أة العاملة بف�صلها من عملها �أثناء تغ ّيبها عن العمل يف �إجازة
الأمومة �أو فرتة متديدها �أو �إر�سال �إنذار بالف�صل ينتهي �أجله �أثناء فرتة هذا التغ ّيب .ويحقّ
للمر�أة املر�ضع احل�صول على ا�سرتاحة ر�ضاعة ،غالب ًا ما تكون مدفوع ًة.
وتقوم تقدميات �أو�سع بتح�سني الأحكام �أعاله لناحية م ّدة �إجازة الأمومة وم�ستوى الإعانات وامل ّدة
التي يحظى فيها اال�ستخدام باحلماية .وهي غالب ًا ما تت�ضمن �سل�سلة تدابري ترمي �إىل حماية
�صحة املر�أة والطفل غري املولود مثل حظر العمل الليلي �أو �ساعات العمل الإ�ضاف ّية واحلقّ يف النقل
ّ
ً
ال�صحي.
من وظيفة تكون م�سيئة للحمل �إ ّما لكونها خطرية �أو لأ ّنه ال ُين�صح بها نظرا لو�ضع املر�أة
ّ
ال�صحة امللحوظة للمر�أة احلامل على املر�أة املر�ضع �أي�ضاً.
وغالب ًا ما ت�سري تدابري حماية
ّ
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وت�ش ّكل احلماية ال�صريحة من التمييز على �أ�سا�س احلمل �أو الأمومة �سمة من �سمات اخلطط
�سجل ميل �إىل اعتماد
الأكرث تطور ًا ،كخطط االحتاد الأوروبي مث ًال .ففي ٍ
متنام من الدولُ ،ي ّ
عدد ٍ
مقاربة والد ّية .ومبوجب اخلطط الوالد ّية ،تُخ�ص�ص املر�أة ب�إجازة �أمومة �ضمن فرتة �أطول من
الإجازة تكون متو ّفرة لأي من الوالدين �أو لكليهما.
يف حزيران/يونيو  ،2004اعتمد م�ؤمتر العمل الدويل قرار ًا حول امل�ساواة بني اجلن�سني والإن�صاف
يف الأجر وحماية الأمومة ،يربط حماية الأمومة بالتمييز عرب دعوة جميع احلكومات �إىل امل�صادقة
نا�شط
ب�شكل ٍ
على االتفاق ّيات من عدد مئة وعرب دعوة جميع ال�شركاء االجتماعيني �إىل امل�ساهمة ٍ
يف �إزالة التمييز بني اجلن�سني وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني.

اتفاق ّية  :103حماية الأمومة (مراجعة) وتو�صية  :95حماية الأمومة1952 ،
اتفاق ّية  183وتو�صية  :191حماية الأمومة2000 ،
اتفاق ّية  :171العمل الليلي1990 ،
اتفاق ّية  :102ال�ضمان االجتماعي (املعايري الدنيا)1952 ،
تو�صية  :114حماية من الإ�شعاعات1960 ،
تو�صية  :116تخفي�ض �ساعات العمل1962 ،
اتفاق ّية  :110املزارع( 1958 ،وبروتوكول العام )1982
تو�صية  :157العاملون بالتمري�ض1977 ،
اتفاق ّية  :175العمل بع�ض الوقت1994 ،
اتفاق ّية  177وتو�صية  :184العمل يف املنزل1996 ،
اتفاق ّية  :181وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة1997 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:العمل غري النمطي؛ املخاطر البيولوج ّية؛ العاملة املر�ضع؛
ال�صحة يف �أثناء
�إعانات الأمومة النقد ّية والطب ّية؛
ّ
الأمومة؛ �إجازة الأمومة؛ العمل الليلي؛ العمل بع�ض الوقت؛
مرافق اال�ستخدام العامة ووكاالت اال�ستخدام اخلا�صة؛
�إجراءات االختيار؛ ال�ضمان االجتماعي؛ املد ّر�سون.

احلماية من الإ�شعاعات
ب�شكل عام للإ�شعاعات ،ولكن بالنظر �إىل
ال تُفر�ض يف املهن حدو ٌد مع ّينة على تع ّر�ض املر�أة ٍ
املخاطر ال�صح ّية املرتتبة على الن�ساء يف �سنّ الإجناب وح�سا�س ّية اجلنني الكبرية للإ�شعاعات،
يجب البحث يف �ضوابط وتدابري وقائ ّية �إ�ضاف ّية للن�ساء احلوامل.
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تن�ص �أحكام االتفاق ّية رقم  115حول احلماية من الإ�شعاعات لعام  1960على حماية حم ّددة
ال ّ
بح�سب اجلن�س .ولكنّ مد ّونة �سلوك منظمة العمل الدول ّية حول حماية الع ّمال من الإ�شعاعات
(الإ�شعاعات امل�ؤينة) Code of Practice on radiation protection of workers
) (Ionising radiationsال�صادرة عام  ،1986تورد الن�ساء احلوامل العامالت يف عمل �إ�شعاعي
�إىل جانب الع ّمال والط ّالب والتالمذة واملتد ّربني الذين ترتاوح �أعمارهم بني  16و� 18سنة يف
فئات الأ�شخا�ص الذين ي�سعهم العمل فقط يف ظروف “من غري املرجح فيها �أن ّ
تتخطى ن�سبة
التع ّر�ض ال�سنوي ثالثة �أع�شار احلدود املقررة».
�أ ّما تو�صيات اللجنة الدول ّية حول احلماية من الإ�شعاعات ال�صادرة عام  1990فت�ؤ ّثر يف تطبيق
االتفاق ّية رقم  115على هذا امل�ستوى ،وخا�صة بالنظر �إىل “املعلومات املتو ّفرة يف الوقت احلا�ضر”
و”املعلومات اجلارية” (املادة  1 .3واملادة  2 .6من االتفاق ّية) .وتر ّكز اللجنة على �ضرورة �أال
يت�ضمن ا�ستخدام الن�ساء احلوامل درجة عالية من التع ّر�ض للإ�شعاعات العر�ض ّية.
يخ�ص حماية الأطفال غري املولودين ،تو�صي االتفاق ّية أ� ّنه يف حال م�شاركة املر�أة يف �سنّ
ويف ما ّ
الإجناب يف عمل يع ّر�ضها ملخاطر مهن ّية ،يجب �أن يكون معيار احلماية املمنوحة للأطفال غري
املولودين قاب ًال للمقارنة مع املعيار املطلوب للعموم ،ويجب �أن تتما�شى حماية املر�أة مع هذا البند
(منظمة العمل الدول ّية .9)1992 ،ويجب بالتايل على �أ�صحاب العمل �أن يبذلوا جهود ًا معقولة
لتزويد الع ّمال بعمل بديل منا�سب يف احلاالت التي يثبت فيها �أ ّنه ال ميكن للعامل ،لأ�سباب �صح ّية،
اال�ستمرار يف العمل الذي ترتتب عنه خماطر مهن ّية.
�إىل ذلك ،يتعينّ على العاملة �أن تب ّلغ �صاحب العمل بحملها فور علمها بالأمر بحيث ميكن تعديل
ظروف العمل �إذا دعت احلاجة لذلك .وال يجب �أن ي�ش ّكل الإخطار باحلمل �سبب ًا للتمييز �أو
اال�ستبعاد من العمل.
كما ميكن يف التع ّر�ض مل�صادر �إ�شعاع ّية �أن ي ؤ� ّثر يف وظيفة الرجل الإجناب ّية مما ي�ؤدي �أو ميكن
�أن ي�ؤ ّدي �إىل العقم و�إىل تغيرّ ات جين ّية .ويتعينّ بالتايل على الت�شريعات احلمائ ّية التي ت�أخذ بعني
تتو�سع لت�شمل وظائف الرجل الإجنابية.
االعتبار وظائف املر�أة الإجناب ّية �أن ّ
وي�ست ّمر النقا�ش حول ت�أثري الإ�شعاعات من �شا�شات الكمبيوتر والطابعات ملعرفة �إن كانت ت�ش ّكل
�صحة الع ّمال الذين ُيكرثون من ا�ستخدام الكمبيوتر.
خطر ًا �أ�سا�س ّي ًا على ّ

)9
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اتفاق ّية  115وتو�صية  :114احلماية من الإ�شعاعات1960 ،
تو�صية  :157العاملون بالتمري�ض1977 ،
تو�صية  :194قائمة الأمرا�ض املهن ّية2002 ،
10
معايري الأمان الأ�سا�سية الدولية للوقاية من الإ�شعاعات امل�ؤينة ولأمان امل�صادر الإ�شعاعية1994 ،

الإطالع �أي�ض ًا على:الكمبيوتر؛ ال�صحة يف �أثناء الأمومة؛ حماية الأمومة؛
وال�صحة املهن ّيتان.
ال�سالمة
ّ

احلوادث
وال�صحة املهن ّيتان؛ �إعانات �إ�صابات العمل؛
الإطالع �أي�ض ًا على:ال�سالمة
ّ
تفتي�ش العمل؛ املناجم.

احلوار االجتماعي
ي�شمل احلوار االجتماعي بح�سب تعريف منظمة العمل الدول ّية جميع �أنواع التفاو�ض وامل�شاورات
�أو بب�ساطة تبادل املعلومات بني ممثلي احلكومات و�أ�صحاب العمل والع ّمال ويف ما بينهم يف ما
يخ�ص الق�ضايا امل�شرتكة املت�صلة بال�سيا�سة االقت�صاد ّية واالجتماع ّية .وميكن �أن تكون العمل ّية
ّ
ثالث ّي ًة فتكون احلكومة الطرف الر�سمي يف احلوار �أو ميكن �أن تقوم على عالقات ثنائ ّية بني
العمال والإدارة (�أو النقابات ومنظمات �أ�صحاب العمل) وحدها ،مب�شاركة احلكومة املبا�شرة �أو
يف غيابها .وميكن �أن يكون الت�شاور غري ر�سمي �أو غري م�ؤ�س�سي وغالب ًا ما يكون مزيج ًا من االثنني.
كما ميكن �أن يتم على امل�ستوى الوطني �أو الإقليمي �أو على م�ستوى امل�ؤ�س�سة ،وميكن �أن يكون بني
العاملني يف املهنة الواحدة �أو القطاع الواحد �أو مزيج ًا من االثنني.
والغاية الأ�سا�س ّية من احلوار االجتماعي بناء التوافق وامل�شاركة الدميوقراطية لأبرز �أ�صحاب
ال�ش�أن يف عامل العمل .وت�ستطيع هيلك ّيات وعمل ّيات احلوار االجتماعي الناجحة �أن تعالج موا�ضيع
ت�شجع على الإدارة الر�شيدة وتلحظ امل�ساواة والإن�صاف وتعزز
اقت�صاد ّية واجتماع ّية مه ّمة ،و�أن ّ
ال�سالمة واال�ستقرار االجتماعي وال�صناعي وت�سري بالتقدم االقت�صادي �إىل الأمام.
يعك�س احلوار االجتماعي حاجات ال�شركاء االجتماعيني وتط ّلعاتهم .وترتبط جدواه بقدرة �شرائح
املجتمع كافة على �إ�سماع �صوتها .وي�ش ّكل وجود املر�أة القليل ن�سب ّي ًا يف املنا�صب الأ�سا�س ّية للهيئات
)10ملزيدٍ من املعلومات ،مراجعة موقع الوكالة الدول ّية للطاقة الذر ّية IAEA، 2003. International Basic Safety
Standards for protection against ionizing radiation and for the safety of radiation sources
(�صادر على قر�ص مدمج)� .سل�سلة ال�سالمة  Safety Seriesرقم ( -1 115فيينا).
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ب�شكل عام وحت�سني ظروف الن�ساء والرجال يف
التمثيل ّية جلام ًا يكبح تق ّدم امل�ساواة بني اجلن�سني ٍ
عامل العمل .وميكن ملوا�ضيع مثل التمييز اجلن�سي ،وامل�ساواة يف الأجر ،والتوفيق بني امل�س�ؤول ّيات
العائل ّية والأ�سر ّية (مبا يف ذلك رعاية الأطفال وكبار ال�سن) ،وترتيبات �ساعات العمل ،والتح ّر�ش
ُ�ضم �إىل �أجندة احلوار االجتماعي فقط يف حال م�شاركة جمدية ونا�شطة لن�سبة
اجلن�سي� ،أن ت ّ
كبرية من الن�ساء يف احلوار وو�صولها �إىل مراكز �صنع القرار يف عمل ّية احلوار االجتماعي.
ملحة �إىل زيادة م�شاركة املر�أة يف هيكل ّيات احلوار االجتماعي القائمة
ُ�سجل بالتايل حاجة ّ
وت ّ
ومنها النقابات ومنظمات �أ�صحاب العمل و�إىل �ضم ق�ضايا النوع االجتماعي �إىل �أجندة احلوار
االجتماعي.
�أ ّما الرغبة يف متثيل الن�ساء والرجال بالت�ساوي يف حلقات احلوار االجتماعي فهي مقرتحة يف
فتن�ص االتفاق ّية رقم  87على حقّ الع ّمال و�أ�صحاب العمل يف
اتفاق ّيتني (مع �أ ّنها لي�ست �صريحة)ّ .
وتن�ص االتفاق ّية رقم  154يف املادة ( 2 .5ه) على «ت�شكيل
التنظيم «دون �أي متييز» (املادة ّ .)2
هيئات وو�ضع �إجراءات لت�سوية نزاعات العمل لكي ت�ساعد على تعزيز املفاو�ضة اجلماع ّية» ؛
ويجب �أن يت�ضمن هذا متثي ًال من�صف ًا للجن�سني �إذا كان متعارف ًا عليه �أنّ التمثيل بالت�ساوي بني
اجلن�سني �أ�سا�سي لتعزيز املفاو�ضة اجلماعية.
وت�سمح هذه الأحكام بتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني لدى تطبيق املعايري املت�صلة باحلوار
االجتماعي ،والتي ميكن تعزيزها عرب احلر�ص على �إ�سماع �صوت كل من الرجال والن�ساء يف
الهيئات التمثيل ّية املعنية باملفاو�ضة اجلماع ّية واملفاو�ضات وامل�شاورات الثالث ّية ،مثل ما جاء يف
اتفاق ّية امل�شاورات الثالث ّية رقم  152لعام  1976يف الفقرة  .3 .2ومن املمار�سات اجليدة امل�سجلة
ين�ص القانون على
تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف هيئة عمل ا�ست�شار ّية ثالث ّية يف مالوي حيث ّ
تعيني امر�أة واحدة على الأق ّل لتمثيل ك ّل من ال�شركاء الثالثة (منظمة العمل الدول ّية،f2004 ،
�ص.)8 .

اتفاق ّية  :87احلرية النقابية وحماية حق التنظيم1948 ،
اتفاق ّية  :98حق التنظيم واملفاو�ضة اجلماعية1949 ،
اتفاق ّية  :144امل�شاورات الثالث ّية (معايري العمل الدول ّية)1976 ،
تو�صية  :152امل�شاورات الثالث ّية (�أن�شطة منظمة العمل الدول ّية)1976 ،
اتفاق ّية  154وتو�صية  :163املفاو�ضة اجلماع ّية1981 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:املفاو�ضة اجلماع ّية؛ منظمات �أ�صحاب العمل؛ احلر ّية
النقاب ّية وحقّ التنظيم؛ التمثيل وال�صوت؛ الثالثية؛
امل�شاورات الثالث ّية؛ منظمات الع ّمال.
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خدمات ال�صحة املهن ّية
وال�صحة املهن ّيتان؛ الإطالع �أي�ض ًا على� :إدارة العمل؛
الإطالع على:ال�سالمة
ّ
تفتي�ش العمل.

اخلدمات واملرافق العائل ّية
الإطالع �أي�ض ًا على :خدمات ومرافق رعاية الطفولة والأ�سرة.

خدمات ومرافق رعاية الطفولة والأ�سرة
تُعد رعاية الطفولة ورعاية الأ�سرة مفهومني �شاملني يغطيان توفري اخلدمات العامة �أو اخلا�صة
والفرد ّية �أو اجلماع ّية ،مبا يكفل تلبية حاجات الوالدين والأطفال �أو �أفراد الأ�سرة املبا�شرة.
وي�ش ّكل توفري املن�ش�آت الالزمة لتمكني الع ّمال من توليّ م�س�ؤول ّياتهم يف �شتّى جماالت حياتهم ناحي ًة
مه ّم ًة من نواحي تعزيز املعاملة املت�ساوية بني الع ّمال الذكور والإناث ذوي امل�س�ؤول ّيات العائل ّية،
وبني ه�ؤالء الع ّمال وغريهم من الع ّمال .ويجب على جميع الع ّمال ،ب�صرف النظر عن جن�سهم،
�أن يتمك ّنوا من التوفيق بني اال�ستخدام امل�أجور والوفاء مب�س�ؤول ّياتهم حيال الأطفال وغريهم من
�أفراد الأ�سرة .ويجب توفري خدمات ومرافق كافية ومالئمة لرعاية الأطفال وم�ساعدة الأ�سرة،
مبا يف ذلك من�ش�آت الر�ضاعة للن�ساء ،بحيث يتم ّكن الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية من ممار�سة
ح ّقهم يف حر ّية اختيار العمل .ويجب �أن تكون هذه اخلدمات واملن�ش�آت قائم ًة على �أ�س�س مرنة
وملب ّية الحتياجات الأطفال مبختلف �أعمارهم واملعالني الآخرين الذين يحتاجون �إىل رعاية،
ويجب �أن تكون جمانية �أو مقابل �أجر معقول يتنا�سب مع قدرة العامل على الدفع.
كما ينبغي حت�سني ظروف و�شروط عمل الع ّمال ذوي امل�س�ؤول ّيات العائل ّية عن طريق �سيا�سات
اجتماع ّية منا�سبة ،مبا يف ذلك تدابري يجب على ال�سلطات العامة اتخاذها .وتلفت التو�صية رقم
� 165إىل �أ ّنه يتعينّ على ال�سلطات الوطن ّية املخت�صة جمع ون�شر �إح�صاءات وافية لعدد الع ّمال ذوي
امل�س�ؤول ّيات العائل ّية امل�ستخدمني �أو الذين يبحثون عن عمل ،ولعدد و�أعمار �أطفالهم والأ�شخا�ص
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املعالني الآخرين الذين يحتاجون �إىل رعايتهم .ويجب عليها التحقق من االحتياجات والأف�ضل ّيات
مالئم
التي تنك�شف بهذه الطريقة ،وانطالق ًا من هذه املعلومات �أن ت�شجع على ت�صميم نظام
ٍ
لرعاية الأطفال والأ�سرة .ويجب الأخذ يف احل�سبان حاجات الع ّمال الذين يعملون �ساعات غري
تقليد ّية والذين ال ميكن لأطفالهم ارتياد املرافق التي تعمل �ساعات تقليد ّية.
وحيث يمُ �سي �أ�صحاب العمل �أكرث وعي ًا حلاجات العاملني لديهم ،تراهم يقومون طوع ًا ،خ�صو�ص ًا
يف الدول املتقدمة ،باتخاذ �سل�سلة تدابري ترمي �إىل تزويد موظفيهم بخدمات ومرافق لرعاية
الطفولة مبا يف ذلك �إن�شاء دور ح�ضانة قائمة يف مكان العمل �أو خارجه �أو وكاالت لرعاية الأطفال
يف املنزل� ،أو �سداد �إعانات رعاية �إىل امل�ستخدمني ،و�إقامة خدمات �إر�شادية.

اتفاق ّية  156وتو�صية  :165الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:املرافق واملعدات؛ الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية؛ �إجازة
تغ ّيب بداعي مر�ض يف العائلة؛ الإجازة الوالد ّية؛
التوازن بني العمل والأ�سرة.

اخل�صائ�ص الذكور ّية
ُي�شري م�صطلح «اخل�صائ�ص الذكور ّية» �إىل �أمناط ال�سلوك املت�صلة مبوقع الرجل يف جمموعة من
الأدوار والعالقات اجلن�سانية .ويرد امل�صطلح ب�صيغة اجلمع لأنّ �أمناط اخل�صائ�ص الذكور ّية
تختلف باختالف الزمان واملكان والثقافة .وبات البحث القائم على التحليل اجلن�ساين للرجال
واخل�صائ�ص الذكور ّية والذي يعترب �أنّ عالقات الق ّوة غري املتكافئة بني اجلن�سني ميكنها �أي�ض ًا �أن
تقمع الرجال وال�صبيان ،حقل درا�سات متنامي ًا �أ�سهمت فيه منظمة العمل الدول ّية وال �س ّيما يف ما
يخ�ص فريو�س نق�ص املناعة الب�شر ّية/االيدز.11
ّ
الإطالع �أي�ض ًا على:توزيع العمل؛ حتليل النوع االجتماعي؛ فريو�س نق�ص
املناعة الب�شرية/متالزمة نق�ص املناعة املكت�سب
(الإيدز).
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الر�صا�ص الأبي�ض (الطالء)
الإطالع على :املواد الكيميائ ّية.

ال�سن
رعاية كبار ّ
مع تنامي توقعات احلياة وتق ّدم �سكان العامل يف لل�سن ،يقوم عد ٌد متزاي ٌد من الع ّمال من املناطق
كاف ًة برعاية كبار ال�سنّ �أو املع ّوقني �أو �أقربائهم .ولقد وعت احلكومات �أنّ العدد املتنامي لكبار
ممن يحتاج �إىل الرعاية قد يلقي على كاهل الدولة عبئ ًا مال ّي ًا �ضخم ًا .وت�ش ّكل �إدارة رعاية
ال�سنّ ّ
كبار ال�سن وتوزيعها بني املجالني العام واخلا�ص مو�ضوع نقا�ش متوا�صل.
رعاية كبار ال�سنّ م�شمولة ب�صورة �ضمن ّية يف االتفاق ّية رقم  156والتو�صية رقم  165ويقوم
بع�ض الدول با�ستحداث تدابري حول رعاية كبار ال�سنّ مبا يتما�شى مع �أحكام االتفاق ّية .ولقد
عدد من الدول ال�صناع ّية ،على �سبيل املثال يف الواليات املتحدة وكندا و�أ�سرتاليا،
ا�ستُحدثت يف ٍ
جمموعة برامج مل�ساعدة �أفراد الأ�سرة العاملني الذين يقومون برعاية �أقربائهم املتقدمني يف
موجهة بدرج ٍة �أكرب نحو كبار ال�سنّ �أنف�سهم منه نحو
ال�سن .يف دول �أخرى ،تُ�ستحدث برامج ّ
ّ
حاجة الع ّمال �إىل امل�ساعدة لرعاية كبار ال�سنّ  ،ولعل وجود مثل هذه الربامج ميكن اعتباره نقطة
موجهة بدرج ٍة �أكرب �صوب حاجات مقدمي الرعاية من العاملني .ويف بع�ض الدول،
انطالق برامج ّ
ّ
ي�ساهم �أ�صحاب العمل يف متويل من�ش�آت تلبي حاجات الع ّمال �إىل مثل هذه الرعاية (منظمة
العمل الدول ّية ،1993b ،الف�صل .)5
وت�سري على رعاية كبار ال�سنّ كما على �سائر امل�س�ؤوليات العائلية نف�س الق�ضايا التي تطرحها
امل�ساواة بني اجلن�سني .فيجب �أن يحظى الرجال والن�ساء بفر�ص مت�ساوية لتلبية حاجات �أقربائهم
امل�سنني ،وحيث ت�ش ّكل املر�أة جهة الرعاية الأ�سا�س ّية ،ال يجب �أن ي�ؤخذ هذا عليها يف و�صولها �إىل
اال�ستخدام والأجر �أو الرتقي املهني.

اتفاق ّية  156وتو�صية  :165الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:عمل الرعاية؛ خدمات ومرافق رعاية الطفولة والأ�سرة؛
الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية؛ �إجازة تغ ّيب بداعي
مر�ض يف العائلة.
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�ساعات العمل
أ�سا�سي من حقوق الع ّمال .وهو ي�ش ّكل تدبري ًا ل�ضمان امل�ساواة بني
�إنّ احل ّد من �ساعات العمل حقّ � ّ
اجلن�سني حيث �أنّ احل ّد من �ساعات العمل ي�سمح للمر�أة والرجل القيام بالعمل املنزيل وتوفري
الرعاية .و�ش ّكلت �ساعات العمل �أحد �أبرز م�شاغل منظمة العمل الدول ّية عرب تاريخها .فقد
و�ضعت معايري العمل الدول ّية احلدود �أ ّو ًال عند � 48ساعة عمل يف الأ�سبوع و� 8ساعات يف اليوم مثل
االتفاق ّية رقم  1ب�ش�أن �ساعات العمل (ال�صناعة) ،1919 ،واالتفاق ّية رقم  30ب�ش�أن �ساعات العمل
(يف التجارة واملكاتب)� .1930 ،أ ّما �أكرث املعايري حداثة فيق�ضي بالعمل � 40ساعة وقد ك ّر�سته
اتفاق ّية الأربعني �ساعة يف الأ�سبوع رقم  1935 ،47والتو�صية  116حول تخفي�ض �ساعات العمل،
.12 1962
�أ ّما يف احلاالت التي ُينظر فيها �إىل خف�ض �ساعات العمل يف اليوم والأ�سبوع ،فيجب �إعطاء الأولو ّية
لل�صناعات واملهن التي تتط ّلب عم ًال م�ضني ًا من الناحيتني البدن ّية �أو الفكر ّية والتي تع ّر�ض الع ّمال
ملخاطر �صح ّية خ�صو�ص ًا عندما تت أ� ّلف القوى العاملة من ن�ساء و�أحداث.
ُيحظر على املر�أة احلامل واملر�أة التي تر�ضع طفلها العمل �ساعات �إ�ضاف ّية وال يجب يف هذا
اال�ستثناء �أن ي�سيئ �إىل تق ّدمها املهني .كما يجب تنظيم جدول العمل بحيث تتم ّكن املر�أة احلامل
واملر�ضع من التمتع ب�ساعات راحة كافية .كما يلحظ العديد من الت�شريعات الوطن ّية «فرتات
توقف» عن العمل جلميع الع ّمال يف خالل يوم العمل (مث ًال  30دقيقة يف اليوم).
تطرح �ساعات العمل الطويلة م�شكل ًة بالن�سبة �إىل العاملني يف ظروف عمل غري منط ّية مثل الع ّمال
املنزليني خ�صو�ص ًا �إذا كانوا مقيمني يف املنزل ،حتّى يف الدول التي �أوجدت لوائح عمل خا�صة
بالع ّمال املنزليني .كما تقت�ضي �ساعات عمل العاملني بالتمري�ض تنظيم ًا خا�ص ًا بها ويجري
ولوقت �إ�ضايف ،وعند الطلب (عندما يكون العاملون بالتمري�ض
التمييز بني �ساعات العمل العاد ّيةٍ ،
موجودين يف مكان العمل �أو يف مكان �آخر بت�ص ّرف �صاحب العمل لتلبية نداءات حمتملة)،
ول�ساعات غري منا�سبة (�ساعات عمل يف �أيام عمل غري عاد ّية و�ساعات عمل يف غري �ساعات
العمل العاد ّية يف الدولة) .وعلى العك�س� ،إن امل�شكلة بالن�سبة �إىل العديد من الع ّمال غري النمطيني
�ساعات العمل غري الكافية �أو غري املتوقعة �أو غري املنتظمة .وباتت ت�ؤدي مرونة العمل �إىل قيام
 )12للإطالع على تطبيق ك ّل من هذه املعايري حول العامل مراجعة .McCann، 2005
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عمل يتم يف فرتات «غري معيار ّية» ،مثل الليل (مراجعة العمل الليلي ،ال�صفحة  )142وعطلة
نهاية الأ�سبوع وقد تت�ضمن جداول عمل غري منتظمة.
�صحة العامل و�سالمته خ�صو�ص ًا يف حال العمل الليلي.
ميكن يف العمل بورديات �أن ي ؤ� ّثر �سلب ًا يف ّ
ومن م�ساوئه اال�ضطرابات يف النوم ،والتعب املتزايد واملزمن ،و�أمرا�ض القلب وال�شرايني
ال�صحة الإجناب ّية وتنامي خطر الإ�صابة ب�سرطان الثدي
و�أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي ،والت�أثري يف
ّ
بدوام ليلي) .وي�ؤثر العمل بورديات يف حياة العامل العائل ّية واالجتماع ّية ويعيق
(للن�ساء العامالت ٍ
ممار�سته احلقّ الكامل يف التنظيم �ضمن نقابات.
ويحقّ جلميع الع ّمال ب�صرف النظر عن اجلن�س احل�صول على ا�سرتاحة �أ�سبوع ّية (مع بع�ض
اال�ستثناءات اجلائزة) قدرها � 24ساعة متالحقة يف خالل الأيام التي حت ّددها تقاليد الدولة �أو
عاداتها ،وعلى فرتة �إجازة �سنو ّية م�أجورة ال تق ّل على ثالثة �أ�سابيع (بعد انق�ضاء فرتة دنيا على
اخلدمة) ،من دون احت�ساب الإجازات الر�سمية والتقليد ّية (مع منح �إجازة م�أجورة �أو تعوي�ض
منا�سب عنها يف حال ال�صرف) .وعم ًال ب�أحكام االتفاق ّية رقم  ،156قد تعني �سيا�سات التوازن
بني العمل والأ�سرة أ� ّنه عند حتديد الإجازات امل�أجورة يف مكان العمل ،يحظى الأهل ممن لديه
�أطفال يف �سنّ ارتياد املدر�سة بالأولو ّية للح�صول على الإجازة يف خالل العطل املدر�س ّية.

اتفاق ّية � :1ساعات العمل (ال�صناعة)1919 ،
اتفاق ّية  :14الراحة الأ�سبوع ّية (يف املن�ش�آت ال�صناع ّية)1921 ،
اتفاق ّية � :30ساعات العمل (يف التجارة واملكاتب)1930 ،
اتفاق ّية � :47أربعون �ساعة يف الأ�سبوع1935 ،
اتفاق ّية  :101الإجازات مدفوعة الأجر (الزراعة)1952 ،
اتفاق ّية  106وتو�صية  :103الراحة الأ�سبوع ّية (يف التجارة واملكاتب)1957 ،
تو�صية  :116تخفي�ض �ساعات العمل1962 ،
اتفاق ّية  :132الإجازات الأ�سبوع ّية مدفوعة الأجر (مراجعة)1970 ،
اتفاق ّية  :156الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
اتفاق ّية  171وتو�صية  :178العمل الليلي1990 ،

الإطالع �أي�ض ًا على:الع ّمال الزراعيون وغريهم من الع ّمال الريفيني؛ العاملة
املر�ضع؛ العمل العر�ضي؛ �شروط و�إعانات اال�ستخدام؛
حماية الأمومة؛ العمل الليلي؛ العاملون بالتمري�ض؛
العمل بع�ض الوقت؛ ع ّمال املزارع؛ الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات
العائل ّية؛ التوازن بني العمل والأ�سرة.
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تطلق ت�سمية «ال�سقف الزجاجي» على احلواجز غري املرئ ّية واال�صطناع ّية التي تعمل �ض ّد و�صول
ب�شكل �أ�سا�سي عن انحياز ذكوري م�ستم ّر يف ثقافة
املر�أة �إىل �أعلى منا�صب القرار والإدارة وتنبثق ٍ
امل�ؤ�س�سة .ومع �أنّ ق ّلة من الن�ساء بلغن الق ّمة يف عامل العمل� ،إ ّال �أنّ هذه الظاهرة ال تزال �شائعة يف
معظم الدول على الرغم من ارتفاع م�ستوى مهارات املر�أة وقابل ّية توظيفها و�أدائها يف العمل .ولقد
�أثبت ال�سقف الزجاجي قدرته على مقاومة العمل الإيجابي وتوعية كبار املدراء و�أخ�صائيي املوارد
الب�شر ّية وتدابري تعزيز التوازن بني العمل والعائلة واالعرتاف ال�شائع ب�أنّ اال�ستثمار يف مواهب
جمد يف و�سط الأعمال.
املر�أة والرجل وخ�صالهما على جميع م�ستويات امل�ؤ�س�سة ٍ
ي�ش ّكل وجود ال�سقف الزجاجي مث ًال �أ ّو ًال عن التمييز بحق املر�أة يف العمل من خالل الف�صل
العمودي بح�سب اجلن�س .وهو قائم لأنّ :
تعرج ًا وتقطع ًا يف حني �أنّ درب الرجل �أكرث
•درب املر�أة املهني مييل لأن يكون �أكرث ّ
انب�ساط ًا مما يعيق ترقي املر�أة �إىل منا�صب عليا؛
•متيل املنا�صب العليا لأن تتم ّيز بقيم العدائ ّية الذكور ّية وتُقرر الأهل ّية ل�شغلها بح�سب
املعايري الذكور ّية؛
مما ُيعرف باملنا�صب
•تو�ضع املر�أة ٍ
ب�شكل �أ�سا�سي يف قطاعات غري �إ�سرتاتيج ّية بد ًال ّ
«الأ�سا�س ّية» التي تنطوي على اتخاذ القرارات املال ّية �أو ت�شمل امل�س�ؤول ّيات املد ّرة
للدخل وهي منا�صب �أ�سا�س ّية للو�صول �إىل الق ّمة؛
•ت�صل املر�أة بدرج ٍة �أقل �إىل ن�شاطات التدريب والتقدم املهني؛
• ال تزال العاملة تتحمل �أكرث من الرجل عبء امل�س�ؤول ّيات العائل ّية وبالتايل لديها وقت �أقل
للم�شاركةيف�شبكاتر�سم ّيةوغرير�سم ّية«خارجالدوام»تكون�أ�سا�س ّيةللتق ّدميفامل�ؤ�س�سات.
ومن الوا�ضح �أنّ �إزالة التمييز اجلن�سي مبوجب القانون �سوف ت�ضعف ال�سقف
الزجاجي؛ ولكنّ الإ�سرتاتيج ّيات العمل ّية التالية املحددة قد ت�ساعد هي الأخرى:
•تعزيز وعي كبار املدراء حيال احلقوق والواجبات املرتبطة بامل�ساواة بني اجلن�سني؛
•العمل الإيجابي والإر�شاد والر�صد ل�صالح املر�أة؛
•و�ضع املر�أة يف قطاعات ومنا�صب �إ�سرتاتيج ّية متنحها �آفاق مهن ّية ج ّيدة؛
•زيادة تدابري التوازن بني العمل والعائلة وت�صويبها لتمكني كال الوالدين من التوفيق
ب�شكل �أكرث تناغم ًا؛
بني العائلة واملهنة ٍ
•حت�سني و�صول املر�أة �إىل التدريب خ�صو�ص ًا يف احلقول الفن ّية والإدار ّية ويف مهارات
العمل والتطوير مبا ي�ساعدها على �إدارة م�شاريعها اخلا�صة؛
•تعزيز�إن�شاء�شبكاتنظام ّيةوغرينظام ّيةخا�صةباملر�أةومت�صلةبالعمل ومب�شاريع العمل؛
•مراجعة ممار�سات تنمية املوارد الب�شر ّية للتع ّرف �إىل القيمة املحتملة التي ترتديها
م�سارات مهن ّية غري تقليد ّية وتي�سري و�صول املر�أة �إىل املنا�صب الإدار ّية؛
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•توعية معدي ال�سيا�سات و�أ�صحاب العمل على �ش�ؤون امل�ساواة بني اجلن�سني بحيث
ي�ساهمون يف �إقامة ثقافة م�ؤ�س�سية وبيئة اجتماع ّية اقت�صاد ّية متكافئة بني اجلن�سني.
ولقد تو�س ّعت �صورة ال�سقف الزجاجي لت�شمل �سائر جماالت الف�صل املهني العمود ّية والأفق ّية
مثل «اجلدار الزجاجي» (�أي تر ّكز املر�أة يف بع�ض القطاعات وعجزها عن التغ ّلب على اله ّوة
بني الوظائف ال�سكريتري ّية/الإدار ّية والوظائف الإدار ّية ب�صرف النظر عن حت�صيلها �أو خربتها
يف حقل التعليم) و«الأر�ضية الال�صقة» (عندما تعلق املر�أة يف الوظائف الأدنى �أجر ًا �أو يف �أدنى
درجات ال�س ّلم املهني فتعجز عن النهو�ض فوق ّ
خط الفقر).

تو�صية  :195تنمية املوارد الب�شر ّية2004 ،

الإطالع �أي�ض ًا على:العمل الإيجابي؛ التمييز؛ التعليم؛ الفجوة بني اجلن�سني؛
الف�صل املهني.

ال�سكان النا�شطون اقت�صاد ّي ًا
الإطالع �أي�ض ًا على :القوى العاملة.

وال�صحة املهن ّيتان
ال�سالمة
ّ
وال�صحةاملهن ّيتان�،أيالوقايةواحل ّدمناحلوادثوالإ�صاباتوالأمرا�ضاملهن ّيةواملت�صلة
�ش ّكلتال�سالمة
ّ
بالعمل عن طريق حت�سني ظروف العمل وبيئته� ،أحد �أبرز م�شاغل منظمة العمل الدول ّية منذ ت�أ�سي�سها.
وال�صحة املهن ّيتني فهي:
أ� ّما �أبرز �أهداف ن�شاطات املنظمة يف ميدان ال�سالمة
ّ
•خف�ض عدد احلوادث والأمرا�ض املهن ّية ودرجة خطورتها؛
•تكييف بيئة العمل وظروف العمل واملعدات والعمل ّيات بح�سب قدرات جميع الع ّمال
البدن ّية والفكر ّية؛
•تعزيز الرفاه البدين والفكري واالجتماعي للع ّمال الذكور والإناث يف جميع املهن؛
وال�صحة املهن ّيتني وبرامج عمل وقائية
•ت�شجيع قيام �سيا�سات وطن ّية حول ال�سالمة
ّ
وتزويد �أركان منظمة العمل الدول ّية بامل�ساعدة املنا�سبة ت�سهي ًال لتطبيقها.ومع تنامي
م�شاركة املر�أة يف القوى العاملة ،جرى االعرتاف بالنواحي اجلن�سانية للحوادث
والأمرا�ض املهن ّية .فتبقى الزراعة على �سبيل املثال قطاع ًا ترتفع فيه املخاطر
للرجال والن�ساء ولكن ينتهي الأمر بالعديد من الن�ساء العامالت يف الزراعة ب�أن
يتولينّ �أ�سو�أ الوظائف مثل العمل مع املبيدات والعوامل الكيميائ ّية �أو البيولوج ّية من
دون حماية� ،أو القيام بعمل احلراثة �أو احل�صاد امل�ضني من دون م�ساعدة ميكانيك ّية.
وي�ؤدي الف�صل بح�سب املهنة �إىل التع ّر�ض ملخاطر �صح ّية خا�صة بهذه املهن مما ي ؤ� ّثر يف اجلن�س
الطاغي �أكرث من اجلن�س الآخر .ففي ال�صناعة ،تعاين العامالت يف امل�صانع يف مناطق جتهيز
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ال�صادرات (حيث يمُ ّثلن الأغلب ّية) من �ساعات عمل طويلة يف حمطات عمل غري مهايئة لبيئة
العمل وغالب ًا ما يعملن على �آل ّيات غري حمم ّية .وعاد ًة ما تُ�ص ّمم الآالت ال�صناع ّية للرجال وبالتايل
يكون ت�شغيلها �صعب ًا وم�ضني ًا للن�ساء (والرجال �صغريي البنية) .ويف الإلكرتون ّيات ال�صغرية،
وهي �صناعة �أخرى تهيمن عليها املر�أة ،تتع ّر�ض هذه الأخرية للمواد الكيميائ ّية التي حتدث �آثار ًا
م�سبب ًة ملر�ض ال�سرطان .من ناحي ٍة �أخرى ،يو ّلد العمل يف قطاعات ي�سيطر عليها الرجال مثل
البناء �أو �صناعة النفط جمموع ًة خا�ص ًة من املخاطر واملخاطر ال�صح ّية.
وال�صحة املهن ّيتني من حماية
وعلى م ّر ال�سنوات ،انتقل الرتكيز على الناحية اجلن�سانية لل�سالمة
ّ
املر�أة املبني على االختالف املفرت�ض بني جميع الن�ساء والرجال� ،إىل امل�ساواة يف احلقوق وحماية
جميع الع ّمال ،رجا ًال ون�سا ًء ،وفكرة حتويل مكان العمل �إىل بيئة عمل �آمنة جلميع الع ّمال الأفراد،
املوجهة
ب�صرف النظر عن اجلن�س �أو االعتبارات ال�شخ�صية الأخرى .ولقد ات�ضح من الت�شريعات ّ
�صوب حماية الن�ساء ك�أمهات وزوجات (وهي كانت الوظيفة الأ�سا�س ّية املفرت�ضة لهن) ب�أ ّنها تولدّ
مفاعيل متييز ّية على فر�ص العمل املتاحة للمر�أة .بالتايل يجب اليوم الرتكيز على �إزالة اخلطر
�صحة جميع الع ّمال بد ًال من ا�ستبعاد �أي جمموعة اجتماعية من املهن
من مكان العمل حلماية ّ
وال�صحة
التوجه اجلديد �إىل مراجعة عدد من املعايري املت�صلة بال�سالمة
ّ
اخلطرة .و�أ ّدى هذا ّ
املهن ّيتني �أو ا�ستبدالها ،مثل تلك املت�صلة بالعمل الليلي (ال�صفحة .)142
وال�صحة املهن ّيتني.
بات الإجهاد ب�سبب العمل ي�ش ّكل وبدرج ٍة متنامية مو�ضوع ًا مت�ص ًال بال�سالمة
ّ
فيعاين كل من الرجال والن�ساء من الإجهاد و�إمنا لأ�سباب خمتلفة ،مما قد يقت�ضي ا�ستجاب ًة
ورعاية �صحية خمتلف ًة .فنظر ًا لتعدد الأدوار التي ت�ؤديها املر�أة يف العمل ويف العائلة ،متيل �إىل
ب�شكل �إ�ضايف للإجهاد والتعب.
التع ّر�ض ٍ
وانطالق ًا من القرار حول امل�ساواة يف الفر�ص واملعاملة الذي اعتمده م�ؤمتر العمل الدويل عام
 1985الذي �أ�شار �إىل احلاجة حلماية الرجال والن�ساء من املخاطر املت�صلة بعملهم� ،أو�ضحت
خال�صات م�ؤمتر العام  2003العالقة القائمة بني العمل امل�أمون والعمل الالئق و�أثارت «احلاجة
وال�صحة املهن ّيتني ،و�صكوك
�إىل مراعاة العوامل اخلا�صة بالنوع االجتماعي يف معايري ال�سالمة
ّ
�أخرى ،و�أنظمة الإدارة ،واملمار�سة».
وال�صحة املهن ّيتني:
ويف ما يلي بع�ض ال�سبل التي تتيح معاجلة امل�ساواة بني اجلن�سني يف ال�سالمة
ّ
وال�صحة املهن ّيتني
بناء �سيا�سات ال�صحة على معلومات �أكرث د ّقة حول العالقة بني ال�سالمة
ّ
و�ش�ؤون النوع االجتماعي؛
• َت َب نُّي االنحياز يف الأبحاث الوبائية حول مفاعيل املخاطر التي تتعر�ض �إليها
جمموعات مهنية معينة ،لتفادي االفرتا�ضات املبن ّية على الأحكام امل�سبقة يف ما
يخ�ص الرجال والن�ساء؛
ال�صحة املهن ّية ،التي ت�ؤدي وظيفة وقائية ،حتلي ًال ب�ش�أن خمتلف
•ت�ضمني خدمات
ّ
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الظروف ال�صح ّية وحاجات الع ّمال الذكور والإناث يف درا�سة منهجيات العمل
وظروف العمل والعوامل يف بيئة العمل التي ميكن �أن ت�سبب �أمرا�ض ًا �أو �إ�صابات؛
�صحة الرجال والن�ساء العاملني بحيث تراعي �أدوارهما
•و�ضع �سيا�سات لتعزيز ّ
املحلي مع النظر يف املفاعيل ال�صح ّية
املختلفة يف مكان العمل والأ�سرة واملجتمع
ّ
املنبثقة عن ك ّل دور والتفاعل �أو الرتاكم بينها؛
و�صحتهن يف �سيا�سات
•ت�ضمني �إ�سرتاتيج ّية �شاملة لتح�سني �سالمة العامالت
ّ
وال�صحة املهن ّيتني الوطن ّية وال �س ّيما يف احلقول التي ترت ّكز فيها الن�ساء؛
ال�سالمة
ّ
•تطبيق برامج وقائية على م�ستوى امل�ؤ�س�سة �أو املن�ش�أة؛
وال�صحة املهن ّية ،يجب يف
•لدى �إ�سداء امل�شورة لأ�صحاب العمل ب�ش�أن ق�ضايا ال�سالمة
ّ
ال�صحة املهن ّية �أن ت�س ّلط ال�ضوء على ق�ضايا النوع االجتماعي وتقرتح ردوداً
خدمات
ّ
مراعي ًة العتبارات النوع االجتماعي؛
•لدى النظر يف مهاي�أة العمل (احل ّد الأق�صى للوزن ،معايري وطن ّية للمناولة باليد،
الخ) ،ينبغي االنتقال من و�ضع حدود خمتلفة للذكور والإناث نحو �إقامة نظام
مبني على االختالفات الب�شر ّية بني الأفراد ب�صرف النظر عن اجلن�س �أو ال�سنّ �أو
اخل�صائ�ص الإثن ّية؛
•تفادي التعميم ب�ش�أن قدرات الن�ساء (والرجال) اجل�سد ّية واعتماد معايري على
امل�ستوى الوطني ملنح حماية منا�سبة من �أي خطر للع ّمال الأكرث عر�ض ًة ب�صرف
النظر عن اجلن�س �أو عن اعتبارات �أخرى؛
•عدم �إبطال احلماية القانون ّية اخلا�صة بالعامالت و�إمنا تو�سيعها حيثما اقت�ضى
ال�صحة
الأمر لت�شمل الع ّمال الذكور مث ًال يف حال احلماية من الإ�شعاعات وحماية
ّ
الإجناب ّية؛
•متثيل املر�أة مع مراعاة �أكرب العتبارات امل�ساواة يف جميع عمل ّيات اتخاذ القرارات
�صحتها؛
املتع ّلقة بحماية ّ
•حماية منا�سبة جلميع العمال من املخاطر يف مكان العمل مع الت�شجيع على م�شاركة
�أكرث ت�ساوي ًا لعبء العمل بني الرجال والن�ساء يف مكان العمل والأ�سرة.

اتفاق ّية  :102ال�ضمان االجتماعي (املعايري الدنيا)1952 ،
اتفاق ّية  :110املزارع1958 ،
اتفاق ّية  115وتو�صية  :114حماية من الإ�شعاعات1960 ،
اتفاق ّية  :118امل�ساواة يف املعاملة (ال�ضمان االجتماعي)1962 ،
اتفاق ّية  139وتو�صية  :147ال�سرطان الناجم عن �أ�سباب مهن ّية1974 ،
اتفاق ّية  148وتو�صية  :156بيئة العمل (تل ّوث الهواء وال�ضو�ضاء واالهتزازات)1977 ،
اتفاق ّية  149وتو�صية  :157العاملون بالتمري�ض1977 ،
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وال�صحة املهن ّيتان1981 ،
اتفاق ّية  155وتو�صية  :164ال�سالمة
ّ
اتفاق ّية  156وتو�صية  :165الع ّمال ذوي امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
بروتوكول العام  2002املتع ّلق باتفاق ّية ال�سالمة
وال�صحة واملهن ّيتني رقم  155لعام .1981
ّ
ال�صحة املهن ّية1985 ،
اتفاق ّية  161وتو�صية  :171خدمات ّ
اتفاق ّية  162وتو�صية  :172احلرير ال�صخري (اال�سب�ستو�س)1986 ،
اتفاق ّية  167وتو�صية  :175البناء1988 ،
اتفاق ّية  170وتو�صية  :177املواد الكيميائ ّية1990 ،
اتفاق ّية  171وتو�صية  :178العمل الليلي1990 ،
ً
بروتوكول رقم  89للعام  1990التفاق ّية العمل ليال (املر�أة) (مراجعة)1948 ،
اتفاق ّية  174وتو�صية  :181منع احلوادث ال�صناع ّية الكربى1993 ،
اتفاق ّية  183وتو�صية  :191حماية الأمومة2000 ،
اتفاق ّية  184وتو�صية  :192ال�سالمة
وال�صحة يف الزراعة2001 ،
ّ
اتفاق ّية  187وتو�صية  :197الإطار الرتويجي لل�سالمة
وال�صحة املهن ّيتني2006 ،
ّ
�صحة الع ّمال1953 ،
تو�صية  :97حماية ّ
تو�صية  :102ت�سهيالت الرعاية1956 ،
تو�صية  :116تخفي�ض �ساعات العمل1962 ،
تو�صية  :194قائمة الأمرا�ض املهن ّية2002 ،

�س

الإطالع �أي�ض ًا على :الع ّمال الزراعيون وغريهم من الع ّمال الريفيني،
املواد الكيميائ ّية؛ القواعد ال�صح ّية يف مكان العمل؛
حماية الأمومة؛ احلماية من الإ�شعاعات؛ احلماية
االجتماع ّية.

�سوق العمل
ي�ش ّكل �سوق العمل ،باملعنى ال�ض ّيق للكلمة ،ال�سياق الذي تت�ش ّكل فيه القوى العاملة �أي بالتعبري
املجازي البحر الذي ت�سبح فيه .و�سوق العمل هو الف�ضاء الذي تُقا َبل فيه الوظائف بالع ّمال �أو
حيث ُيقاي�ض العمل بالأجور �أو باملقابل العيني ،يف حني �أن القوى العاملة هي معرو�ض الع ّمال
لذلك ال�سوق .ولكنّ القوى العاملة تتغري بتغيرّ �سوق العمل (مثل العوملة و�إزالة الطابع النظامي
عن العمل ،الخ).
ولي�ست �سوق العمل وم�ؤ�س�ساتها باملحايدة بل تعك�س عالقات ال�سلطة القائمة يف االقت�صاد
ب�شكل عام .وعليه تت�سم التغيرّ ات يف �سوق العمل بطابع جن�ساين فتو ّلد تغيرّ ات يف البنية
واملجتمع ٍ
اجلن�سانية للقوى العاملة ،على �سبيل املثال يف الف�صل املهني ون�سبة م�شاركة املر�أة والرجل يف
اال�ستخدام ،الخ.
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الإطالع �أي�ض ًا على :القوى العاملة؛ الف�صل املهني.

�سيا�سات امل�شرتيات العامة

ميكن �أن ت�ش ّكل �سيا�سات امل�شرتيات العامة (�أو احلكوم ّية) �أدا ًة قو ّي ًة ت�ستخدمها احلكومة ملكافحة
التمييز يف العمل عرب �إقامة معيار مبني على الإن�صاف للفوز بالعقود العامة .فيمكن على �سبيل
املثال �أن ي�ش ّكل حكم �أو �سيا�سة مبنية على امل�ساواة يف الأجر� ،شرط ًا �أ�سا�س ّي ًا لفوز ال�شركات بعقد
مع احلكومة .يف �سوي�سرا ،يلزم قانون امل�شرتيات مق ّدمي العرو�ض باحرتام مبد�أ امل�ساواة يف
الأجر بني الن�ساء والرجال ،يف حني ي�ستوجب قانون الإن�صاف يف �إفريقيا اجلنوب ّية من �أ�صحاب
تن�ص على احرتامهم ملبد�أ امل�ساواة بهدف الفوز بعقود من احلكومة.
العمل احل�صول على �شهادة ّ
وهذا ما ُيعرف بامتثال العقد.
الإطالع �أي�ض ًا على :امل�ساواة يف الأجر.

�سيا�سة العمالة والنهو�ض باال�ستخدام
عال من العمالة املنتجة واملختارة بحر ّية.13
�إن الغاية الأ�سا�س ّية من �سيا�سة العمالة حتقيق م�ستوى ٍ
والغاية من النهو�ض باال�ستخدام زيادة عدد الأ�شخا�ص امل�ستخدَ مني وخف�ض عدد العاطلني عن
العمل .ت�ضع االتفاق ّية رقم � 122إطار عمل لتوجيه �سيا�سة العمالة التي ت�سعى �إىل خف�ض الفقر
ودعم التنمية من دون متييز.
ويجب توفري فر�ص العمل جلميع املتاحني للعمل والباحثني عنه ويجب �أن يكون هذا العمل منتج ًا
قدر الإمكان ،كما ينبغي احلر�ص على حر ّية اختيار العمل .ويجب �أن يحظى جميع الع ّمال ،ب�صرف
النظر عن اجلن�س ،ب�أف�ضل فر�صة ممكنة ل�شغل الوظيفة التي تنا�سب قدرتهم والتي ي�ستخدمون
فيها مهاراتهم .ولي�س التمييز مبا يف ذلك التمييز على �أ�سا�س اجلن�س م�سموح ًا.
ويجب ت�صميم �سيا�سة عمالة ن�شطة وتطبيقها بهدف الرتويج للعمل الالئق �أي العمالة الكاملة
واملنتجة واملختارة بحر ّية .ويجب �أن ت�ساعد �سيا�سة مماثلة على تعزيز النمو االقت�صادي والتنمية
ورفع م�ستويات املعي�شة وتلبية املتطلبات من القوى العاملة والتغ ّلب على البطالة والبطالة اجلزئ ّية.
وميكن لربامج ال�س ّكان والرفاه الرامية �إىل تعزيز الو�ضع االقت�صادي وال �س ّيما و�ضع املجموعات
امل�ست�ضعفة مثل الن�ساء املهاجرات والأ�سر التي تر�أ�سها ن�ساء والن�ساء احلوامل ال�شابات� ،أن
حت�سن و�ضع العديد من العامالت.
ّ
بلد �أو منطقة حمددة وم�ستواها.
يجب يف �سيا�سة العمالة �أن تراعي درجة التنمية االقت�صاد ّية يف ٍ
 )13ي�ستند مفهوم العمالة املنتجة على كون املجتمع� ،أي ًا كان ،ال ي�سعه �أن يهدر قدرات �أيّ من �أبنائه.
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وب�شكل خا�ص ممثلي
ويجب ا�ست�شارة ممثلي الأ�شخا�ص املت�أثرين بالتدابري الواجب اتخاذها
ٍ
�أ�صحاب العمل والع ّمال.

اتفاق ّية  122وتو�صية � :122سيا�سة العمالة1964 ،
تو�صية � :169سيا�سة العمالة (�أحكام �إ�ضاف ّية)1984 ،
الإطالع �أي�ض ًا على�:إدارة العمل؛ مرافق اال�ستخدام العامة ووكاالت
اال�ستخدام اخلا�صة.
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�شروط و�إعانات اال�ستخدام
جميع �شروط و�إعانات اال�ستخدام مبا يف ذلك الأجر و�إعانات الإعاقة و�إ�صابات العمل وغريها من
الإعانات يجب �أن تكون متو ّفرة بنا ًء على �شروط متكافئة (مث ًال قاعدة الأ�سا�س الن�سبي للع ّمال
بع�ض الوقت) جلميع املوظفني ب�صرف النظر عن اجلن�س �أو عن ال�صفات الأخرى .كما ال ب ّد من
ب�شكل خا�ص على:
احلر�ص ٍ
ت�صنيف
•توفري ال�شروط والإعانات والظروف املتو ّفرة لبع�ض الع ّمال املنتمني �إىل
ٍ
م�شابه ب�صرف
ت�صنيف
معينّ جلميع الع ّمال املدرجني يف الت�صنيف نف�سه �أو يف
ٍ
ٍ
النظر عن اجلن�س؛
•�ضمان �أهل ّية احل�صول على تعوي�ضات نهاية اخلدمة والتقاعد وامل�شاركة فيها على
�أ�سا�س متكافئ؛
•�ضمان امل�ساواة يف ظروف العمل وحمطات العمل؛
•توفري احلماية للع ّمال ب�صرف النظر عن اجلن�س يف حال الإعاقة (عدم القدرة على
رجح فيه �أن يكون دائم ًا �أو �أن ي�ستم ّر بعد انتهاء
امل�شاركة يف �أي ٍ
ن�شاط مد ٍّر للربح ُي ّ
�إعانات املر�ض)؛
•الت�أمني على الع ّمال مبوجب نظام �إعانات �إ�صابات العمل يف حال وقوع حادث �أو
مر�ض ناجت عن العمل.
ٍ
يجب �إحاطة جميع امل�ستخدمني علم ًا بتو ّفر الإعانات و�إبقائهم على ب ّين ٍة من ن�سخها املح ّدثة عن
طريق البالغات والن�شرات �أو الإعالنات املوجهة للعمال.

اتفاق ّية  100وتو�صية  :90امل�ساواة يف الأجور1951 ،
اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز (يف اال�ستخدام واملهنة)1958 ،
اتفاق ّية  :102ال�ضمان االجتماعي (املعايري الدنيا)1952 ،
اتفاق ّية  128وتو�صية � :131إعانات العجز وال�شيخوخة والورثة1967 ،
اتفاق ّية  :175العمل بع�ض الوقت1994 ،
الإطالع �أي�ض ًا على�:إعانات �إ�صابات العمل؛ امل�ساواة يف الأجر؛ امل�ساواة يف
الفر�ص واملعاملة يف اال�ستخدام واملهنة؛ معا�ش التقاعد؛
�إعانات الورثة.
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ال�شعوب الأ�صل ّية والقبل ّية
للع ّمال املنتمني �إىل ال�شعوب الأ�صل ّية والقبل ّية احلقّ بامل�ساواة يف الفر�ص واملعاملة ،لكل من الن�ساء
وتن�ص اتفاق ّية ال�شعوب الأ�صل ّية والقبل ّية رقم  169لعام  1989على �أ ّنه يجب �أن تتمتع
والرجالّ .
ال�شعوب الأ�صل ّية والقبل ّية بحقوق الإن�سان وحر ّياته الأ�سا�س ّية كاملة من دون متييز .وهذا يعني �أن
تقوم املجتمعات املعن ّية مبعاجلة املمار�سات الثقاف ّية التي تق ّو�ض حقوق املر�أة الأ�صل ّية والقبل ّية.
ّ
ال�صك الدويل الوحيد الذي يت�ضمن �صراح ًة احلماية من التح ّر�ش
كما تُع ّد االتفاق ّية رقم 169
اجلن�سي (املادة ( 3 .20د)).
من�سقة ونظام ّية حلماية حقوق
يتعينّ على احلكومات ،مب�شاركة ال�شعوب املعن ّية ،و�ضع �إجراءات ّ
ال�شعوب الأ�صل ّية والقبل ّية و�ضمان احرتام �سالمتها .ويجب �أن تُبذل اجلهود ل�ضمان ا�ستفادة
هذه ال�شعوب ،على قدم امل�ساواة ،من احلقوق والفر�ص املمنوحة ل�سائر ال�سكان لناحية الهو ّية
االجتماع ّية والثقاف ّية والعادات وامل�ؤ�س�سات .ويجب تطبيق تدابري خا�صة لي�ست معار�ضة لرغباتهم
احل ّرة ل�صون �أبناء هذه ال�شعوب ،وم�ؤ�س�ساتها ،و�أرا�ضيها ،و�أمالكها ،وعملها ،وثقافتها وبيئتها.
وتلفت االتفاق ّية �إىل �أنّ الت�شاور مع ال�شعوب الأ�صل ّية و�إ�شراكها يف العمل ّيات التي ت�ؤّثر فيها ،مبادئ
�أ�سا�س ّية تتع ّلق بحقوق هذه ال�شعوب.
ويندرج عمل منظمة العمل الدول ّية ب�ش�أن ال�شعوب الأ�صل ّية والقبل ّية �ضمن فئتني �أ�سا�س ّيتني :اعتماد
املعايري والإ�شراف عليها ،وم�ساعدة ال�شعوب الأ�صل ّية والقبل ّية والدول .ولقد اعتمدت املنظمة عام
 1989قرار ًا حول ال�شعوب الأ�صل ّية والقبل ّية لتعزيز امل�صادقة على االتفاق ّية رقم .169
�أ ّما املر�أة العاملة املنتمية �إىل ال�شعوب الأ�صل ّية والقبل ّية فغالب ًا ما تتع ّر�ض ل�شتّى �أنواع التمييز.
وميكن يف هذا ال�سياق الإطالع على االتفاق ّية رقم  111واالتفاق ّية رقم .169

اتفاق ّية  107وتو�صية  :104ال�سكان الأ�صليني والقبليني1957 ،
اتفاق ّية  :169ال�شعوب الأ�صل ّية والقبل ّية1989 ،
اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز يف اال�ستخدام واملهنة1958 ،
التحر�ش اجلن�سي؛
الإطالع �أي�ض ًا على:العمل الإيجابي؛ التمييز؛ التن ّوع؛
ّ
الن�ساء منظمات امل�شاريع.
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�صاحب العمل
�صاحب العمل هو �أي �شخ�ص �أو منظمة ي�ؤدي له/لها �شخ�ص عم ًال �أو خدمة يتل ّقى يف مقابلها
�أجر ًا كم�ستخدَ م.
ويتح ّمل �أ�صحاب العمل �أو امل�ؤ�س�سات كما منظمات �أ�صحاب العمل والع ّمال واحلكومات م�س�ؤول ّية
مكافحة التمييز يف مكان العمل .فيتعينّ على �أ�صحاب العمل والع ّمال تبيان ممار�سات التمييز
والتع ّرف عليها ومكافحتها من خالل �شتّى الن�شاطات بدء ًا مب�ؤ�س�ساتهم اخلا�صة .وال يتمتع
�صاحب العمل باحلقّ يف اال�ستعالم عن حياة امل�ستخدم اخلا�صة �أو عن �آرائه ال�سيا�س ّية ودينه �أو
م�شاركته يف الن�شاطات النقاب ّية.
ويتوجب على �أ�صحاب العمل بوجه خا�ص تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف من�ش�أتهم كما يف
منظمات �أ�صحاب العمل مبا يف ذلك �ضمان امل�ساواة يف الأجر عن عمل ذي قيمة مت�ساوية .ويف
الواقع ال يقت�صر تعزيز امل�ساواة على احرتام احلقوق والقانون وح�سب ،و�إمنا ي�ش ّكل �أي�ض ًا ممار�سة
ح�سنة �ضمن امل�ؤ�س�سة .فيمكن مل�ؤ�س�سة ال ُينظر �إليها على أ� ّنها ت�أخذ امل�ساواة على حممل اجل ّدية
(تفتقر مث ًال �إىل �سيا�سة امل�ساواة يف الفر�ص �أو ال تط ّبق �سيا�سة قائمة) �أن تتعر�ض لفقدان نخبة
امل�ستخدمني وميكن �أن تكون �أق ّل جاذب ّية لعمالء حمتملني .ويف حال املناق�صات العامة ،ميكن �أن
ي�ؤدي عدم االهتمام بامل�ساواة �إىل خ�سارة العقود.
تزايد تدريجي) يف �صفوف �أ�صحاب العمل واملدراء لأ�سباب ع ّدة.
وت�ش ّكل املر�أة �أقل ّية (مع أ� ّنها يف ٍ
ب�شكل عام ،تعاين املر�أة من حمدودية فر�ص التعليم والتدريب؛ والف�صل املهني يف
ففي املجتمع ٍ
التعليم والتدريب واال�ستخدام؛ والو�صول املحدود �إىل االعتمادات؛ واملواقف النمط ّية امل�ستم ّرة
حيال تويل املر�أة املنا�صب الإدارية� .أ ّما يف مكان العمل فتت�ضمن العقبات:
•التح ّيز يف �أنظمة و�إجراءات اال�ستخدام والرتقية؛
رجح يف املر�أة �أق ّل من الرجل �أن تنتقل �أو ت�سافر لأغرا�ض العمل
•حاجات التن ّقل ( ُي ّ
يف حال �إخطار عاجل)؛
•�شروط الأقدم ّية (غالب ًا ما تفقد املر�أة الأقدم ّية نظر ًا النقطاعها عن العمل بدواعي
الأمومة)؛
•ت�أثري ال�شبكات الذكور ّية («منتديات العمالقة») يف الرتقية؛
•�ساعات العمل الطويلة املتوقعة من طاقم العمل الأعلى درج ًة؛
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•ت�صميم الوظائف بحيث تقت�ضي مهارات �أق ّل يف «الوظائف الن�سائ ّية» ،وتو ّفر و�صو ًال
�أق ّل �إىل التدريب �أثناء اخلدمة/التع ّلم املتوا�صل؛
•الت�ضارب بني توقعات الإدارة وم�س�ؤول ّيات العائلة؛
•�سوء �إنفاذ �سيا�سات امل�ساواة.

اتفاق ّية  :87احلرية النقابية وحماية حق التنظيم1948 ،
اتفاق ّية  :98حق التنظيم واملفاو�ضة اجلماعية1949 ،
اتفاق ّية  100وتو�صية  :90امل�ساواة يف الأجور151 ،
اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز يف اال�ستخدام واملهنة1958 ،
اتفاق ّية  122وتو�صية � :122سيا�سة العمالة1964 ،
اتفاق ّية  :151عالقات العمل يف اخلدمة العامة1978 ،
تو�صية  :198عالقة اال�ستخدام2006 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:امل�ستخدَ م؛ منظمات �أ�صحاب العمل؛ عالقة اال�ستخدام؛
ال�سقف الزجاجي؛ امل�شرتيات العامة.

ال�صحة يف �أثناء الأمومة
ّ
تن�ص جميع اتفاق ّيات منظمة العمل الدول ّية وتو�صياتها املتع ّلقة بحماية العاملة احلامل واملر�ضع
ّ
�صحة هذه العاملة يف �أثناء الأمومة .ويرد املبد أ� العام يف اتفاق ّية حماية الأمومة رقم
على حماية ّ
تن�ص على ما يلي:
 183لعام  2000التي ّ
تتخذ ك ّل دولة ع�ضو ،بعد الت�شاور مع املنظمات املمثلة لأ�صحاب العمل وللع ّمال ،تدابري منا�سبة
ب�صحة
ل�ضمان �أ ّال ت�ضطر املر�أة احلامل �أو املر�ضع �إىل �أداء عمل تعتربه ال�سلطة املخت�صة �ضار ًا ّ
�صحة طفلها (منظمة
�صحة الأم �أو ّ
الأ ّم �أو الطفل �أو حيث يقرر تقييم بوجود خطر ج�سيم على ّ
العمل الدول ّية ،2000 ،املادة .)3
وتن�ص ّ تو�صية حماية الأمومة رقم  95لعام  1952على �أن العمل لي ًال و�ساعات العمل الإ�ضاف ّية
حمظورة على املر�أة احلامل واملر�أة التي تر�ضع طفلها .و ُيحظر ا�ستخدام املر�أة يف الأعمال التي
وب�صحة طفلها خالل فرتة احلمل وخالل فرتة ثالثة �أ�شهر على
ب�صحتها
ّ
تُعترب �أعما ًال �ضار ًة ّ
الأق ّل بعد الو�ضع .ويمُ نع ا�ستخدام املر�أة احلامل �أو املر�ضع يف:
وزن ثقيل ،يتط ّلب جهد ًا بدن ّي ًا غري عادي،
•�أي عمل �شاق يقت�ضي رفع �أو �سحب �أو دفع ٍ
والوقوف �ساعات طويلة؛
•�أي عمل يتط ّلب احلفاظ على توازن خا�ص؛
•العمل مع �آالت اهتزاز ّية.
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تن�ص التو�صية رقم  191حول حماية الأمومة على واجب �أن تتخذ تدابري ترمي �إىل توفري عمل
ّ
�صحة املر�أة احلامل �أو املر�ضع �أو طفلها بنا ًء على �شهاد ٍة طب ّية
بديل حيث يتبينّ وجود خطر على ّ
عند االقت�ضاء .وميكن �أن يت�ضمن ذلك تكييف ظروف عمل املر�أة؛ النقل �إىل وظيفة �أخرى ال ت�ض ّر
نق�ص يف الأجر �إذا كان هذا التكييف غري ممكن عمل ّي ًا؛ �أو �إجازة مدفوعة الأجر
ب�صحتها دون ٍ
ّ
وفق ًا للقوانني �أو اللوائح �أو املمار�سات الوطن ّية �إذا كان هذا النقل غري ممكن عمل ّياً.
وقد يتعينّ اتخاذ تدابري احرتاز ّية �أو اللجوء �إىل اال�ستخدام البديل يف حال الن�ساء احلوامل
العامالت يف مهن ّ
تعر�ضهنّ للإ�شعاعات.

اتفاق ّية  :103حماية الأمومة (مراجعة) وتو�صية  :95حماية الأمومة1952 ،
اتفاق ّية  183وتو�صية  :191حماية الأمومة2000 ،
ً
بروتوكول  :89بروتوكول عام  1990التفاقية العمل ليال (املر�أة) (مراجعة)1948 ،
اتفاق ّية  :171العمل الليلي1990 ،
اتفاق ّية  :102ال�ضمان االجتماعي (املعايري الدنيا)1952 ،
تو�صية  :116تخفي�ض �ساعات العمل1962 ،
تو�صية  :114حماية من الإ�شعاعات1960 ،
اتفاق ّية  :110املزارع( 1958 ،وبروتوكول العام )1982
تو�صية  :157العاملون بالتمري�ض1977 ،
اتفاق ّية  170وتو�صية  :177املواد الكيميائ ّية1990 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:العاملة املر�ضع؛ املواد الكيميائ ّية؛ حماية الأمومة؛
العمل الليلي؛ احلماية من الإ�شعاعات.
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ال�ضمان االجتماعي
ميكن التعريف بال�ضمان االجتماعي على أ� ّنه «احلماية التي يو ّفرها املجتمع لأع�ضائه يف وجه
ال�صعوبات االقت�صاد ّية واالجتماع ّية التي تكون ناجمة عن وقف الك�سب �أو خف�ضه ال�شديد نتيجة
املر�ض ،الأمومة ،الإ�صابة يف العمل ،البطالة ،الإعاقة ،ال�شيخوخة �أو املر�ض؛ وعلى �أ ّنه توفري
الرعاية الطب ّية وتوفري الإعانات للعائالت التي فيها �أطفال».
وال ب ّد من و�ضع حدٍّ �أدنى من املعايري جلميع الع ّمال يف املجاالت التالية من ال�ضمان االجتماعي:
•الرعاية الطب ّية؛
ال�صحي؛
•الت�أمني
ّ
•�إعانات البطالة؛
•معا�شات التقاعد (�إعانات ال�شيخوخة)؛
•�إعانات يف حال �إ�صابات العمل؛
•الإعانات العائل ّية؛
•�إعانات الأمومة؛
•�إعانات الإعاقة؛
•�إعانات الورثة.
ال�صحي وحماية الأمومة ومعا�شات التقاعد تعني جميع فئات الع ّمال امل�ستخدمني
�إن �إعانات الت�أمني ّ
يف وظائف �صناع ّية وزراع ّية مبا يف ذلك الأجريات العامالت يف املنزل والع ّمال املنزليني يف الأ�سر
اخلا�صة .وميكن �أن تكون �إعانات ال�ضمان االجتماعي متنا�سبة مع دخل امل�ستفيد �أو التزاماته
العائلية �أو �أن تكون مقطوعة �أو مرتبطة ب�إمكانيات امل�ستفيد .كما تتح ّمل الدولة امل�س�ؤول ّية العامة
عن ت�سديد الإعانات وعن �إدارة امل�ؤ�س�سة املعن ّية.
يف البداية�ُ ،صممت �أنظمة ال�ضمان االجتماعي يف غالبها على �أ�سا�س «منوذج املعيل الذكر».
وهو منوذج ي�ستند على فر�ض ّية �أنّ الرجل رب العائلة هو الذي يك�سب لقمة العي�ش و�أنّ املر�أة
ب�شكل من �أ�شكال
هي التي تتولىّ م�سو�ؤل ّية العمل غري امل�أجور .ولقد حظيت الن�ساء املت�أهالت ٍ
احلماية امل�ستمدة مما يتمتع به الزوج ،فيما اعتُربت مكا�سبها امل�شتقة من ن�شاطها املهني على
�أ ّنها �إ�ضاف ّية .وال تزال الت�شريعات احلال ّية مت�أثرة بهذه اجلذور ،حتّى ولو مت الق�ضاء على املعاملة
غري املتكافئة �أو احل ّد منها �إىل درج ٍة بعيد ٍة يف �أبرز الدول ال�صناعية.
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وما عاد موقع املر�أة �أو املواقف حيال هيكل ّيات الأ�سرة و�أدوارها مطابق ًا للنموذج التقليدي .ولكن،
تت�سم جمتمعات عديدة بكون املر�أة جتني مكا�سب حمدودة �أو معدومة لعدد من ال�سنني نظر ًا
للتوزيع غري املتكافئ مل�س�ؤوليات رعاية الأطفال والأ�سرة .وبهدف احليلولة دون فقر الأرامل
امل�س ّنات ،يجب �إعادة النظر يف و�صول املر�أة �إىل خطط ال�ضمان االجتماعي ومعا�شات التقاعد
على ال�صعيد الوطني .فيمكن �أن حتاول �أنظمة ال�ضمان االجتماعي:
• التعوي�ضعنامل�شاركةغرياملتكافئةيفاملهاماملنزل ّية(مث ًالعربجتزئةمعا�شاتالتقاعد)؛
•الت�شجيع على توزيع �أكرث �إن�صاف ًا (مث ًال عرب منح الإعانات الوالد ّية التي تكون
متو ّفرة للآباء و�/أو الأمهات).
وعلى امل�ستويني الوطني والدويل ،ت�ش ّكل املجاالت التالية ّ
حمط تركيز لتعزيز امل�ساواة يف املعاملة
بني الرجال والن�ساء يف ق�ضايا ال�ضمان االجتماعي:
•تف�صيل احلقوق على قيا�س الإعانات وربط هذه احلقوق بالفرد؛
يخ�ص �سنّ التقاعد؛
•امل�ساواة يف املعاملة يف ما ّ
يخ�ص �إعانات الورثة؛
•امل�ساواة يف املعاملة يف ما ّ
•توزيع معا�شات التقاعد يف حال االنف�صال؛
•الأخذ بعني االعتبار و�ضع الأهل ذوي امل�س�ؤول ّيات العائل ّية لدى احت�ساب الإعانات �أو
الو�صول �إليها.
لقد اعتمد م�ؤمتر العمل الدويل يف دورته التا�سعة والثمانني عام  2001قرار ًا وخال�صات حول
ال�ضمان االجتماعي .ويف هذه ال�صكوك ت�ص ّور �شامل ومتوا�صل للحماية االجتماع ّية من منظور
تنمية مهارات الفرد على املدى البعيد (ال �س ّيما عن طريق التعليم الأويل والتعليم املتوا�صل)
ل�ضمان ا�ستمراره يف الوظيفة .كما اعتمدت هذه ال�صكوك نظرة �شاملة حيال نطاق انطباق
ال�ضمان االجتماعي .ويف ربط ال�ضمان االجتماعي بالعمل الالئق ما ي�ساعد على تر�سيخه يف
مبادئ الكرامة والت�ضامن .على �سبيل املثال� ،إن ف�صل احلاجة �إىل ال�ضمان االجتماعي عن
اال�ستخدام باملعنى ال�ض ّيق ،يعني �إمكان ّية تغطية اال�ستخدام الذاتي والعمل يف االقت�صاد غري
النظامي وعمل الرعاية ال�شخ�صي غري امل�أجور الذي تتواله ن�ساء ،مبا يتخطى نطاق العمل
أم�س احلاجة �إليها.
النظامي .وبهذه الطريقة ،ميكن للحماية االجتماع ّية �أن تبلغ من هو ب� ّ

ال�صحي1927 ،
تو�صية  :29الت�أمني ّ
االتفاق ّية  :102ال�ضمان االجتماعي (املعايري الدنيا)1952 ،
اتفاق ّية  :118امل�ساواة يف املعاملة (ال�ضمان االجتماعي)1962 ،
اتفاق ّية  :157احلفاظ على احلقوق يف جمال ال�ضمان االجتماعي1982 ،
اتفاق ّية  :103حماية الأمومة (مراجعة) ،وتو�صية  :95حماية الأمومة1952 ،
اتفاق ّية  183وتو�صية  :191حماية الأمومة2000 ،
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الإطالع �أي�ض ًا على�:شروط و�إعانات اال�ستخدام؛ �إعانات �إ�صابات العمل؛
�إجازة الأمومة؛ حماية الأمومة؛ معا�ش التقاعد
(�إعانات التقاعد)؛ الف�صل املهني؛ الت�أمني ال�صحي.
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العامالت الأطفال
الإطالع �أي�ض ًا على :عمل الأطفال.

العامالت امل�سنّات
�إن البنية العمر ّية ل�سكان العامل �إىل حت ّول اليوم بح�سب البلدان �أو املناطق ،ولك ّنها متيل يف الغالب
�إىل االرتفاع .فيتق ّدم �سكان الدول النامية يف العمر ب�سرع ٍة تفوق تق ّدم �سكان الدول املتط ّورة يف
امل�سنات �أكرث جتل ّي ًا يف الدول املتقدمة .وغالب ًا ما ت�ش ّكل املر�أة
ال�سنّ ولكنّ االرتفاع يف عدد الن�ساء ّ
غالب ّية الأ�شخا�ص امل�سنني يف العامل؛ عام � ،2005ش ّكلت املر�أة  %53من املجموعة العمر ّية ملن
هم فوق �سنّ ال�ستني و %63من املجموعة العمر ّية ملن هم فوق الثمانني (منظمة الأمم املتحدة،
 .)2007ولقد ارتفعت معدالت امل�شاركة يف القوى العاملة جلميع الع ّمال ممن هم فوق اخلم�سني
رجح فيها �أن ت�ستم ّر باالرتفاع ،ولكن يف حني تنخف�ض معدالت امل�شاركة يف القوى
حول العامل و ُي ّ
العاملة للرجال ال �س ّيما من منهم يبلغ من العمر �أكرث من � 55سنة ،ترتفع يف املقابل معدالت
امل�شاركة يف القوى العاملة للن�ساء.
وتتع ّر�ض العامالت امل�سنات لتمييز مزدوج �أو حتّى مت�ضاعف على �أ�سا�س اجلن�س وال�سنّ و�أ�شكال
�أخرى من التمييز مثل العرق/الإثن ّية .وميكن �أن تت�ضاعف مع الوقت �أ�شكال التمييز التي ت�ؤ ّثر يف
املر�أة طوال حياتها ف ُي�ضاف �إليها التمييز املبني على ال�سنّ  .بالن�سبة �إىل العاملة امل�س ّنة ،عندما
ب�شكل كب ٍري خيارات العمل �أو ترتيبات العمل املتاحة لها،
جتتمع �أ�شكال التمييز هذه تنخف�ض ٍ
مما يجربها مث ًال على االنتقال �إىل العمل بع�ض الوقت �أو العمل غري النظامي �أو العمل للح�ساب
تعوي�ض غري منا�سب مما يجعل
اخلا�ص .وميكن �أن ي�ؤدي هذا بدوره �إىل ظروف عمل �أ�سو�أ و�إىل
ٍ
التقاعد خيار ًا غري م�أمون �أو غري م�ستدام .كما يعني التمييز املبني على ال�سنّ بحق العامالت
املتقدمات يف ال�سنّ �أنّ �أ�صحاب العمل ال ي�ستغلون مهارات وخربات وتفاين هذه الفئة املنتجة من
العمال.
وتواجه العاملة امل�س ّنة �شك ًال من التمييز ال ُيعرتف به يف غالب الأحيان يف القانون �أو املجتمع
ويكون مبن ّي ًا على م�س�ؤول ّيات عائل ّية ما�ضية �أو م�ستم ّرة .ومن اخلط�أ االفرتا�ض ب�أنّ معاقبة العاملة
نتيجة امل�س�ؤول ّيات العائل ّية �سوف تنتهي ما �أن تتقدم يف ال�سنّ  .فت�ضطر العاملة امل�س ّنة ،وال �س ّيما
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التي �أم�ضت يف �سنني عمرها ال�سابقة فرتات طويلة يف العمل غري امل�أجور لرعاية �أ�سرتها� ،إىل
االكتفاء بفكرة �أ ّنها قد ال تتمتع مبهارات متقدمة مما يح ّد جمدد ًا من فر�ص ا�ستخدامها .كما
ميكن يف الواقع �أن تتولىّ العاملة امل�س ّنة م�س�ؤول ّيات عائل ّية .فتميل امل�سنة �إىل حت ّمل م�س�ؤول ّية رعاية
الأ�سرة �أكرث من الرجل عن طريق رعاية الزوج والأقارب كبار ال�سنّ �أو حتّى الأحفاد .على �سبيل
املثال� ،أ ّدت خ�سارة جيل ب�أ�سره نتيجة الإ�صابة بفريو�س الإيدز يف العديد من دول �إفريقيا �إىل
ترك الأجداد (وال �س ّيما اجل ّدات) يف دور الراعي الأ�سا�سي ال بل الوحيد للأحفاد .وال ب ّد من
�إقامة �سيا�سات حتقق التوازن بني العمل والعائلة لي�س فقط للع ّمال ال�شباب من الن�ساء والرجال
و�إمنا �أي�ض ًا للع ّمال من جميع الأعمار .وقدرة العاملة امل�س ّنة على ك�سب العي�ش لنف�سها وغريها من
�أفراد العائلة الأق ّل حظو ًة رهن بوجود �سيا�سات التوازن بني العمل والأ�سرة يف مكان العمل وقابل ّية
اال�ستفادة منها.
ومييل التمييز على �أ�سا�س ال�سنّ واملتمثل بفر�ض حدود عمر ّية وا�ضحة على التوظيف �أو اال�ستبقاء
�أو التمييز غري املبا�شر املتمثل بتدابري تو ّلد ظروف ًا جترب الع ّمال امل�سنني على التقاعد املبكر� ،إىل
الت�أثري يف الن�ساء �أكرث من الرجال ،مث ًال يف خطط التوفري الإلزام ّية للتقاعد .ومع �أنّ احل�سابات
الأكتوار ّية ت�أخذ بعني االعتبار قابلية عي�ش املر�أة فرتة �أطول من الرجل� ،إ ّال �أنّ العقبة الأ�سا�س ّية
لتل ّقيها معا�ش تقاعد منا�سب هو �أ ّنها قد ال تكون قد �ساهمت مببالغ م�ستم ّرة يف هذه اخلطط �أو
قد ال تكون قد أ� ّمتت احل ّد الأدنى من �سنوات الدفع طوال م ّدة عملها .فيمكن يف االنقطاع عن
الدفع �أو عدم امل�ساهمة يف ّ
خطة التقاعد �أن ي�ؤ ّثر يف املبلغ الذي تتقا�ضاه الحق ًا يف حياتها .وهذا
ي�ؤ ّثر يف املر�أة التي تبقى يف املنزل �أو ترتك اال�ستخدام امل�أجور ب�صورة دور ّي ٍة لرتبية الأطفال �أو
تلبية م�س�ؤول ّيات عائل ّية �أخرى.
ويختلف �سنّ التقاعد املن�صو�ص عليه باختالف الدول وحتّى يف داخل الدولة والقطاع الواحد .كما
ميكن �أن يختلف بح�سب اجلن�س ،حيث يكون �سنّ تقاعد املر�أة يف العادة دون �سنّ تقاعد الرجل.
وتواجه املر�أة خطر ًا �أعلى بكثري من الرجل لناحية تراجع معايري العي�ش عند التقاعد ،مع ارتباط
املكا�سب الأدنى وا�ستحقاقات التقاعد الأدنى مب�شاركتها يف �سوق العمل .ويقع التمييز جمدد ًا لأنّ
عمل املر�أة غري امل�أجور يف الرعاية مل ي أُ�خذ يف احل�سبان يف ح�ساب معا�شات التقاعد .ولقد بد�أت
بع�ض الدول ،مثل فرن�سا ،بح�ساب هذا العامل يف معا�شات تقاعد الن�ساء امل�س ّنات .ولكن يجب
مزيد من اجلهود يف دول �أخرى للتوعية على هذه امل�شكلة ،واحلر�ص على �أن تتمتع الن�ساء
بذل ٍ
امل�س ّنات بالأمن املايل لدى التقاعد وعلى �أن يتم االعرتاف ب�أهم ّية العمل خارج مكان العمل يف
ح�سابات معا�ش التقاعد.
ّ
ال�صك الوحيد ال�صادر عن منظمة العمل
وت�ش ّكل تو�صية الع ّمال امل�سنني رقم  162لعام 1980
الدول ّية الذي ي�شري �إىل هذه املجموعة ،وهي ال تتمتع بالق ّوة على الإلزام التي تتمتع بها االتفاق ّية.
وهي تعالج التمييز على �أ�سا�س ال�سنّ ولك ّنها ال ت�أخذ بعني االعتبار ت�ضاعف هذا التمييز نتيجة
عوامل �أخرى� ،ضمن ًا اجلن�س .كما ال ت�أخذ تو�صية �إنهاء اال�ستخدام رقم  166لعام  1982بعني
االعتبار التمييز اجلن�سي يف �أحكامها املت�صلة بالع ّمال امل�سنني مع �أنّ تو�صية وكاالت اال�ستخدام
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اخلا�صة رقم  188لعام  1997تورد ال�سنّ واجلن�س على أ� ّنهما �أ�سباب ُي ّ
حظر على �أ�سا�سها التمييز.
وال تورد االتفاق ّية رقم  111ال�سنّ على �أ ّنه �أحد الأ�سباب الأ�سا�س ّية ال�سبعة التي ُي ّ
حظر على
�أ�سا�سها التمييز يف القانون الدويل ،مع أ� ّنها مت ّكن يف املادة ( 1 .1ب) الدول الأع�ضاء من �أن
ت�ضيف منفرد ًة �أ�سباب متييز �أخرى �إىل جانب الأ�سباب ال�سبع الأ�سا�س ّية ،وقد �أ�ضاف بع�ض الدول
ال�سنّ �إىل الالئحة .وتورد املادة  2 .5من االتفاق ّية ال�سنّ من بني الأ�س�س ال�شرع ّية التخاذ تدابري
خا�صة لتلبية �شروط حمددة ال تعترب من قبيل التمييز.
وت�ش ّكل مقاربة «الدورة احليات ّية» �إ�سرتاتيج ّية جمدي ًة ملعاجلة التمييز امل�ضاعف على �أ�سا�س
اجلن�س وال�سنّ  .وهي م�ستخدمة يف منهاج عمل بيجينغ لت�سليط ال�ضوء على انت�شار �سيا�سات
التمييز التي ت�ؤ ّثر يف الن�ساء يف خمتلف حمطات حياتهنّ  .وهي حتلل التمييز من منظور تراكم
�أ�شكال التمييز التي ميكن �أن ت ؤ� ّثر يف ال�شخ�ص عرب خمتلف حمطات احلياة وت�أخذ بعني االعتبار
م�ساهمة الع ّمال الإيجاب ّية يف املجتمع عرب خمتلف املحطات ـ ـ مبا يف ذلك ،بالن�سبة للعاملة،
املرحلة التي ت�ؤدي فيها املر�أة دور الراعي غري امل�أجور .وت�ساعد مقاربة الدورة احليات ّية على
احلر�ص على �أ ّال يتكرر التمييز الذي تعرفه امر�أة يف مرحل ٍة ما من حياتها يف حمطات الحقة
(منظمة العمل الدول ّية ،برنامج تعزيز النوع االجتماعي.)2001 ،

اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز (يف اال�ستخدام واملهنة)1958 ،
تو�صية  :162الع ّمال امل�س ّنون1980 ،
اتفاق ّية  156وتو�صية  :165الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
تو�صية  :188وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة1997 ،
تو�صية  :189خلق الوظائف يف املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة1998 ،
تو�صية  :195تنمية املوارد الب�شر ّية2004 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:عمل الرعاية؛ التن ّوع يف مكان العمل؛ عالقة اال�ستخدام؛
تنمية املوارد الب�شر ّية؛ �إجازة تغ ّيب بداعي مر�ض يف
العائلة؛ معا�ش التقاعد؛ التوازن بني العمل والأ�سرة.

العاملة املر�ضع
مبوجب املادة  3من االتفاق ّية رقم : 183
تتخذ ك ّل دولة ع�ضو ،بعد الت�شاور مع املنظمات املمثلة لأ�صحاب العمل وللع ّمال،
تدابري منا�سبة ل�ضمان �أ ّال ت�ضط ّر املر�أة احلامل �أو املر�ضع �إىل �أداء عمل تعتربه
ب�صحة الأ ّم �أو الطفل �أو حيث يق ّرر تقييم بوجود خطر
ال�سلطة املخت�صة �ضار ًا ّ
�صحة طفلها.
�صحة الأ ّم �أو ّ
ج�سيم على ّ
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تن�ص االتفاق ّية والتو�صية رقم  191امللحقة بها على �ضرورة �أن حتظى العاملة املر�ضع باحلقّ
كما ّ
ّ
يف فرتة �أو فرتات توقف يوم ّية خم�ص�صة للإر�ضاع �أو بتخفي�ض يومي ل�ساعات العمل لإر�ضاع
الطفل .ويجب �أن يحقّ لها لهذه الغاية �أن توقف العمل على �أن ُيحت�سب مثل هذا التوقف �أو اخلف�ض
ن�صت االتفاق ّية الأوىل
يف �ساعات العمل اليوم ّية �ضمن فرتة عمل تتل ّقى عنها �أجر ًا .ويف حني ّ
حلماية الأمومة رقم  3لعام  1919على منح فرتتي ر�ضاعة م ّدة ك ّل واحدة ن�صف �ساعة ودعت
تو�صية حماية الأمومة رقم  95لعام � 1952إىل �ساعة ون�صف ال�ساعة يف اليوم ،ترتك االتفاق ّية
احلال ّية للقانون واملمار�سة الوطنيني حر ّية حتديد الفرتة التي يكون فيها التو ّقف للر�ضاعة �أو
خف�ض �ساعات العمل اليومي جائز ًا ،ناهيك عن عدد فرتات التوقف املخ�ص�صة للر�ضاعة وم ّدتها
و�إجراءات خف�ض �ساعات العمل اليوم ّية .ويجوز �إدخال تعديالت لتلبية احلاجات اخلا�صة بنا ًء
على �شهاد ٍة طب ّية عند االقت�ضاء.
وينبغي ،حيثما يكون ذلك ممكن ًا عمل ّي ًا� ،أن تُتخذ تدابري من �أجل �إقامة مرافق للإر�ضاع يف ظ ّل
ظروف �صح ّية مالئمة يف مكان العمل �أو قريب ًا منه.

اتفاق ّية  :103حماية الأمومة (مراجعة) 1952 ،وتو�صية  :95حماية الأمومة1952 ،
اتفاق ّية  183وتو�صية  :191حماية الأمومة.2000 ،
الإطالع �أي�ض ًا على� :ساعات العمل؛ حماية الأمومة.

العاملون بالتمري�ض
ت�شمل عبارة «العاملني بالتمري�ض» جميع فئات الأ�شخا�ص الذي يق ّدمون رعاية وخدمات يف جمال
التمري�ض مقابل �أجر .ويجب �أن حت ّدد الت�شريعات الوطن ّية ال�شروط ملمار�سة التمري�ض كما يجب
�أن تقت�صر هذه املمار�سة على الأ�شخا�ص الذين ي�ستوفون هذه ال�شروط.
ويجب �أن يتمتّع جميع العاملني بالتمري�ض ،ب�صرف النظر عن اجلن�س �أو عن ال�صفات الأخرى،
بظروف ت�ساوي على الأق ّل الظروف التي يتمتع بها العاملون الآخرون يف جماالت �ساعات العمل
(مبا يف ذلك العمل الإ�ضايف)،؛ الراحة الأ�سبوع ّية؛ الإجازات ال�سنو ّية مدفوعة الأجر؛ الإجازات
الدرا�س ّية؛ �إجازات الأمومة؛ الإجازات املر�ض ّية وال�ضمان االجتماعي؛ والأجر املت�ساوي عن عمل
ذي قيمة مت�ساوية .وينبغي �أن يخ�ضع العاملون بالتمري�ض لفحو�ص طب ّية عند بدء اال�ستخدام
وانتهائه وعلى فرتات منتظمة �أثناء اخلدمة .ولكن ال يجب �أن ي�ش ّكل احلمل ،يف حال الك�شف
عنه يف �أثناء الفح�ص� ،أ�سا�س ًا ل�صرف العاملة .ويف حني ال ت�ش ّكل الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة
الب�شر ّية �سبب ًا مقبو ًال للتمييز �إ ّال �أنّ التمري�ض من بني املهن التي يجب فيها الأخذ بعني االعتبار
�إ�صابة ال�شخ�ص بفريو�س نق�ص املناعة الب�شر ّية لدى تقييم �أهل ّيته للوظيفة؛ ولكن يف هذه احلاالت
يقع عبء �إثبات عدم الأهل ّية لأداء الوظيفة على كاهل �صاحب العمل.

114

ع

وال ينبغي تعري�ض العاملني بالتمري�ض ملخاطر خا�صة .و�إذا تع ّذر جت ّنب التع ّر�ض ملثل هذه
املخاطر ،ينبغي اتخاذ تدابري لتقليله �إىل �أدنى ح ّد .وينبغي �أن تُنقل املمر�ضات احلوامل والعاملون
ب�صحة �أطفالهم،
بالتمري�ض من �آباء و�أمهات واملك ّلفون عاد ًة ب�أعمال ميكن �أن ت�ض ّر ب�صحتهم �أو ّ
�إىل �أعمال �أن�سب لو�ضعهم من دون امل�سا�س بحقوقهم.
كما ينبغي �إجراء درا�سات وحتديثها لتحديد املخاطر املهن ّية اخلا�صة التي قد يتع ّر�ض لها العاملون
بالتمري�ض بحيث تتم الوقاية من هذه املخاطر .ويجب اتخاذ تدابري خا�صة للإ�شراف على تطبيق
�صحة العاملني بالتمري�ض و�سالمتهم .كما ال ب ّد من �إحقاق التعاون بني
الأحكام املت�صلة بحماية ّ
ً
العاملني بالتمري�ض ومنظماتهم حر�صا على التطبيق الف ّعال لهذه الأحكام.
وال تزال املر�أة مهيمنة على مهنة التمري�ض ،لذا ال ب ّد من �أن يحظى الرجل بفر�ص مت�ساوية يف
املهنة و�أن يلقى الت�شجيع ليمتهن التمري�ض.

اتفاق ّية  149وتو�صية  :157العاملون بالتمري�ض1977 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:عمل الرعاية؛ �ساعات العمل؛ حماية الأمومة؛ العمل
الليلي؛ الإجازة الدرا�س ّية مدفوعة الأجر؛ احلماية
االجتماع ّية؛ ال�ضمان االجتماعي.

العاملون بع�ض الوقت
العامل بع�ض الوقت هو م�ستخدَ م تق ّل �ساعات عمله العاد ّية عن �ساعات العمل العاد ّية للعاملني
طيلة الوقت واملماثلني له من حيث عالقة اال�ستخدام �أو نوع العمل يف فرع الن�شاط نف�سه .ويجب
�أن يكون االنتقال من العمل طيلة الوقت �إىل العمل بع�ض الوقت والعك�س طوع ّي ًا ،كما �أتى يف
التو�صية رقم ( 182الفقرات  18ــ20؛ مراجعة التو�صية رقم  ،165الفقرة  .))3( 21ويف حني
بنواح حمددة
ال يع ّرف العديد من الدول بالعمل بع�ض الوقت� ،إ ّال �أنّ القوانني �أو اللوائح التي تُعنى ٍ
من اال�ستخدام غالب ًا ما تفر�ض بع�ض معايري الأهل ّية �أو الظروف امل�ؤهلة على �شكل حدٍّ �أدنى من
املكا�سب �أو من �ساعات العمل التي ال ي�ستحقّ العامل� ،إذا عمل ل�ساعات �أق ّل منها ،بع�ض الإعانات
وخ�صو�ص ًا �إعانات ال�ضمان االجتماعي.
ويعمل العديد من الع ّمال امل�ؤقتني لبع�ض الوقت ،ولكنّ الع ّمال بع�ض الوقت غالب ًا ما تكون لديهم
عقود عمل مل ّدة �أطول ال بل حتّى دائمة .كما �أ ّنه غالب ًا ما يرتتب عن الوظائف بع�ض الوقت ظروف
ا�ستخدام �سيئة ،ولقد �أحرز بع�ض الدول ،وال �س ّيما هولندا ،تقدم ًا ملمو�س ًا حيال امل�ساواة يف
يخ�ص املرونة يف �ساعات العمل ،ي�ش ّكل اكت�ساب حقوق
املعاملة للعاملني بع�ض الوقت .ويف ما ّ
ً
ً
الأفراد القانون ّية يف اختيار �ساعات العمل تط ّورا وقع حديثا يف هولندا و�أملانيا.
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ويجب اتخاذ تدابري على جميع امل�ستويات ل�ضمان ح�صول العاملني بع�ض الوقت على نف�س احلماية
املمنوحة للعاملني طيلة الوقت املماثلني من حيث:
•احلر ّية النقاب ّية واملفاو�ضة اجلماع ّية؛
وال�صحة املهن ّيتني؛
•ال�سالمة
ّ
•التمييز.
ويجب ت�صميم ال�سيا�سات الوطن ّية وتطبيقها ل�ضمان متتع العاملني بع�ض الوقت بظروف معادلة
لظروف العاملني طيلة الوقت املماثلني يف جماالت:
•الأجر؛
•الأمن الوظيفي؛
•حماية الأمومة؛
•ال�ضمان االجتماعي القانوين؛
•ظروف العمل ،مبا يف ذلك الإجازات والإجازة املر�ضية.
ومن �أبرز خ�صائ�ص العمل بع�ض الوقت تر ّكزه بني �صفوف الن�ساء .فيتلقى العديد من تلك
العامالت �أجور ًا متدن ّية ،ويفتقرن �إىل احلماية االجتماع ّية و�إعاناتها ،وتُفتح �أمامهنّ فر�ص قليلة
لتح�سني ظرف اال�ستخدام .ويف ال�سنوات الأخرية ،ا�ستُحدث عدد كبري من الوظائف بع�ض الوقت
التي تبدي املر�أة ا�ستعداد ًا لقبولها �أكرث من الرجل .ولكن غالب ًا ما تكون هذه الوظائف ّ
ه�شة وال
تو ّفر دخ ًال م�ستق ّال كافي ًا وحماية يف قانون العمل وال�ضمان االجتماعي .و�إن منح فر�ص ومعاملة
�أق ّل مواتا ًة للع ّمال بع�ض الوقت مقارن ًة بالعمال طيلة الوقت ،مث ًال على �صعيد الأجور� ،إعانات
ال�شركة ،احلماية االجتماع ّية ،التقدم املهني والتدريب املهني يف �أثناء اخلدمة والو�صول �إىل
نقابات العملُ ،يعترب متييز ًا غري مبا�شر بحقّ ه�ؤالء.
واملر�أة ال تقبل دوم ًا بالعمل بع�ض الوقت كخيار ح ّر ،ال بل غالب ًا ما ت�شعر أ� ّنها جمربة على القيام
بذلك نظر ًا الزدواج ّية عبء العمل يف الوظيفة ويف الأ�سرة ولأنّ العمل طيلة الوقت غري متاح.
وت�ش ّكل �أحكام الإجازة الوالد ّية للآباء والأمهات ،ومرافق كافية لرعاية الطفولة وظروف عمل
�أكرث مرون ًة ،خيارات مرغوب بها لتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف اال�ستخدام بع�ض الوقت� .أ ّما
الأحكام الواردة يف التو�صية رقم ( 165الفقرة  )21الرامية �إىل تنظيم �شروط وظروف ا�ستخدام
العاملني بع�ض الوقت وامل�ؤقتني والع ّمال يف منازلهم وحماية �أمنهم الوظيفي ،فتنبع من االعرتاف
ب�أنّ الع ّمال ذوي امل�س�ؤول ّيات العائل ّية هم الذين يقومون بدرج ٍة كبري ٍة بتوليّ العمل بع�ض الوقت
و�سائر �أ�شكال العمل غري النمطي .ويجب يف مثل هذه الأحكام وال�شروط والظروف �أن تكون قدر
الإمكان مكافئة لأحكام و�شروط ا�ستخدام العاملني وقت ًا كام ًال والع ّمال الدائمني؛ ويجوز عند
االقت�ضاء احت�ساب م�ستحقاتهم على �أ�سا�س ن�سبي.
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تو�صية  :165الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
اتفاق ّية  175وتو�صية  :182العمل بع�ض الوقت1994 ،
تو�صية  :191حماية الأمومة2000 ،
تو�صية  :198عالقة اال�ستخدام2006 ،

ع

الإطالع �أي�ض ًا على:العمل غري النمطي؛ العمل العر�ضي؛ خدمات ومرافق
رعاية الطفولة والأ�سرة؛ الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات
العائل ّية؛ العمل غري الثابت؛ املد ّر�سون.

العاملون مبوجب عقود م�ؤقتة
الإطالع �أي�ض ًا على:العمل غري النمطي؛ العمل العر�ضي؛ الع ّمال ذوو
امل�س�ؤول ّيات العائل ّية؛ مرونة العمل؛ العمل بع�ض الوقت.

العاملون يف اال�ستخدام الذاتي
يف �شتى الأنظمة القانون ّيةُ ،يع ّد العامل يف اال�ستخدام الذاتي �شخ�ص ًا يعمل ب�صور ٍة م�ستق ّل ٍة عن
�أي �صاحب عمل منفرد وذلك على خالف امل�ستخدم �أو العامل غري امل�ستقل .ويق ّدم العاملون يف
اال�ستخدام الذاتي (الذي ُيعرفون �أي�ض ًا بالعاملني يف مهنة ح ّرة �أو العاملني امل�ستق ّلني �أو حل�سابهم
اخلا�ص) خدمات مبوجب عقود لقاء �أجر من دون �أية تبع ّية للطرف املتعا َقد معه .وميكن توزيع فئة
الع ّمال امل�ستخدمني لذاتهم على ع ّمال يعملون حل�سابهم اخلا�ص ولديهم م�ستخدمني (ويكونون
�أ�صحاب عمل �أو ر ّواد �أعمال) ،وم�ستخدمني لذاتهم من دون م�ستخدمني (العاملون حل�سابهم
اخلا�ص �أو التجار املنفردون) و�أع�ضاء تعاون ّيات املنتجني.
وتختلف املعايري التي حت ّدد ما �إذا كان اال�ستخدام ا�ستخدام ًا ذاتي ًا باختالف الأنظمة القانون ّية،
لكن جميع الأنظمة ت�أخذ ب�أ�سبقية وقائع الرتتيب التعاقدي .وتفرت�ض بع�ض الدول الأع�ضاء �أنّ
�شخ�ص �آخر مقابل �أجر هي عالقات
�شخ�ص حل�ساب
جميع العالقات التي يرتتب عنها عمل
ٍ
ٍ
ا�ستخدام ويجب على الأطراف �أن تق ّدم الأد ّلة لتثبت �أ ّنها ،وعلى العك�س ،تزاول العمالة الذاتية،
وهذا افرتا�ض قابل للمناق�شة .فبح�سب التو�صية رقم  198حول عالقة اال�ستخدام ،يجب على
ال�سيا�سات الوطن ّية �أن تو ّفر توجيهات لأ�صحاب العمل والع ّمال للتمييز بني امل�ستخدمني والعاملني
يف اال�ستخدام الذاتي ،من بني �أمور �أخرى.
عمل ّي ًا ،من غري ال�سهل التمييز بني العمل الذاتي وعالقة اال�ستخدام امل�سترتة .فتفادي ًا للواجبات
القانون ّية املرتبطة باال�ستخدام ،قد تكون عالقة اال�ستخدام م�سترتة حتت قناع «اال�ستخدام الذاتي»
مع �أنّ العامل هو يف الواقع غري م�ستق ّل (مث ًال يف حال بع�ض الع ّمال يف املنزل ،وهم يف الغالب من
الن�ساء) .ويجب �أن يخ�ضع هذا اال�ستخدام امل�سترت للقانون املط ّبق على عالقة عمل «فعل ّية».
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والعاملون يف اال�ستخدام الذاتي هم ع ّمال م�ست ّقلون لناحية امل�ساهمات يف ال�ضمان االجتماعي،
مما يعني عمل ّي ًا �أ ّنهم يحظون بحماية �أق ّل يف �أنظمة ال�ضمان االجتماعي.
ّ
ويعمل العاملون لذاتهم يف جمموعة كبري ٍة من الوظائف ،وتتواجد ن�سبة عالية ن�سب ّي ًا من العمالة
متنام من الن�ساء �إىل
الذاتية يف العديد من الدول النامية .وعلى ال�صعيد العاملي ،ين�ضم عدد ٍ
العمالة الذاتية حيث بات للمر�أة اليوم الغلبة على بع�ض فئات ه�ؤالء العمال لأ�سباب عدةّ :بع�ضها
«�سلبي» ومنها ظاهرة «ال�سقف الزجاجي» (مراجعة ال�صفحة ***) ،واله ّوة يف الأجر بني
اجلن�سني ،و�صعوبة الو�صول �إىل الوظائف (ح�سنة الأجر) واحلاجة �إىل التوفيق بني الن�شاطات
االقت�صاد ّية وامل�س�ؤول ّيات العائل ّية� .أ ّما الأ�سباب الأخرى فهي �أكرث �إيجاب ّي ًة وت�شمل الدعم الذي
متنحه بع�ض احلكومات للن�ساء الرياديات.
ويجب �أن يتمتع العاملون يف اال�ستخدام الذاتي باحلقوق الأ�سا�س ّية نف�سها املمنوحة للم�ستخدمني
مع �أ ّنه قد ي�صعب عليهم عمل ّي ًا الو�صول �إىل مثل هذه احلقوق لأنهم يفتقرون �إىل التمثيل وي�صعب
عليهم تنظيم �صفوفهم.

تو�صية � :169سيا�سة العمالة (�أحكام تكميل ّية)1984 ،
اتفاق ّية  :168النهو�ض بالعمال واحلماية من البطالة1988 ،
تو�صية  :198عالقة اال�ستخدام2006 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:احل�صول على عمل؛ التعاون ّيات؛ امل�ستخدم؛ عالقة
اال�ستخدام؛ امل�ساواة يف الأجر؛ ال�سقف الزجاجي؛ العمل
يف املنزل؛ االقت�صاد غري النظامي؛ العامالت امل�سنّات؛
الن�ساء منظمات امل�شاريع؛ التوازن بني العمل والأ�سرة.

العاملون حل�سابهم اخلا�ص
الإطالع �أي�ض ًا على :العاملون يف اال�ستخدام الذاتي.
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عالقة اال�ستخدام

ع

ت�ش ّكل عالقة اال�ستخدام الرابط القانوين بني �أ�صحاب الع ّمال والع ّمال ،وهي تن�ش أ� عندما ي�ؤدي
�شخ�ص عم ًال �أو خدمات حتت �شروط معينة مقابل �أجر (منظمة العمل الدول ّية� ،2006b ،ص.
ٌ
.14)3
تلد احلقوق والواجبات املتبادلة بني امل�ستخدم و�صاحب العمل من خالل عالقة اال�ستخدام �أي ّا
كان التعريف بها .وهي �ش ّكلت وال تزال الآل ّية الأ�سا�س ّية التي ي�صل الع ّمال من خاللها �إىل حقوق
و�إعانات العمل املنبثقة عن قانون العمل وال�ضمان االجتماعي .وي�ش ّكل وجود عالقة ا�ستخدام
ال�شرط الذي يح ّدد انطباق �أحكام قانون العمل وال�ضمان االجتماعي ال�سارية على امل�ستخدمني.
وهي النقطة املرجع ّية الأ�سا�س ّية لتحديد نطاق وطبيعة حقوق �أ�صحاب العمل وواجباتهم حيال
الع ّمال.
ومن الأهم ّية مبكان �أن تكون عالقة اال�ستخدام قابلة للم�ساءلة و�شفافة وعادلة ومن�صفة نظر ًا
لتنامي عدد الع ّمال التابعني الذين يفتقرون �إىل احلماية نتيجة واحد �أو �أكرث من العوامل التالية
التي غالب ًا ما تكون جمتمعة:
•نطاق القانون �ض ّيق �أو �ض ّيق التف�سري؛
•�صياغة القانون �ضعيفة �أو مبهمة وبالتايل نطاقها غري وا�ضح؛
•عالقة اال�ستخدام م�سترتة؛
•العالقة مبهمة وتو ّلد ال�شك حيال وجود عالقة ا�ستخدام فعل ّية �أو عدم وجودها؛
•عالقة اال�ستخدام قائمة فعل ّي ًا ولكنّ هو ّية �صاحب العمل غري وا�ضحة ناهيك عن
حقوق العامل واجلهة امل�س�ؤولة عنها؛
•عدم التقيد بالقوانني و�إنفاذها.
وعليه ،يتعينّ طرح الأ�سئلة التالية:
•متى تقوم عالقة اال�ستخدام؟
•ما هي عالقة اال�ستخدام املبهمة؟
•ما الق�صد من عالقة اال�ستخدام امل�سترتة؟
•ما هي عالقة اال�ستخدام متعددة الأطراف �أو “املث ّلثة”؟
•من هو امل�ستخدَ م؟
•من هو �صاحب العمل؟
 )14يعالج هذا التقرير يف العمق عالقة اال�ستخدام يف القانون واملمار�سة في�شمل حواىل  60دولة ع�ضو تختلف من حيث املوقع
اجلغرايف والأنظمة القانون ّية والتقاليد.
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تت�ضمن التو�صية رقم  198حول عالقة اال�ستخدام �إ�شارات ع ّدة �إىل امل�ساواة بني اجلن�سني وعدم
وتن�ص يف املادة  5على �أ ّنه «ينبغي للدول الأع�ضاء �أن تويل اهتمام ًا خا�ص ًا يف ال�سيا�سة
التمييزّ .
ّ
الوطن ّية ل�ضمان حماية ف ّعالة للع ّمال وال �س ّيما لأولئك املت�أثرين بعدم اليقني فيما يتعلق بوجود
عالقة ا�ستخدام مبن فيهم العامالت ف�ض ًال عن �أكرث الع ّمال ا�ست�ضعاف ًا والع ّمال ال�شباب والع ّمال
امل�سنني والعاملني يف االقت�صاد غري املنظم والع ّمال املهاجرين والع ّمال املع ّوقني» .وحتثّ املادة
 6الدول الأع�ضاء على �أن «تويل اهتمام ًا خا�ص ًا يف ال�سيا�سة الوطن ّية للت�صدي للبعد املتع ّلق
باجلن�سني حيث تغلب العامالت يف بع�ض املهن والقطاعات التي تت�سم بن�سبة مرتفعة من عالقات
اال�ستخدام امل�سترتة �أو التي تفتقر فيها عالقة اال�ستخدام �إىل الو�ضوح» وعلى �أن « ت�ضع �سيا�سات
وا�ضحة ب�ش�أن امل�ساواة بني اجلن�سني وحت�سني �إنفاذ القوانني واالتفاقات ذات ال�صلة على امل�ستوى
الوطني بحيث ميكن الت�صدي بفعال ّية للبعد املتع ّلق باجلن�سني».

تو�صية  :198عالقة اال�ستخدام2006 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:العمل غري النمطي؛ الع ّمال التابعون؛ امل�ستخدم؛ �صاحب
العمل؛ مرونة العمل؛ العمل يف املنزل؛ االقت�صاد غري
النظامي؛ الع ّمال املهاجرون؛ العامالت امل�سنّات؛ العاملون
بع�ض الوقت؛ العمل غري الثابت؛ العمل عن بعد؛ العاملون
يف اال�ستخدام الذاتي؛ الإجتار بالأ�شخا�ص.

الع ّمال التابعون
مزيد من احلماية للع ّمال الذين يع ّولون ب�صور ٍة
ولد مفهوم الع ّمال التابعني من احلاجة �إىل منح ٍ
واحد لت�أمني م�صدر دخلهم ولكن من دون �أن يعملوا يف
عمل ٍ
كامل ٍة �أو جزئ ّي ٍة على �صاحب ٍ
وظيفة نظامية بدوام كامل .وعليه يندرج هذا املفهوم ما بني مفهومي اال�ستخدام واال�ستخدام
الذاتي؛ ولكنّ الع ّمال التابعني هم �أقرب �إىل امل�ستخدمني منه �إىل املقاولني امل�ستق ّلني نظر ًا
واحد مع �أ ّنهم لي�سوا م�ستخدمني ب�صور ٍة ر�سم ّي ٍة .فغالب ًا ما يكونون
الرتباطهم ب�صاحب عمل ٍ
�أ�شبه بامل�ستخدمني يف �أوجه عدة :ميكنهم العمل يف مق ّر �صاحب العمل و�/أو ا�ستخدام معدات
�صاحب العمل وميكنهم �أداء مهام م�شابهة ملا ي�ؤديه املوظفون �أو امل�ستخدمون طيلة الوقت وقد
ح ّلوا بدي ًال عنهم عن طريق ترتيبات التلزمي .ولكنهم ال يفيدون عاد ًة من احلماية املمنوحة
وال�صحة و�ساعات العمل وحماية الأمومة والأحكام التي تخ ّولهم
للم�ستخدمني لناحية ال�سالمة
ّ
�أداء م�س�ؤول ّياتهم العائل ّية �أو التحرر من التمييز.
ور�أت الدورة احلادية والت�سعون مل�ؤمتر العمل الدويل ( )2003التي ناق�شت عالقة اال�ستخدام �أ ّنه
يف �إطار برنامج العمل الالئق ،يجب �أن يعمل جميع الع ّمال ،ب�صرف النظر عن و�ضع اال�ستخدام،
يف ظروف عمل الئقة وكرمية .و�أ ّدى هذا االعرتاف �إىل القرار باعتماد معيا ٍر جديد حول عالقة
اال�ستخدام عام  .2006وتعالج التو�صية  198هذا التحدي .واعرتاف ًا منها ب�أنّ العامالت هنّ �أكرث
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ع

الع ّمال عر�ض ًة للت�أثر بعالقات اال�ستخدام غري الأكيدة �أو الغام�ضة وما يرتتب عنها من حماية
اجتماع ّية �ضعيفة ال بل غائبة ،فهي حتثّ الدول الأع�ضاء على معاجلة البعد اجلن�ساين الذي
ترتديه مثل هذه الظروف يف ال�سيا�سة الوطن ّية عن طريق اتّباع �سيا�سات وا�ضحة حول امل�ساواة
بني اجلن�سني وتعزيز �سبل �إنفاذ القوانني ذات ال�صلة.

تو�صية :198عالقة اال�ستخدام2006 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:العمل غري النمطي؛ العمل امل�سترت؛ عالقة اال�ستخدام؛
العمل يف املنزل؛ العاملون يف اال�ستخدام الذاتي.

الع ّمال الريفيون
الإطالع �أي�ض ًا على :الع ّمال الزراعيون وغريهم من الع ّمال الريفيني.

الع ّمال الزراعيون وغريهم من الع ّمال الريفيني
ال زال يعمل يف قطاع الزراعة حول العامل عد ٌد يفوق عدد العاملني يف �أي قطاع �آخر من االقت�صاد
العاملي ،وقد و�صلت ن�سبتهم �إىل  %40عام ( 2005منظمة العمل الدول ّية� ،a2006 ،ص.)25 .
وال تزال غالب ّية العامالت يف العامل مر ّكزة يف املناطق الريف ّية ويف الوظائف الزراعية حتديد ًا،
مع �أ ّنها تنخرط بدرج ٍة متنامي ٍة يف الن�شاطات الريف ّية غري الزراع ّية .ويف االقت�صاد ّيات التي
ت�شكل فيها الزراعة القطاع االقت�صادي الأبرز ،تعمل املر�أة يف هذا القطاع بن�سب ٍة تفوق ن�سبة
الرجل (منظمة العمل الدول ّية� ،a2004 ،ص .)25 .وغالب ًا ما تتف ّوق معدالت م�شاركة املر�أة يف
مما يعك�س طريقة تنظيم
هذه القطاعات على الن�سب امل�سج ّلة يف غالب ّية القطاعات الأخرىّ ،
العمل يف هذه القطاعات حيث تُ�سجل ن�سبة عالية من املزارع ال�صغرية العائل ّية ومن الوحدات
وح�صة املر�أة �أكرب من ح�صة الرجل يف �صفوف الع ّمال الزراعيني والعمال غري
غري الزراع ّيةّ .
ً
امل�أجورين يف املزارع العائلية؛ ففي حني يهاجر الرجل �إىل املدينة بحثا عن وظيفة ،تبقى املر�أة
يف الريف لتوليّ �أمر املزرعة .وجتد العاملة الزراع ّية نف�سها يف العديد من الدول يف موقع َمن ال
�سلطة له حيث ال يجوز لها �أن متتلك الأر�ض �أو ترثها ،وعليه ال ت�ستطيع الإفادة من املنافع التي تُع ّد
فيها ملك ّية الأر�ض �شرط ًا �أ�سا�س ّي ًا ،مثل االنت�ساب �إىل التعاون ّيات واالحتادات االئتمان ّية �أو برامج
الإر�شاد الزراعي.
ويف حني يعاين جميع ع ّمال الريف من �ساعات العمل الطويلة ،وتدين الأجر ،ويتع ّر�ضون ملخاطر
وال�صحة املهن ّيتني ،غالب ًا ما تتح ّمل املر�أة عبء هذه الظروف نظر ًا لرت ّكزها الكبري يف
ال�سالمة
ّ
العمل العر�ضي واملو�سمي .وبهدف توفري بع�ض احلماية من مثل هذه الظروف ال�سلب ّية� ،شملت
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معايري العمل الدول ّية املعن ّية بحر ّية التج ّمع يف الزراعة والتي جرى اعتمادها منذ عامي 1921
و ،1975جميع الع ّمال الريفيني الذي ُيع ّرف بهم على �أ ّنهم �أ�شخا�ص ميار�سون الزراعة �أو احلرف
اليدو ّية �أو مهنة مرتبطة بها يف املناطق الريف ّية .وجرى اعتماد معايري جديدة حول ال�سالمة
وال�صحة املهن ّيتني يف الزراعة عام ( 2001االتفاق ّية رقم  184والتو�صية رقم  )192تغطي حماية
ّ
�صحة الع ّمال الأحداث واحلوامل واملر�ضعات وكبار ال�سنّ
ال�صحة عرب اتخاذ تدابري حلماية ّ
ّ
ً
تن�ص املادة  18من االتفاق ّية رقم  184على �أن «تتخذ تدابري
(تو�صية  ،192ثانيا .))3( 4 .كما ّ
ّ
تكفل مراعاة االحتياجات اخلا�صة للعامالت يف الزراعة يف ما يتعلق باحلمل والر�ضاعة الطبيع ّية
وال�صحة الإجناب ّية».
ّ
عمل ّي ًا ،أ� ّدى انت�شار املزارع العائل ّية �أو اخلا�صة والذي ترافق مع معدالت مقروئ ّية متدن ّية وحواجز
لغوية وجهل حلقوق الع ّمال� ،إىل �إعاقة انت�شار النقابات يف املناطق الريف ّية ما عدا يف قطاعي
ب�شكل خا�ص على الن�ساء حيث مع ّدل املقروئية
املزارع الكربى وال�صناعات الغذائية .وي�سري هذا ٍ
ّ
ب�شكل �أ�سا�سي على الرجال
دون مع ّدل الرجال .وغالب ًا ما ال تعرتف خدمات الإر�شاد التي تركز ٍ
بدور العاملة يف الزراعة على �أ ّنها عامل �إنتاج �أ�سا�سي ،كما ي�صعب على املر�أة يف بع�ض الأحيان
النفاذ �إىل خدمات الدعم مثل التدريب الريفي واالئتمان لأنّ الن�ساء الريف ّيات ال يتك ّلمن لغة البلد
الر�سم ّية �أو ال ي�ستطعن القراءة .وعليه ،تتمتع املر�أة بقدرة تفاو�ض حمدودة وغالب ًا ما تحُ رم من
�أب�سط حقوقها يف العمل .ويجب �أن حتظى املر�أة العاملة يف املناطق الريف ّية بظروف اال�ستخدام
نف�سها التي يحظى بها العاملون يف قطاعات �أخرى.
كما ي�سود العمل اجلربي من خالل عبود ّية الدين يف املجتمعات الريف ّية يف العديد من الدول ،وال
�س ّيما يف جنوب �إفريقيا� .أ ّما اال�ستعباد غري املبا�شر الذي يكون فيه الن�ساء والأطفال م�ستعبدين
لرب العائلة الذكر فمن �سمات قطاع الزراعة ،حيث ميكن “مقاي�ضة” املر�أة كجزءٍ من دين
ّ
ً
ّ
الرجل وغالبا ما ُيتوقع منها القيام ب�أعمال منزل ّية حل�ساب �صاحب الأر�ض بالإ�ضافة �إىل العمل
الزراعي .و�أ�صبح بع�ض دول �آ�سيا اجلنوب ّية وال �س ّيما باك�ستان ملتزم ًا بدرج ٍة �أكرب مبعاجلة عمل
القنانة يف املزارع كما يف ال�صناعات.

اتفاق ّية  :11حق التج ّمع (الزراعة)1921 ،
اتفاق ّية  :129تفتي�ش العمل (الزراعة)1969 ،
اتفاق ّية  141وتو�صية  :149منظمات العمال الريفيني1975 ،
اتفاق ّية  184وتو�صية  :192ال�سالمة وال�صحة يف الزراعة2001 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:عمل الأطفال؛ العمل اجلربي؛ احلرية النقابية وحق
وال�صحة املهن ّيتان؛ ع ّمال املزارع.
التنظيم؛ ال�سالمة
ّ
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ع ّمال املزارع

املزرعة هي من�ش�أة مزروعة باملحا�صيل املُع ّدة عاد ًة لغايات الت�صدير .وت�ش ّكل العامالت جزء ًا
كبري ًا من القوى العاملة يف املزارع وتغطي حقوقهن االتفاق ّية رقم  110للعام .1958
عم ًال باالتفاق ّية رقم  183للعام  ،2000يجوز لع ّمال املزارع على غرار غريهم من الع ّمال احل�صول
على �إجازة �أمومة .ويجب �أن متتد الإجازة على فرتة �أق ّلها � 12أ�سبوع ًا ،منها �ستّة �أ�سابيع على
الأق ّل بعد الو�ضع .ومن املمكن متديد الإجازة �إذا ت�أخرت الوالدة عن املوعد املرتقب �أو يف حال
املر�ض .ويجوز احل�صول على �إجازة الأمومة بعد انق�ضاء ما جمموعه  150يوم عمل كحد �أق�صى
لدى �صاحب العمل نف�سه يف خالل فرتة �سنة قبل موعد الوالدة.
وال يجوز �أن ُيطلب �إىل �أي امر�أة حامل القيام بعمل قد يكون م�ض ّر ًا ب�صحتها .ويجب ت�سديد
ب�شكل كامل ووفق ظروف �صح ّية
الإعانات النقد ّية مما ي�سمح للمر�أة ب�إعالة نف�سها وطفلها ٍ
منا�سبة .وكما هي احلال مع ع ّمال �آخرين ،يجب يف الإعانات الطب ّية �أن ت�شمل الرعاية ما قبل
الو�ضع ويف خالله وبعده كما اال�ست�شفاء عند احلاجة.
وال يجب �صرف عاملة مزارعة ب�سبب احلمل� ،أو ب�سبب تغ ّيبها يف �إجازة الأمومة �أو الر�ضاعة.
ويجب �أن تمُ نح احلقّ يف وقف عملها لإر�ضاع طفلها.

اتفاق ّية  :110املزارع( 1958 ،وبروتوكول العام )1982
تو�صية  :110املزارع1958 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:الع ّمال الزراعيون وغريهم من الع ّمال الريفيني؛ املواد
الكيميائ ّية؛ العاملة املر�ضع؛ الت�سريح؛ حماية الأمومة؛
�إجازة الأمومة.

الع ّمال املع ّوقون
ال�شخ�ص املع ّوق هو فرد انخف�ضت بدرج ٍة كبري ٍة احتماالت �ضمان عمل منا�سب له واالحتفاظ
به والرتقية فيه نتيجة لق�صور بدين �أو عقلي معرتف به قانون ًا .ويجب �أن ُيتاح له الو�صول �إىل
ا�ستخدام منا�سب (مبا يف ذلك التوجيه والتدريب املهني) وفر�ص االندماج يف املجتمع يف ظ ّل
امل�شاركة وامل�ساواة الكاملتني .وال يجوز ت�سريحه بداعي الإعاقة.
وتعاين املر�أة املع ّوقة �إ�ساء ًة مزدوج ًة فتجد نف�سها عر�ض ًة للتمييز لكونها امر�أة ولكونها مع ّوقة.
فيجب احرتام وتعزيز امل�ساواة يف الفر�ص واملعاملة بني الع ّمال املع ّوقني من اجلن�سني .وال تُعترب
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التدابري الإيجاب ّية اخلا�صة التي ت�ستهدف حتقيق امل�ساواة الفعل ّية يف الفر�ص واملعاملة للع ّمال
املع ّوقني مبثابة تدابري متييز ّية �ض ّد غريهم من الع ّمال.
وقد اعتمدت منظمة العمل الدول ّية عام  2001مد ّونة �سلوك حول �إدارة الإعاقة يف مكان العمل.

تو�صية  :99الت�أهيل املهني (للمع ّوقني)1955 ،
اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز يف اال�ستخدام واملهنة1958 ،
اتفاق ّية � :158إنهاء اال�ستخدام1982 ،
اتفاق ّية  159وتو�صية  :168الت�أهيل املهني والعمالة (املعوقون)1983 ،
�إدارة الإعاقة يف مكان العمل  ، Managing Disability in the Workplaceمد ّونة �سلوك
ملنظمة العمل الدول ّية2001 ،
الإطالع �أي�ض ًا على :العمل الإيجابي؛ التن ّوع يف مكان العمل.

الع ّمال املنزلي ّون
العمل املنزيل كناية عن عمل يق�ضي بتدبري املنزل والعناية باحلديقة يتو ّاله م�ستخدمون قد ينتمون
�أو ال ينتمون �إىل الأ�سرة ،وذلك ت�سهي ًال ل�سري احلياة املنزل ّية وتلبية االحتياجات ال�شخ�ص ّية.
و�ش ّكل العن�صر الن�سائي ،وبخا�صة الن�ساء املهاجرات ،غالب ّية الع ّمال املنزليني .وهم يف غالب ّيتهم
من الفتيات الأطفال؛ يف تنزانيا على �سبيل املثال� ،ش ّكل توظيف فتيات دون �سنّ الرابع ع�شرة يف
الأحياء الريف ّية للعمل كخادمات يف املدن مثار قلق الربنامج الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال
ملنظمة العمل الدولية (منظمة العمل الدول ّية.)1998 ،SEAPAT ،
وال ُي�ص ّنف الع ّمال املوظفون يف تنظيف املباين العامة واخلا�صة �ضمن فئة الع ّمال املنزليني .ولقد
ّ
غطت االتفاق ّية رقم  181والتو�صية رقم  188حول وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة مو�ضوع جلي�سات
الأطفال واملرب ّيات اللواتي يجري ا�ستخدامهنَّ عن طريق وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة.
ميكن للعمل املنزيل �أن يكون طيلة الوقت (على �أ�سا�س الإقامة يف املنزل �أو عدم الإقامة فيه)،
بع�ض الوقت �أو على �أ�سا�س عر�ضي بح�سب ال�ساعة .ومع �أنّ املهام التي ت�ؤدى �شبيهة يف معظم
الأحيان مبهام العمل املنزيل الذي ي�ؤديه �أفراد الأ�سرة� ،إ ّال �أنّ العالقة عالقة ا�ستخدام وقليلة هي
بنوع من �إطار تنظيمي .يف العديد من الدول لوائح خا�صة بالعمل
الدول التي حتيط العمل املنزيل ٍ
وبخطط ال�ضمان االجتماعي للع ّمال املنزليني .ويف املبد�أ يجب منح الإعانات املال ّية واالجتماع ّية
مثل امل�ساهمة يف �صندوق التقاعد و�إجازة الأمومة واملر�ض والإجازة الأ�سبوع ّية والإجازات املدفوعة
مبا يتما�شى مع القانون الوطني .ويجب �أن يكون التعوي�ض منا�سب ًا لكم ّية العمل وطبيعته و�أن يتم
ت�سديده ب�صورة �شهر ّية� ،أ�سبوع ّية �أو يوم ّية؛ ويجب �أن يكون الأجر امل�سدد للع ّمال املهاجرين معاد ًال
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ملا ُي�س ّدد للع ّمال املحليني� .إمنا عمل ّي ًا تت�ضمن لوائح العمل اخلا�صة العديد من اال�ستثناءات التي
ت�صب يف م�صلحة الع ّمال املنزليني .ونظر ًا لكون العمل املنزيل خف ّي ًا ي�صعب تنظيمه ،مع �أنّ
ال ّ
تو�سع نطاقها لي�شمل هذه الناحية من عامل العمل.
العديد من �إدارات العمل ّ
عاد ًة ما يواجه الع ّمال املنزل ّيون عدد ًا من امل�شاكل� :ساعات عمل طويلة ،عبء عمل ثقيل� ،أجور
ال�صحة والإعانات النقد ّية �أو احلماية من الت�سريح يف حال الأمومة،
متدن ّية ،ا�ستبعاد من خطط
ّ
غياب رقابة ال�سلطات امل�س�ؤولة عن تفتي�ش العمل و�إنفاذ القانون� ،ضعف موقع املفاو�ضة اجلماع ّية،
وارتفاع درجة �سيطرة �صاحب العمل .ويواجه الع ّمال املنزل ّيون املقيمون جمموعة م�شاكل �إ�ضاف ّية
مفادها العزل و�صعوبة التنظيم ومنط احلياة ّ
املنظم ومق ّر ال�سكن ال�سيئ وعدم كفاية الطعام
وغياب اخل�صو�ص ّية .وي�ش ّكل العنف يف العمل بدن ّي ًا كان �أم نف�س ّي ًا خطر ًا مهن ّي ًا �شائع ًا يواجهه
الع ّمال املنزل ّيون.

قليلة هي اتفاق ّيات منظمة العمل الدول ّية التي تت�ضمن �أو ت�ستبعد �صراحة الع ّمال املنزليني من
ب�شكل عام ،ت�سري على الع ّمال
نطاقها ولكن ال تُعنى �أي اتفاق ّية �صراح ًة بالع ّمال املنزلينيٍ .
وي�صح هذا
املنزليني معايري منظمة العمل الدول ّية التي تنطبق على فئات �أخرى من الع ّمال.
ّ
ب�شكل خا�ص بالن�سبة �إىل امل�ساواة يف الفر�ص واملعاملة والتنظيم واملفاو�ضة اجلماع ّية والت�أمني
ٍ
ً
ال�صحي واحرتام احل ّد الأدنى ل�سنّ العمل .وتورد اتفاق ّيات �أخرى بنودا تراعي املرونة فت�سمح
للدول امل�صادقة با�ستبعاد فئات حمددة من الع ّمال �أو املن�ش�آت؛ وي�سري هذا على �سبيل املثال على
الأحكام اخلا�صة ببطالة الع ّمال املنزليني وال�ضوابط املت�صلة بالعمل الليلي الذي ينجزه الأحداث.
ويختلف العمل املنزيل عن العمل يف املنزل وال تغطيه اتفاق ّية العمل يف املنزل رقم  177لعام
.1996

اتفاق ّية  95وتو�صية  :85حماية الأجور1949 ،
اتفاق ّية  100وتو�صية  :90امل�ساواة يف الأجور1951 ،
اتفاق ّية  :103حماية الأمومة (مراجعة) وتو�صية  :95حماية الأمومة1952 ،
اتفاق ّية  :175العمل بع�ض الوقت1994 ،
اتفاق ّية  181وتو�صية  :188وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة
اتفاق ّية  183وتو�صية  :191حماية الأمومة2000 ،
تو�صية  :198عالقة اال�ستخدام2006 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل؛ حماية الأمومة؛
الع ّمال املهاجرون؛ احلماية االجتماع ّية؛ ال�ضمان
االجتماعي؛ العنف يف مكان العمل املبني على النوع
االجتماعي؛ �ساعات العمل.
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الع ّمال املهاجرون
بلد �إىل �آخر للعمل يف وظيفة ال تكون حل�سابهم
الع ّمال املهاجرون هم الأ�شخا�ص الذي يهاجرون من ٍ
اخلا�ص .وال تنطبق �صكوك منظمة العمل الدول ّية حول الع ّمال املهاجرين على ما يلي :ع ّمال
البحارة؛
احلدود ،الفنانني والأ�شخا�ص الذي ميار�سون مهنة ح ّر ًة ودخلوا البلد لفرتة ق�صرية؛ ّ
الأ�شخا�ص القادمني خ�صي�ص ًا بق�صد التدريب �أو التعليم؛ م�ستخدمي منظمات �أو من�ش�آت تعمل
داخل �أرا�ضي بلد ما ومتت املوافقة على دخولهم هذا البلد بنا ًء على طلب من �صاحب عملهم
لتوليّ وظائف �أو مهام حمددة ولفرتة زمن ّية حمدودة ومع ّينة ويكونون ملزمني مبغادرة ذلك البلد
عند �إجناز هذه الوظائف �أو املهام.
يجب �أن يتمتع جميع الع ّمال املهاجرين ،ب�صرف النظر عن اجلن�س �أو عن �صفات �شخ�ص ّية
�أخرى ،باحلقّ يف معامل ٍة ال تق ّل م�ؤاتاة عن املعاملة املتاحة للع ّمال الوطن ّيني يف املجاالت الآتية،
على �سبيل املثال ال احل�صر:
•الأجر (مبا يف ذلك الإعانات العائل ّية)؛
•�ساعات العمل؛
•ترتيبات ال�ساعات الإ�ضافية؛
•الإجازة مدفوعة الأجر؛
•القيود املفرو�ضة على العمل يف املنزل؛
•احل ّد الأدنى ل�سنّ اال�ستخدام؛
•التلمذة والتدريب؛
•عمل الن�ساء والأحداث؛
•الن�شاطات النقاب ّية؛
•امل�شاركة يف املفاو�ضة اجلماعية والتمتّع مبزاياها؛
•ال�سكن وال�ضمان االجتماعي.
نظر ًا ملعدالت البطالة املرتفعة وامل�ستم ّرة ،ا�ستحدثت دول عديدة �سيا�سات للح ّد من عدد
املهاجرين وهي تواجه اليوم م�شكلة الع ّمال املهاجرين الذين يعملون ب�صورة غري م�شروعة و�/أو
غري قانون ّية .على الرغم من �أنّ البيانات الإح�صائ ّية غري وا�ضحة ،ميكن التك ّهن ب�أنّ ه�ؤالء الع ّمال
هم يف معظمهم من الن�ساء .وميكن يف �سيا�سات الهجرة الوافدة غري املراعية العتبارات النوع
االجتماعي والقائمة يف دول املق�صد �أن ت�ؤتي تبعات �سلب ّية غري متكافئة على الن�ساء الوافدات مما
يجعلهنّ عر�ض ًة خلطر العمل غري امل�شروع والرتحيل.
ومتيل العاملة املهاجرة �إىل العمل يف جمموعة حمدودة من الوظائف مبا يف ذلك العمل اليدوي
ب�شكل �أكرب يف الوظائف املت�صلة
يف الزراعة �أو امل�صانع �أو مناطق جتهيز ال�صادرات ،ولكن ٍ
ب�أدوار املر�أة النمط ّية مثل الرعاية ،التمري�ض ،العمل املنزيل ،والعمل متدين امل�ستوى يف املطاعم
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ب�شكل خا�ص
والفنادق و�صناعة الرتفيه .وبحكم العمل الذي ت�ؤديه املر�أة والفتاة ،ميكن �أن تتع ّر�ض ٍ
لال�ست�ضعاف لدى العمل يف دولة غري دولتها .فيمكن للن�ساء والفتيات �أن يخ�ضعن لال�ستغالل
و�سوء املعاملة لي�س فقط لكونهنّ خارج حماية بلد املن�ش أ� و�إمنا �أي�ض ًا لكونهنّ يتولني يف غالب
الأحيان وظائف ال يحظني مبوجبها بحماية الت�شريعات االجتماع ّية .ويزداد و�ضع املر�أة �سوء ًا
نظر ًا لغياب اال�ستقالل ّية وعالقة التبع ّية القو ّية التي مت ّيز هذه الوظائف .فيمكن �أن تتع ّر�ض
للعنف اجلن�ساين واال�ستغالل اجلن�سي خ�صو�ص ًا �إذا كانت تعمل كعاملة منل ّية �أو عاملة جن�س.
هذا وعاد ًة ما تكون يانعة يف ال�سنّ  ،فقرية ومعزولة عن �أ�سرتها التي تركتها يف بدل املن�ش�أ .وهي
ال تتكلم لغة البلد امل�ضيف وبالتايل ال تعي �أنّ لديها حقوق ًا تتع ّر�ض لالنتهاك وغالب ًا ما ال تعلم
�إىل �أين تتجه طلب ًا للم�ساعدة .كما ميكنها يف �أ�سو أ� الأحوال �أن تقع �ضح ّية ممار�سات التوظيف
واال�ستخدام الق�سر ّية �أو االجتار بالب�شر .وعاد ًة ما تواجه الن�ساء ال�شابات والفتيات خطر التع ّر�ض
للإجتار نتيجة اال�ستغالل اجلن�سي التجاري.
وت�سري معظم �أحكام منظمة العمل الدول ّية حلماية الع ّمال املهاجرين على الع ّمال الوافدين
الذين دخلوا بطريقة �شرع ّية �إىل �أر�ض دولة ع�ضو .فتدعو االتفاق ّية رقم  97على �سبيل املثال
الدول �إىل منح الوافدين املوجودين ب�صورة قانون ّية على �أرا�ضيها معامل ًة مت�ساوية ب�صرف النظر
عن اجلن�س .وكانت االتفاق ّية رقم  143العمال املهاجرون (�أحكام تكميلية) ،1975 ،أ� ّول حماولة
تقوم بها الأ�سرة الدول ّية للتعاطي مع م�شكلة الهجرة غري امل�شروعة وا�ستخدام املهاجرين غري
ّ
ال�صك على :
القانوين .وي�ساعد هذا
•�إر�ساء الواجب العام القا�ضي بفر�ض احرتام احلقوق الإن�سان ّية الأ�سا�س ّية جلميع
الع ّمال املهاجرين� ،سواء دخلوا البلد ب�صورة قانونية �أم غري قانونية؛
•دعوة الدول الأع�ضاء �إىل �ضمان امل�ساواة يف املعاملة بني جميع الع ّمال املهاجرين
الذي ميار�سون نف�س الن�شاط �أي ًا كانت �شروط ا�ستخدامهم (املادة ( 12ز))؛
•�ضمان عدد من احلقوق النا�شئة عن �أي ا�ستخدام �سابق من حيث الأجر والت�أمني
االجتماعي واملزايا الأخرى حر�ص ًا على عدم حرمان الع ّمال املهاجرين امل�ستخدمني
ب�صورة غري قانونية من حقوقهم املت�صلة بالعمل املنجز؛
•�ضمان حقّ العامل املهاجر يف اال�ستئناف؛
•دعوة الدول الأع�ضاء �إىل الق�ضاء على حركات الهجرة اخلف ّية من �أجل اال�ستخدام
واال�ستخدام غري القانوين و�إىل معاقبة منظمي حركات الهجرة غري القانون ّية
اخلف ّية من �أجل العمل ومناه�ضة من ي�ستخدمون ع ّما ًال هاجروا �إليها يف ظروف
غري قانون ّية.
يخ�ص مكافحة ا�ستغالل العامالت املهاجرات .ولكنّ
وال تر�سي هذه االتفاق ّية قواعد خا�صة يف ما ّ
العامالت غري القانونيات ،مبن فيهنّ �ضحايا التهريب ،يحظني باحلماية يف االتفاق ّية رقم 29
حول العمل اجلربي.
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اتفاق ّية  :29العمل اجلربي1930 ،
اتفاق ّية  97وتو�صية  86العمال املهاجرون (مراجعة)1949 ،
اتفاق ّية  :143العمال املهاجرون (�أحكام تكميلية)1975 ،
تو�صية  :151الع ّمال املهاجرون1975 ،
�إعالن ب�ش�أن املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل1998 ،
الإطالع �أي�ض ًا على :العمل امل�سترت؛ العمل اجلربي؛ الإجتار بالأ�شخا�ص.

الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية
تع ّرف االتفاق ّية رقم  156الع ّمال ذوي امل�س�ؤول ّيات العائل ّية �أ ّنهم الع ّمال من اجلن�سني الذين
لديهم م�س�ؤول ّيات تتع ّلق ب�أطفالهم الذين يعولونهم ،وب�أع�ضاء �آخرين يف �أ�سرتهم املبا�شرة ،الذي
يحتاجون ب�صورة وا�ضحة �إىل رعايتهم �أو �إعالتهم عندما حت ّد هذه امل�س�ؤول ّيات من �إمكان ّيات
اال�ستعداد من �أجل مزاولة ن�شاط اقت�صادي �أو الرتقي فيه (املادة  ،1الفقرتان  .)2–1ومن
م�س�ؤول ّية ك ّل دولة ع�ضو حتديد الأ�شخا�ص الذين ت�شملهم هذه الأحكام.
يجب على الع ّمال من اجلن�سني �أن يتمكنوا من العمل من دون �أن يتع ّر�ضوا للتمييز الناجم عن
تعار�ض ملحوظ بني م�س�ؤول ّيات العمل وامل�س�ؤول ّيات العائل ّية .وال يجب تقييدهم على �أ�سا�س
امل�س�ؤول ّيات العائل ّية لدى اال�ستعداد من �أجل مزاولة ن�شاط اقت�صادي وااللتحاق به وامل�شاركة �أو
الرتقي فيه.
وت�ضع االتفاق ّية رقم  156والتو�صية رقم  165املرافقة لها امل�ساواة يف الفر�ص واملعاملة بني الع ّمال
ذوي امل�س�ؤول ّيات العائل ّية �ضمن �إطار �أو�سع يت�ضمن تدابري لتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني .وعليه
يجب يف املبادئ والأهداف الواجب �إتباعها مبا يف ذلك م�صلحة الع ّمال ذوي امل�س�ؤول ّيات العائل ّية،
�أن ت�ش ّكل ،قدر امل�ستطاع ،جزء ًا من ال�سيا�سات الوطن ّية ذات ال�صلة واملتع ّلقة بامل�ساواة يف الفر�ص
واملعاملة للع ّمال الذكور والإناث �أو �أن تكون مرتبط ًة بها ارتباط ًا وثيق ًا.
ويجب على ال�سيا�سات الوطن ّية املُع ّدة ملعاجلة هذا املو�ضوع مبا يتما�شى مع االتفاق ّية � 156أن
ترمي �إىل �إيجاد م�ساواة فعل ّية يف الفر�ص واملعاملة بني الع ّمال من اجلن�سني ،وبالن�سبة �إىل العمال
الذي يتحملون �أو ال يتحملون م�س�ؤول ّيات عائل ّية .كما يجب �أن تطبق هذه ال�سيا�سات بالت�ساوي على
الع ّمال الأجراء وغري الأجراء .فح�صر �أحكام االتفاق ّية بالأجراء وحدهم ي�ستبعد العديد من
الع ّمال الآخرين ذوي امل�س�ؤول ّيات العائل ّية وال �س ّيما العاملني يف اال�ستخدام الذاتي الذين ي�ش ّكلون
جزء ًا كبري ًا من ال�سكان الن�شطني اقت�صاد ّي ًا يف معظم الدول النامية.
ويجب �أخذ حاجات الع ّمال ذوي امل�س�ؤول ّيات العائل ّية يف احل�سبان خ�صو�ص ًا لدى التخطيط
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للخدمات االجتماع ّية وتطويرها وتعزيزها مثل املرافق واخلدمات املتع ّلقة برعاية الطفولة وكبار
ال�سنّ والعائلة .ويجب القيام بربامج لن�شر املعلومات والتوعية حول و�ضع ه�ؤالء الع ّمال .كما ينبغي
تعزيز املرونة يف ظروف العمل وال�ضمان االجتماعي عن طريق:
•التخفي�ض التدريجي ل�ساعات العمل اليوم ّية وتخفي�ض �ساعات العمل الإ�ضاف ّية؛
•�إ�ضفاء مزيد من املرونة على الرتتيبات املتع ّلقة بجداول العمل وفرتات الراحة
والإجازات؛
موقع
•الأخذ يف احل�سبان مكان عمل الزوج و�إمكانات تعليم الأطفال عند االنتقال من ٍ
�إىل �آخر؛
•تنظيم والإ�شراف على �أحكام و�شروط ا�ستخدام العاملني بع�ض الوقت والع ّمال
امل�ؤقتني والعاملني يف املنزل :ينبغي �أن تكون جميع �شروط اال�ستخدام وظروفه مبا
فيها ال�ضمان االجتماعي مكافئة ل�شروط ا�ستخدام العاملني طيلة الوقت والع ّمال
الدائمني.
•اعتبار امل�س�ؤول ّيات العائل ّية �سبب ًا م�شروع ًا لرف�ض عر�ض عمل (لتفادي خ�سارة
�إعانات البطالة �أو تعليقها).

اتفاق ّية  156وتو�صية  :165الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
اتفاق ّية  158وتو�صية � :166إنهاء اال�ستخدام1982 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:خدمات ومرافق رعاية الطفولة والأ�سرة؛ �إجازة تغ ّيب
بداعي مر�ض يف العائلة؛ احلالة االجتماع ّية؛ الإجازة
الوالد ّية؛ التوازن بني العمل والأ�سرة.

عمل الأطفال
�إن عمل الأطفال ،باعتباره �أحد �أ�شكال العمل الواجب �إزالتها ،ال ي�شمل �شتّى �أنواع اال�ستخدام
�أو العمل الذي ينجزه الأطفال دون �سنّ الثامنة ع�شرة .بل هو ي�شمل العمل الذي ُي�سيء �إىل
�صحة الطفل وتعليمه ورفاهه ومن ّوه .ويقوم املعيار العام لتعريف عمل الأطفال على �سنّ الطفل
ّ
ّ
ّ
وطبيعة العمل .فيق�ضي �أحد املبادئ الأ�سا�س ّية ب�أال يت�ضارب العمل مع تعلم الطفل ومن ّوه الذهني
واجل�سدي الكامل .و ُي�ش ّكل ال�سنّ عام ًال �أ�سا�س ّي ًا لأ ّنه ،و�صو ًال �إىل �سنّ مع ّينة ،يجب �أن ينح�صر
اهتمام الطفل بتح�صيل التعليم وامل�شاركة يف ن�شاطات �أخرى منا�سبة لنم ّوه ال�صحي ،مبا يف ذلك
اللعب .ويت�أثر الأطفال بالعمل ب�صورة خمتلفة و�أكرث ح ّدة من البالغني ،فك ّلما كان الطفل يانع ًا
يف ال�سنّ ك ّلما زادت درجة ا�ست�ضعافه .ومن بني املعايري املهمة الواجب مراعاتها خطورة العمل
والظروف التي ُي�ؤ ّدى فيها.
تق ّدر منظمة العمل الدول ّية عدد املنخرطني يف عمل الأطفال بحواىل  218مليون طفل ،ي�شارك
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 127مليون منهم يف العمل اخلطري يف حني ُيجرب ما يزيد على  8ماليني طفل على العمل ك�ضح ّية
كجنود �أطفال وع ّمال �سخرة وم�ستخدمني يف الن�شاطات غري امل�شروعة مثل
االجتار بالأطفال �أو
ٍ
االجتار باملخدرات واال�ستغالل اجلن�سي (منظمة العمل الدول ّية ،2006c ،اجلدول .)1 .1
عاد ًة ما يرتبط عمل الأطفال بالفقر والتمييز .وهو لي�س مو�ضوع ًا يعني حقوق الإن�سان اخلا�صة
بالطفل وح�سب و�إمنا يرتبط �أي�ض ًا بالتمييز بني اجلن�سني نتيجة دور الآباء والأمهات غري املت�ساوي
يف �إعالة الأ�سرة ورعايتها ،ونظر ًا الختالف التوقعات حيال �آفاق ت ّعلم الفتيات وال�صبيان
وم�سريتهم املهن ّية .كما يطرح عمل الأطفال م�شكلة لتنمية املوارد الب�شر ّية كونه يحرم الرجال
وجه �أف�ضل من الأطفال ومينع رجال ون�ساء
والن�ساء من الوظائف التي ميكنهم �أدا�ؤها على ٍ
الغد من اكت�ساب املهارات وممار�سة احلقّ يف العمل .وهو مينع بالتايل و�ضع �سيا�سات وبرامج
ا�ستخدام من�صفة.
لقد عملت منظمة العمل الدول ّية يف �سبيل �إزالة عمل الأطفال منذ ت�أ�سي�سها عام  .1919وقد
تن�ص االتفاق ّية رقم  138لعام 1973
جرى تكييف العديد من االتفاق ّيات والتو�صيات لهذه الغايةّ .
على �أ ّنه ال يجوز توظيف �أي طفل دون �سنّ �إنهاء الدرا�سة الإلزام ّية (عاد ًة � 15سنة) يف �أي قطاع
اقت�صادي ،يف حني حتثّ االتفاق ّية رقم  182لعام  1999على اتخاذ تدابري فور ّية لإزالة �أ�سو�أ
�صبي كان �أم فتاة ،دون �سنّ الثامنة ع�شرة يف العمل
�أ�شكال عمل الأطفال مثل ا�ستخدام �أي طفلّ ،
اجلربي ،وال�صراعات امل�س ّلحة ،والدعارة ،والأعمال الإباح ّية� ،أو �أنواع العمل اخلطرية املح ّددة
وطن ّي ًا.
ويجب يف التدابري الوطن ّية الرامية �إىل �إزالة عمل الأطفال �أن تهدف �إىل الوقاية منه بالكامل كما
�إىل �سحب الأطفال منه وتوفري احللول البديلة .ويجب تطبيق �إ�سرتاتيجية على مراحل ،حمددة
زمن ّي ًا ،متعددة القطاعات ومتكاملة تت�ضمن اخلطوات التالية:
•التوعية على امل�شكلة يف خمتلف �أنحاء البالد يف املجتمعات املحل ّية كما يف �أماكن
العمل؛
•�إجراء حتليل ميداين للك�شف عن م�شاكل عمل الأطفال يف خمتلف البلدان؛
•و�ضع وتطبيق �سيا�سات وطن ّية حول الوقاية من عمل الأطفال و�إزالته؛
•تدعيم املنظمات القائمة و�إقامة الآل ّيات امل�ؤ�س�س ّية ال�ضرور ّية؛
•حتفيز التحالف ال�شامل بني ال�شركاء لالعرتاف بعمل الأطفال ومكافحته؛
•تعزيز عملية و�ضع الت�شريعات احلمائ ّية وتطبيقها؛
•دعم التدابري التي ُتتّخذ مبا�شرة مع الع ّمال الأطفال (املحتملني)؛
•�إنت�شال الأطفال من �أ�سو أ� �أ�شكال عمل الأطفال؛
•ن�سخ امل�شاريع الناجحة وتو�سيعها؛
•دمج ق�ضايا عمل الأطفال يف �سيا�سات التنمية الوطن ّية وال�سيا�سات االقت�صاد ّية
واالجتماع ّية مثل التخفيف من الفقر والتعليم للجميع والربامج واملوازنات.
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ب�شكل
خمتلف يف ال�صبيان والفتيات .فت�ستحق الفتيات اهتمام ًا خا�ص ًا لأنّ
ٍ
ي�ؤ ّثر عمل الأطفال ٍ
التمييز بحقهنّ غالب ًا ما يف�ضي �إىل تع ّر�ضهنّ لال�ستغالل و�سوء املعاملة وحرمان احلقوق .و ُيرجح
يف الفتيات �أن:
•يبد�أن العمل يف �سنّ �أبكر؛
عمل من الطبيعة نف�سها؛
•يتقا�ضني �أجر ًا �أق ّل عن ٍ
متدن و�ساعات العمل طويلة؛
•يرت ّكزن يف قطاعات وجماالت يكون فيها الأجر ٍ
•يعملن يف قطاعات خف ّية وغري ّ
منظمة مثل العمل العائلي غري امل�أجور �أو العمل يف
املنزل ،مما يجعلهنّ �أكرث عر�ض ًة لال�ستغالل و�سوء املعاملة؛
•يخ�ضعن لال�ستغالل اجلن�سي واجل�سدي والعاطفي؛
•يخ�ضعن لالجتار بالب�شر ال �س ّيما لأغرا�ض اال�ستغالل اجلن�سي التجاري؛
• ُي�ستبعدن من التعليم كك ّل �أو بعد �إنهاء التعليم الأ�سا�سي؛
•يتح ّملن م�س�ؤول ّية العمل املنزيل؛
•يحت ّملن ثالثة �أعباء يف �آن :العمل املنزيل والعمل املدر�سي والعمل االقت�صادي.
وت�ش ّدد االتفاق ّية رقم  182والتو�صية رقم  190لعام  1999على حظر �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال
ب�شكل خا�ص على �ضرورة «�أخذ الو�ضع اخلا�ص للفتيات
واتخاذ تدابري فور ّية لإزالته مع الت�شديد ٍ
بعني االعتبار» .ومن ال�سبل �إىل ذلك:
•الت�شديد على الفتيات على �أنهنّ جمموعة م�ستهدفة يف �أي خطط عمل �أو برامج عمل
مبا�شرة ترمي �إىل �إزالة عمل الأطفال؛
•الرتكيز على القطاعات االقت�صاد ّية التي يعمل فيها العديد من الفتيات (مثل
الدعارة والعمل من املنزل والزراعة والت�صنيع)؛
•احلر�ص ،حيثما �أمكن ،على �أن ت�ستهدف امل�شاريع املع ّدة “لل�صبيان العاملني
املرئيني” “الفتيات العامالت غري املرئيات”؛
•ا�ستهداف الأكرث فقر ًا (�أي الأ�سر التي تر�أ�سها امر�أة عازبة) و�إ�شراك الأمهات �إىل
جانب الآباء يف م�شاريع من �أجل الأطفال العاملني؛
ر�ص اجلهود لتعزيز التعليم من �أجل الفتيات؛
• ّ
•تعبئة املنظمات الن�سائ ّية والنا�شطني.

ويعاين ال�صبيان �أي�ض ًا من التمييز يف حاالت مع ّينة .فهم ي�ش ّكلون غالب ّية �صغري ًة من الأطفال
امل�سلحة ،تجُ رب الفتيات على
امل�ستخدمني يف العمل اخلطري وك�أطفال جمندين .ففي ال�صراعات
ّ
تقدمي اخلدمات اجلن�س ّية بد ًال من امل�شاركة يف النزاع الفعلي .وال يجب �صرف النظر عن ق�ضايا
مهن ت�سيطر عليها الفتيات مثل العمل املنزيل �أو اال�ستغالل اجلن�سي.
قليلة حول �صبيان يعملون يف ٍ
وعليه ،من الأن�سب دمج امل�ساواة بني اجلن�سني يف حتليل عمل الأطفال وتطبيق التدابري الآيلة �إىل
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�إزالته .وهذا يعني حتديد وتقييم التبعات املختلفة املرتتبة على ال�صبيان والفتيات والناجمة عن
�أي عمل ّ
خمطط له ،ناهيك عن ت�صميم التدابري الالزمة (�سيا�سات وت�شريعات وبرامج) على
�ضوء هذا التقييم.

اتفاق ّية  :29العمل اجلربي1930 ،
اتفاق ّية  138وتو�صية  :146احلد الأدنى لل�سن1973 ،
اتفاق ّية  :143العمال املهاجرون (�أحكام تكميلية)1975 ،
اتفاق ّية  182وتو�صية � :190أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال1999 ،
�إعالن منظمة العمل الدولية ب�ش�أن املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل ومتابعته1998 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:اال�ستغالل اجلن�سي التجاري؛ العمل اجلربي؛ املبادئ
واحلقوق الأ�سا�س ّية يف العمل؛ الع ّمال املهاجرون؛ الإجتار
بالأ�شخا�ص.

العمل الإلكرتوين عن بعد
الإطالع على :العمل عن بعد.

العمل الإيجابي
�إن العمل الإيجابي ملكافحة التمييز بني اجلن�سني واملعروف �أي�ض ًا مب�صطلح «التدابري الإيجاب ّية» �أو
«التمييز الإيجابي» ي�شمل تدابري خا�صة ،عاد ًة ما تكون م�ؤقتة ،ترمي �إىل ت�صويب مفاعيل متييز
�سابق �أو م�ستم ّر ،من �أجل �إحقاق امل�ساواة يف الفر�ص واملعاملة بحكم الواقع بني الرجال والن�ساء.
ٍ
ت�ستهدف هذه التدابري جمموع ًة حمددة وهي ُمع ّدة لإزالة التمييز والوقاية منه و�إبطال الإجحاف
الناجم عن مواقف و�سلوكيات وهيكل ّيات مبن ّية على قوالب منط ّية تتحكم بتوزيع الأدوار االجتماع ّية
بني الرجال والن�ساء .وتُعتمد التدابري الإيجاب ّية عندما تبينّ �أنّ حظر التمييز يف القانون مل يكن
كافي ًا بحدِّ ذاته لإحقاق امل�ساواة يف عامل العمل .والتدابري الإيجاب ّية �ضرور ّية لو�ضع اجلميع على
قدم امل�ساواة �س ّيما حيث تُعزى التفاوتات االجتماع ّية واالقت�صاد ّية الرا�سخة �إىل تاريخ من القمع
متار�سه جمموعات بحقّ �أخرى .تورد املادة  2 .5من االتفاق ّية رقم  111الأ�سباب ال�شرع ّية التخاذ
تدابري خا�صة املق�صود منها مراعاة احتياجات خا�صة .وال تعترب هذه التدابري من قبيل التمييز
بل يكون الق�صد منها مكافحة التمييز (منظمة العمل الدول ّية ،1996 ،ف.)3 .
ي�صب يف م�صلحة املر�أة على أ� ّنه من قبيل التمييز بحقّ
ال يجب �أن ُينظر �إىل العمل الإيجابي الذي ّ
الرجل يف فرت ٍة انتقال ّي ٍة .وما �أن تُ�ص ّوب تبعات التمييز املا�ضي حتّى يتعينّ �إزالة التدابري �أو تكييفها
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لغر�ض الوقاية من التمييز بحقّ الرجل .ولتفادي ردود فعل عك�س ّية غري مق�صودةُ ،ين�صح بالت�شاور
مع جميع اجلهات املعن ّية قبل اتخاذ تدابري �إيجاب ّية (مراجعة احلوار االجتماعي ،ال�صفحة .)85
ميكن للعمل الإيجابي اخلا�ص باملر�أة �أن يت�ضمن �سل�سة من التدابري مبا يف ذلك العمل الت�صحيحي
على ال�شكل التايل:
•و�ضع غايات و�أهداف �أو ح�ص�ص مل�شاركة املر�أة يف الن�شاطات �أو القطاعات �أو على
امل�ستويات التي ا�ستبعدت منها يف ال�سابق والتي ال يزال متثيلها منقو�ص ًا فيها؛
•تعزيز و�صول املر�أة �إىل فر�ص �أو�سع يف التعليم والتدريب املهني واال�ستخدام يف
القطاعات غري التقليد ّية وعلى م�ستويات م�س�ؤول ّية �أعلى؛
•توفري خدمات التوظيف والتوجيه وامل�شورة وت�أمني طاقم عمل متد ّرب على نواحي
النوع االجتماعي ي�ألف احلاجات اخلا�صة بالن�ساء امل�ستخدمات وغري امل�ستخدمات؛
•اعتماد تدابري �سريعة للتقدم املهني مبا يف ذلك خدمات الإر�شاد والتو�أمة مع
ال�شبكات القائمة؛
•�إعالم �أ�صحاب العمل وت�شجيعهم على توظيف ن�ساء وترقيتهنّ  ،خ�صو�ص ًا يف
القطاعات والفئات املذكورة؛
•�إزالة القوالب النمط ّية؛
•تعزيز م�شاركة املر�أة الفاعلة يف هيئات �صنع القرار داخل عامل العمل و�إىل �أبعد منه؛
•تكييف ظروف العمل وتنظيم العمل بحيث يالئم حاجات الع ّمال ذوي امل�س�ؤول ّيات
العائل ّية؛
15
•�إدراج �سيا�سات امتثال العقود يف �إطار الإنفاق العام ؛
•تعزيز ت�شارك املر�أة والرجل يف امل�س�ؤول ّيات املهن ّية والعائل ّية واالجتماع ّية.
ميكن يف العمل الإيجابي �أن يكون �أكرث فعال ّي ًة عندما يجري تطويره وتطبيقه من خالل التعاون بني
احلكومة و�أ�صحاب العمل والنقابات العمال ّية املعن ّية ،وعندما يل ّبي حاجات امل�ستخدمني و�أ�صحاب
العمل و�إمكاناتهم ،وعندما يخ�ضع لإ�شراف املراجع احلكوم ّية املنا�سبة ومتابعتها .ويجب على
احلكومة �أن ت�ؤدي دور ًا رياد ّي ًا يف تطبيق برامج مماثلة تُعنى باال�ستخدام يف القطاع العام.
عاد ًة ما تكون جلان اخلدمة العامة جمدي ًة باعتبارها �أداة لتعزيز التن ّوع وتكاف�ؤ الفر�ص بني
اجلن�سني.
كما يجب على العمل الإيجابي �أن ي�شمل االعرتاف ب�أنّ الرجل يف بع�ض احلاالت يعاين �أي�ض ًا من
http://www.ilo.org/public/english/employment/gems/eeo/law/usa/i_ofccp.htm

 )15مراجعة املوقع التايل
لالطالع على برامج املكتب الأمريكي للربامج الفدرالية حول امتثال العقود.
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ي�صب يف م�صلحة الرجال و�سيل ًة لزيادة عدد الرجال
التمييز .وقد ي�ش ّكل العمل الإيجابي الذي ّ
العاملني يف املهن التي ت�سيطر عليها املر�أة .ويف بع�ض االقت�صاد ّيات االنتقال ّية ،من املتعارف عليه
�ضرورة تلبية حاجات الرجال الذين فقدوا وظائفهم يف امل�ؤ�س�سات التي متلكها الدولة وان�سحبوا
من الن�شاط االقت�صادي نتيجة الإحباط.

اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز يف اال�ستخدام واملهنة1958 ،
اتفاق ّية  156وتو�صية  :165الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
اتفاق ّية  159وتو�صية  :168الت�أهيل املهني والعمالة (املعوقون)1983 ،
اتفاق ّية  :169ال�شعوب الأ�صلية والقبلية1989 ،
تو�صية  :193تعزيز التعاون ّيات2002 ،
تو�صية  :195تنمية املوارد الب�شر ّية2004 ،
الإطالع �أي�ض ًا على�:سيا�سة العمالة والنهو�ض باال�ستخدام؛ التو�صيف
الوظيفي؛ املهن غري التقليد ّية؛ الف�صل املهني؛ احلوار
االجتماعي؛ التوجيه املهني؛ التدريب املهني.

العمل البحري
متنح اتفاق ّية العمل الدول ّية حول العمل البحري لعام  2006حقوق ًا �شامل ًة وحماي ًة يف العمل لأكرث
من  1،2مليون رجل وامر�أة عاملني على منت ال�سفن يف العامل .وهي تعزز وحت ّدث  66معيار عمل
وتن�ص االتفاق ّية
دويل خا�ص بالبحارة وقد جرى اعتمادها يف خالل ال�سنوات الثمانني املن�صرمةّ .
البحارة يف العمل الالئق �ضمن �سل�سلة من العناوين وترمي لأن تكون قابلة للتطبيق
على حقوق ّ
عامل ّي ًا و�سهلة الفهم وقابلة للتحديث ومط ّبقة ب�صورة موحدة.
ومع �أنّ العمل البحري لطاملا كان مهن ًة ي�سيطر عليها الطابع الذكوري� ،إ ّال �أنّ الن�ساء ي�شاركن فيه
بدرج ٍة متنامي ٍة ومتنح اتفاق ّية العمل البحري فر�ص ًة لتغيري االفرتا�ضات املنحازة تاريخ ّي ًا للذكور
وتو�سيعها فعلي ًا بحيث ت�شمل الع ّمال من كال اجلن�سني.
وتت�ضمن اتفاق ّية العمل البحري �أحكام ًا معيار ّية حول عدم التمييز (توجب املادة  3االمتثال
تن�ص ،يف �إطار تعيني
لالتفاق ّيات الأ�سا�س ّية) وامل�ساواة يف الأجر عن ٍ
عمل ذي قيم ٍة مت�ساوية .كما ّ
البحارة وتوظيفهم على �أنه «ال ت�ستخدم البيانات املجموعة عن ال�سن واجلن�س �سوى للأغرا�ض
ّ
الإح�صائية �أو يف �إطار برنامج ملنع التمييز القائم على �أ�سا�س ال�سن �أو اجلن�س» (باء  1 .4 .١ـ ـ
مبادئ توجيهية تنظيمية وعملية ،الفقرة ( 1ه)) .أ� ّما امل�ساواة يف الأحكام التي تغطي ال�سالمة
ال�صحة وغريها من �شروط العمل ف�ضمن ّية ومت�صلة بواجب االمتثال لالتفاق ّيات
والأمن وحماية
ّ
الأ�سا�س ّية حول مكافحة التمييز.
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اتفاق ّية العمل البحري2006 ،
برتوكول رقم  147عام  1996التفاقية املالحة التجارية (املعايري الدنيا)1976 ،

ع

العمل اجلربي
ميكن تعريف العمل اجلربي على �أ ّنه عمل �أو خدمة تُغت�صب من �أي �شخ�ص حتت التهديد ب�أي
عقوبة (مبا يف ذلك عدم �سداد الأجر ،ال�صرف من اال�ستخدام ،العنف الفوري �أو التهديد
بالعنف) ومل يتط ّوع هذا ال�شخ�ص لأدائها مبح�ض اختياره (منظمة العمل الدول ّية� ،2005 ،ص.
 .)5وهو انتهاك �شديد حلقوق الإن�سان وتقييد للحر ّية الإن�سان ّية� .أ ّما عمل القنانة (�أو عبود ّية
الدين) ف�شكل حمدد من �أ�شكال العمل اجلربي الذي ُيجرب فيه الع ّمال ،ويف بع�ض الأحيان �أ�سرهم
بالكامل ،على العمل ل�صالح �صاحب العمل �أو املقاول لت�سديد الدين �أو ال�سلفة على الراتب �أو
واجبات �أخرى مقابل حدٍّ �أدنى للأجر �أو ال �أجر وفقدان حر ّيتهم يف االنتقال �أو تغيري �صاحب
العمل .وي�سود هذا خ�صو�ص ًا يف بع�ض دول �آ�سيا اجلنوب ّية و�أمريكا الالتين ّية (ولك ّنه لي�س حكر ًا
عليها).
ومنذ العام  ،2005ق ّدرت منظمة العمل الدول ّية �إجمايل عدد الرجال والن�ساء والأطفال الذين
يعانون من العمل اجلربي بح�سب مفهوم اتفاقيتي منظمة العمل الدول ّية رقم  29و ،105بـ12,3
مليون كحدٍّ �أدنى .ومن الن�شاطات االقت�صاد ّية التي ُيجرب الأ�شخا�ص على العمل فيها الزراعة
واخلدمة املنزل ّية واال�ستغالل اجلن�سي والبناء .وتغطي ال�سخرة طيف ًا وا�سع ًا من الن�شاطات التي
تت�ضمن �إىل جانب الزراعة ،العمل يف �أتون القرميد ومقالع احلجارة و�صناعة ال�سجاد و�أمثالها
و�صناعة الأ�سهم النار ّية ،وحرف ّ
الف�ضة والنحا�س والأحجار الكرمية .وت�شكل الن�ساء والفتيات
ن�سبة  %56من جمموع العاملني يف اال�ستغالل االقت�صادي اجلربي؛ وت�صل الن�سبة �إىل  %98يف
اال�ستغالل اجلن�سي التجاري اجلربي (منظمة العمل الدول ّية2005 ،ب� ،ص .)15 .كما انت�شرت
�أ�شكال جديدة من العمل اجلربي مثل االجتار بالب�شر وخطف الأطفال وجتنيدهم يف اجليو�ش
التي تدعمها احلكومات �أو املجموعات الثور ّية� ،إىل جانب �أ�شكال �أقدم من عبود ّية الدين (منظمة
العمل الدول ّية .)2001b ،ومتار�س الهيئات اخلا�صة �أكرث منه العامة اليوم  %80من العمل اجلربي
ولكن ال زالت بع�ض الدول ،وال �س ّيما بورما ،تفر�ض العمل اجلربي خلدمة م�صاحلها.
�أ ّما ال�سبل التي يقع من خاللها الأ�شخا�ص �ضح ّية العمل اجلربي املعا�صر فهي:
•الوالدة �أو االنتماء �إىل بيئة خا�ضعة للعبود ّية �أو القنانة؛
•اخلطف �أو البيع؛
•ال�سجن يف مكان العمل؛
•املديون ّية امل�ستحدثة عن طريق تزوير احل�سابات ،الديون متعذرة الدفع لدى وكاالت
توظيف غري قانون ّية �أو وكاالت ا�ستقدام العمال ،ت�سديد �أجور منقو�صة �أو عدم
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ت�سديدها ،فر�ض �أعباء مفرطة على الطعام وال�سكن ،و�سبل �أخرى؛
•ت�ضليل حيال طبيعة و�شروط العمل املوعود للع ّمال املهاجرين؛
•التهديد بالعنف (مبا يف ذلك العنف اجلن�سي) �أو عقوبات �أخرى بحقّ الع ّمال
املكرهني و�/أو �أ�سرهم �إ ّما يف مكان العمل �أو يف الدولة �أو املنطقة التي يتحدر منها
العامل؛
•حجز م�ستندات الهو ّية والتهديد بالتبليغ �إىل ال�سلطات مما يجعل الع ّمال املهاجرين
ب�شكل خا�ص للإكراه.
غري املنتظمني مع ّر�ضني ٍ
ب�شكل خا�ص �إىل العمل اجلربي عن طريق االجتار للعمل �أو اال�ستغالل
ويتع ّر�ض الن�ساء والأطفال ٍ
اجلن�سي  16و�إمنا �أي�ض ًا عن طريق عبود ّية الدين حيث غالب ًا ما يكون الن�ساء والأطفال م�ستعبدين
رب الأ�سرة الذكر .ولكن تفيد الأد ّلة عن تنامي عبود ّية دين املر�أة مع �أ ّنها قد ال تكون
من خالل ّ
17
قد دخلت الدين مبلء �إرادتها  .كما تتط ّور �أ�شكال قدمية من العمل اجلربي لت�شمل قطاعات عمل
جديدة وجمموعات �سكانية جديدة وال �س ّيما منها الن�ساء والع ّمال املهاجرين .وي�ش ّمل العمل املنزيل
ب�شكل �أ�سا�سي يف الن�ساء والفتيات؛ ميكن �أن ُيطلب �إىل الع ّمال املهاجرين
اجلربي م�شكل ًة ت ؤ� ّثر ٍ
املنزليني ـ ـ وغالب ّيتهم من الن�ساء ـ ـ ت�سليم �أوراق الهو ّية �إىل الأ�سرة التي توظفهم فيخ�ضعون بالتايل
ب�شكل ف ّعال على قطاع العمل املنزيل.
�إىل العمل اجلربي .ونادر ًا ما تُط ّبق ت�شريعات العمل ٍ
ومي ّثل اال�ستغالل اجلن�سي التجاري اجلربي  %11من جمموع احلاالت عرب العامل وهو ال�شكل
ال�سائد للعمل اجلربي يف االقت�صاد ّيات االنتقال ّية ( )%46والدول ال�صناع ّية (.)%55
ويرتبط العمل اجلربي وعمل القنانة ارتباط ًا وثيق ًا بعمل الأطفال (مراجعة ال�صفحة )129؛ حيث
مي ّثل الأطفال دون �سنّ الثامنة ع�شرة حواىل � 40إىل  %50من �ضحايا العمل اجلربي (منظمة
العمل الدول ّية� ،2005b ،ص ،15 .فقرة .)61
ويجب التعاطي مع العمل اجلربي على �أ ّنه جرمية خطرية .وكما �أتى يف االتفاق ّية رقم ُ ،29يعاقب
تكليف غري م�شروع بعمل جربي �أو �إلزامي بو�صفه جرمية ُيعاقب عليها وتلتزم ك ّل دولة ت�صدق
على ٍ
هذه االتفاق ّية ب�ضمان �أن تكون العقوبات التي يفر�ضها القانون كافية حق ًا ومنفذة بك ّل دقة .ولكنّ
العمل اجلربي ال ُيالحق بوترية منتظمة و ُيعزى يف جزءٍ منه �إىل ال�صعوبة يف حتديد اجلرائم التي
ت�شكل عم ًال جرب ّي ًا يف القوانني واللوائح الوطن ّية ويف جزئه الآخر لكونه م�سترت وغري مرئي� .أ ّما
ّ
اخلط الفا�صل بني العمل اجلربي باملعنى القانوين ال�صرف وظروف العمل ال�سيئة للغاية فهو يف
بع�ض الأحيان ّ
خط رفيع.
)16ال ّ
�شك يف �أنّ احلركة العامل ّية ملناه�ضة االجتار قد �أعطت زخم ًا لفهم العمل اجلربي والتدابري املتخذة ملكافحته ،ولكنّ العمل
اجلربي لي�س م�ساوي ًا لالجتار يف نطاقه.
)17مزيدٍ من املعلومات حول �أبعاد النوع االجتماعي للعمل اجلربي ،مراجعة «حتالف عاملي ملراجعة العمل اجلربي»� ،ص،32 .
اخلانة .1 .2
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كما يجب اعتبار العمل اجلربي على �أ ّنه ت�شويه ل�سوق العمل ويتعينّ ت�صميم لوائح و�سيا�سات
خا�صة ب�سوق العمل تُعنى بالهجرة بحيث تخفف خطر وقوع الع ّمال يف �شباك العمل اجلربي.
وغالب ًا ما يكون العمل اجلربي نتيجة �أمناط را�سخة من التمييز مبا يف ذلك التمييز بحق املر�أة.
وال ب ّد من وجود �إ�سرتاتيج ّية متكاملة جتمع بني �آل ّيات �إنفاذ القوانني ب�صرامة وتدابري الوقاية
و�إعادة الت�أهيل يف مقاربة مبن ّية على احلقوق.

اتفاق ّية  :29العمل اجلربي ،1930 ،وتو�صية  :35الإكراه غري املبا�شر على العمل1930 ،
اتفاق ّية � :105إلغاء العمل اجلربي1957 ،
اتفاق ّية  :169ال�شعوب الأ�صلية والقبلية1989 ،
اتفاق ّية  182وتو�صية � :190أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال1999 ،
الإعالن ب�ش�أن املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل1998 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:عمل الأطفال؛ اال�ستغالل اجلن�سي التجاري؛ الع ّمال
املهاجرون؛ الإجتار بالأ�شخا�ص.

عمل الرعاية
ميكن ب�صور ٍة عام ٍة التعريف بعمل الرعاية على أ� ّنه االعتناء باحلاجات البدن ّية والنف�س ّية
ب�شخ�ص �أو �أكرث .وعاد ًة ما يكون امل�ستفيدون من الرعاية من
والعاطف ّية والتنمو ّية اخلا�صة
ٍ
املولودين اجلدد والأطفال يف �سنّ املدر�سة واملر�ضى واملع ّوقني وكبار ال�سنّ  .وتت�ضمن اجلهات التي
تق ّدم الرعاية مرافق اخلدمات ال�صح ّية العامة واخلا�صة والع ّمال االجتماعيني التابعني للدولة
�أو للقطاع العام ناهيك عن وكاالت الرعاية العامة �أو اخلا�صة وم�ؤ�س�سات اال�ستخدام واملنظمات
الطوع ّية واملجتمع ّية واملنظمات �أو ال�شبكات الدينية والأن�سباء والأ�صدقاء .ولك ّل من هذه الفئات
مواقع و�آل ّيات رعاية خمتلفة.
يتم
ولكن ي�صعب حتديد عمل الرعاية بغر�ض و�ضع ال�سيا�سات والتنظيمات ذات ال�صلة .وهو ّ
وب�شكل غري مرئي وغري نظامي يف املنازل
ا�ستخدام نظامي يف امل�ؤ�س�سات
وا�ضح على �شكل
ٍ
ٍ
ب�شكل ٍ
ٍ
�شخ�ص �آخر) .فتجري املكاف�أة عليه حين ًا وال جتري املكاف�أة عليه حيناً
(منزل الفرد �أو منزل
ٍ
ً
ً
�آخر .وهو يختلف اختالفا �شديدا لناحية الكثافة واملجهود :فيمكن �أن يتط ّلب �أكرث من جم ّرد
و�ضع حميم و�صعب باهتمام ج�سدي وعاطفي
مراقبة و�إ�شراف وميكن �أن يعني �إحاطة �شخ�ص يف ٍ
م�ستم ّر وترتتّب عنه م�س�ؤول ّيات جد ّية تقوم طبيعتها على امل�ساعدة الطب ّية .وهو يقت�ضي �أي�ضاً
التزام ًا عاطفي ًا يفوق ما يتو ّفر يف �أ�شكال �أخرى من العمل .وبهذا ،ي�صعب على ال�سيا�سيني وعلماء
وا�ضح وعملي لعمل الرعاية (� ،2001 ،Dalyص.)18-16 .
التو�صل �إىل
ٍ
الإح�صاء ّ
تعريف ٍ
ومن املتعارف عليه عموم ًا اليوم �أنّ عمل الرعاية عمل فعلي �أي ًا كان املوقع الذي ي�ؤدى فيه .ولكنّ
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ب�ضغط من علماء االقت�صاد وال�سيا�سة
هذا االعرتاف حديث العهد وقد ّمت االعرتاف به من جه ٍة
ٍ
التقليديني الذي ي�سعون �إىل خف�ض عبء الرعاية املايل الذي تتح ّمله الدولة ،ومن جه ٍة �أخرى
من �أن�صار املر�أة ال�ساعني �إىل ت�سليط ال�ضوء على الرعاية لت�صبح مرئي ًة وقابلة للقيا�س .ولكنّ
الأ�شخا�ص الذين يو ّفرون الرعاية لأ�شخا�ص �آخرين غالب ًا ما ال يرون نف�سهم على �أ ّنهم ع ّمال
باملفهوم التقليدي للكلمة حتّى �إذا تقا�ضوا مقاب ًال مادي ًا.
يف غالب الأحيان هم ال يتقا�ضون �أجر ًا ،ولكنّ هذا العمل غري امل�أجور بد�أ يلقى اعرتاف ًا .عام
� ،2006أقرت منظمة العمل الدول ّية �صراح ًة �أن العمل ي�شمل «العمل غري امل�أجور يف العائلة والأ�سرة
والذي يتجاهله يف غالب الأحيان الفكر احلايل حول االقت�صاد واملجتمع  ...وتتولىّ املر�أة معظم
هذا العمل وهو لي�س �ضروري ًا لرفاه �صغار ال�سنّ �أو كباره �أو املر�ضى وح�سب و�إمنا �أي�ضا للعاملني يف
العمل امل�أجور .وغالب ًا ما ي�ؤدي مبوازاة العمل امل�أجور»( .منظمة العمل الدول ّية� ،2006a ،ص.)6 .
هذا وي�ش ّكل عمل الرعاية �أبلغ ٍّ
جتل عن الف�صل املهني الأفقي والعمودي بح�سب اجلن�س .فتظ ّل
ب�شكل �أ�سا�سي عن «اقت�صاد الرعاية» باعتباره امتداد ًا للعمل املنزيل �أو جزء ًا ال
املر�أة م�س�ؤول ًة ٍ
فمتدن �إن مت يف �إطار اال�ستخدام،
يتجز�أ منه .أ� ّما الأجر واالعتبار الذي يحظى به عمل الرعاية
ٍ
ومعدوم �إن مت يف �إطار العمل املنزيل.
�سوف ي�صبح عمل الرعاية مبا ال ّ
�شك فيه �أكرث �أهم ّية نظر ًا للتغيرّ ات يف الأمناط الدميغراف ّية
ويف طبيعة العائلة والتغيرّ ات يف و�ضع املر�أة االجتماعي واالقت�صادي والتغيرّ ات يف دول الرفاه.
تتو�سع �أكرث
و ُيرجح يف مفاهيم الرعاية والعمل واحلاجة �إىل الرعاية وهي مطاط ّية �أ�ص ًال �أن ّ
وت�صبح �أكرث �شمول ّي ًة .ويتمتع ك ّل من مقد ّمي الرعاية ومتلقيها باحلقوق وبالتايل يجب تنظيم
حقوق مقدمي الرعاية وم�س�ؤول ّياتهم .ومن املهم وجود �صوت جماعي قادر على امل�ساومة ملز ّودي
الرعاية ومنا�صرتهم خ�صو�ص ًا خارج العالقة التجار ّية .ولكن يف الوقت احلايل� ،إن تن ّوع عمل
التو�صل �إىل �أي
الرعاية ،الذي ي�شمل الأو�ساط العامة واخلا�صة وطيف ًا من املواقع واملهام ،ي�ص ّعب ّ
موحد يعبرّ عن جمموع ع ّمال الرعاية.
متثيل و�صوت ّ
�أما الدولة فيجب عليها �أن ت�ؤدي وظائف �أربع يف تنظيم عمل الرعاية:
•�إقامة �إطار عمل تنظيمي منا�سب ،يقوم على قوانني ولوائح حتدد معايري ال�سلوك
الذي تقبل به اجلهات الفرد ّية لتقدمي الرعاية وتلقيها ناهيك عن املعايري والقواعد
ال�ضرورية للم�ؤ�س�سات والوكاالت املعن ّية مبا�شر ًة بت�أمني الرعاية و�إدارتها؛
•حتديد �أ�سا�س لت�أمني الدخل عند االقت�ضاء واجلهة املتلقية له؛
•�إقامة نظام ر�صد وتقييم ومعاقبة؛
•�إقامة م�ؤ�س�سات رعاية �إ�ضاف ّية ،وهيكل ّية اقت�صاد ّية اجتماع ّية منا�سبة (على �سبيل
املثال الت�شجيع على �إقامة ت�سهيالت �أهلية يف القرية �أو ت�سهيالت يف �أماكن العمل �أو
على مقربة منها) (� ،2001 ،Dalyص.)22 .
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وحتّى ال�ساعة ت�شكل اتفاق ّية العمل الدول ّية رقم  149حول العاملني بالتمري�ض والتو�صية املرفقة
بها رقم  157لعام  1977املعيار الوحيد املعني بع ّمال الرعاية .هذا وت�سري على ع ّمال الرعاية
يخ�ص
معايري منظمة العمل الدول ّية التي تنطبق على فئات �أخرى من الع ّمال وال �س ّيما يف ما ّ
امل�ساواة يف الفر�ص واملعاملة والأجر واحلقّ يف التنظيم والتفاو�ض اجلماعي واحل ّد الأدنى لل�سن.
ولكن كما ورد �أعاله ،ي�صعب احل�صول على هذه احلقوق عمل ّي ًا نتيجة جتزئة القطاع واملواقف
التمييز ّية.

اتفاق ّية  149وتو�صية  :157العاملون بالتمري�ض1977 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:الع ّمال املنزل ّيون؛ الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية؛ العمل
يف املنزل؛ تدبري املنزل؛ �إجازة تغ ّيب بداعي مر�ض يف
العائلة؛ االقت�صاد غري النظامي؛ العاملون بالتمري�ض؛
العامالت امل�سنّات؛ الإجازة الوالد ّية.

العمل العر�ضي
العمل العر�ضي كناية عن عمل مل ّدة غري حم ّددة ي ؤ� ّديه بع�ض العمال فقط متى ي�ستدعيهم �صاحب
العمل .وميكن �أن يكون العمل طيلة الوقت �أو بع�ض الوقت لفرتات متفاوتة .ويعتمد العمل العر�ضي
ب�شكل كبري على كمية العمل املتق ّلبة ،فيمكن للع ّمال العر�ضيني العمل لب�ضعة �أيام �أو طوال �أ�سابيع
ٍ
تن�ص على حد �أدنى
متتالية .كما ميكن لعقود ا�ستخدام الع ّمال العر�ضيني ـ ـ حيثما ُوجدت ـ ـ �أن ّ
�أو �أق�صى من �ساعات العمل ناهيك عن مهلة التبليغ الواجب احرتامها ال�ستدعائهم �إىل العمل.
ولكن مبوجب العقود املعروفة بعقود «من دون �ساعات» ،ال يحقّ للع ّمال ب�أي حدٍّ �أدنى من �ساعات
يتم ا�ستدعا�ؤهم
العمل ،ولكن ُيطلب �إليهم �أن يكونوا بت�ص ّرف �صاحب العمل من دون ما ي�ضمن �أن ّ
للعمل (منظمة العمل الدول ّية.)2004c ،
ويختلف الع ّمال العر�ض ّيون عن �سائر الع ّمال غري الدائمني بحيث يتمتعون يف غالب الأحيان
بحقوق �أق ّل وحماية متدن ّية .فيمكن �أن ي�ؤدي غياب عالقة م�ستق ّرة ودائمة مع �أي �صاحب عمل
�إىل عدم اعتبار الع ّمال العر�ضيني من قبيل امل�ستخدَ مني ،حتّى يف حال وجود عقد .ويف حاالت
�أخرى ،قد يفقدون بع�ض ًا من حقوق العمل حني تكون مت�صلة باملدة امل�ؤهِّ لة املقررة التي عاد ًة ما
تكون �أطول من فرتة عمل العامل العر�ضي .وعاد ًة ما تكون م�ستحقات الع ّمال العر�ضيني القانون ّية
والتعاقد ّية حمدود ًة �أو غائب ًة .على �سبيل املثال ،ميكن ا�ستبعاد الع ّمال العر�ضيني من �شروط
اتفاق ّية �إنهاء اال�ستخدام رقم  158لعام  1982مبوجب بند اال�ستثناء من نطاق التطبيق املتاح
للدول الأع�ضاء بعد الت�شاور مع ال�شركاء االجتماعيني .ولكنّ املادة  )3( 1من االتفاق ّية رقم 158
حتظر اللجوء الدائم �إىل عقود ذات �أجل حمدد يكون الغر�ض منها تفادي واجب �صاحب العمل
يف منح بع�ض احلقوق للع ّمال.
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وميكن اعتبار العديد من الع ّمال امل�ؤقتني ع ّما ًال عر�ضيني .وعلى الرغم من كون بع�ض الع ّمال
امل�ؤقتني وال �س ّيما من يعمل منهم ل�صالح وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة قد �أبرم عقود ًا �أطول م ّدة
وثابتة الأجل� ،إ ّال �أنّ الع ّمال امل�ؤقتني عاد ًة ما يتلقون �أجور ًا متدن ّية وتكون نوع ّية ا�ستخدامهم �أدنى.
يتولىّ العمل العر�ضي ،وال �س ّيما العمل املو�سمي� ،أ�شخا�ص من كال اجلن�سني وجميع الأعمار مبا
يف ذلك العديد من الأطفال ،ولكن كما هي احلال مع �أ�شكال �أخرى من العمل غري الثابت ،تكون
رب الأ�سرة الذكر في�ؤدون
للمر�أة الغلبة .ويف العمل الزراعي ،غالب ًا ما ي�ساعد الن�ساء والأطفال ّ
دور امل�ساعدين العائليني غري امل�أجورين.
وتو�صي الفقرة �( 2أ) من التو�صية رقم  131ب�ش�أن �إعانات العجز وال�شيخوخة والورثة بالتمديد
التدريجي لإعانات العجز وال�شيخوخة �إىل الأ�شخا�ص الذي يكون ا�ستخدامهم عار�ض ًا.
ومبوجب اتفاق ّية تفتي�ش العمل يف الزراعة رقم  129لعام  ،1969يرد ع ّمال الزراعة العر�ضيون
�أو املو�سم ّيون �ضمن مفهوم «امل�ستخدم» مما مينحهم احلقّ نف�سه يف الإفادة من تفتي�ش العمل
�ش�أنهم يف ذلك �ش�أن الع ّمال طيلة الوقت .وت�شري االتفاق ّية رقم  169ب�ش�أن حقوق ال�شعوب الأ�صل ّية
والقبل ّية �إىل الع ّمال امل�ؤقتني يف املادة  3 .20على ال�شكل التايل:
تت�ضمن التدابري املتخذة تدابري ل�ضمان�( :أ) متتع الع ّمال الذين ينتمون �إىل
ال�شعوب املعن ّية مبا فيهم الع ّمال املو�سم ّيون والعر�ض ّيون واملهاجرون امل�ستخدمون
يف الزراعة ويف �أ�شغال �أخرى ،وكذلك الع ّمال الذين ي�شغلهم موردو الأيدي العاملة
باحلماية التي تتيحها القوانني واملمار�سات الوطن ّية لغريهم من الع ّمال من هذه
الفئات يف نف�س القطاعات ،وتعريفهم متام ًا باحلقوق التي مينحهم �إياها ت�شريع
العمل وبالو�سائل املتاحة لهم ال�سرتدادها.
ويف حني ال ت�أتي التو�صية رقم  165ب�ش�أن الع ّمال ذوي امل�س�ؤول ّيات العائل ّية على ذكر الع ّمال العر�ضيني
�صراح ًة� ،إ ّال �أنها تعالج الع ّمال امل�ؤقتني ويف منازلهم والذين ي�ضطلع كثري منهم مب�س�ؤول ّيات عائل ّية
مع الإ�شارة �إىل �أ ّنه ينبغي �أن تكون �أحكام و�شروط ا�ستخدامهم مبا فيها �شمولهم يف ال�ضمان
االجتماعي مكافئ ًة (على �أن تحُ �سب �أحق ّيتهم على �أ�سا�س ن�سبي) ،بقدر الإمكان ،لأحكام و�شروط
ا�ستخدام العاملني وقت ًا كام ًال والع ّمال الدائمني ،على الرتتيب (الفقرة .))2( 21

تو�صية � :131إعانات العجز وال�شيخوخة والورثة1967 ،
اتفاق ّية  129وتو�صية  :133تفتي�ش العمل (الزراعة)1969 ،
تو�صية  :165الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
اتفاق ّية  :169ال�شعوب الأ�صلية والقبلية1989 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:العمل غري النمطي؛ التمييز؛ العمل بع�ض الوقت؛ العمل
غري الثابت؛ احلماية االجتماع ّية.
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الإطالع �أي�ض ًا على :العمل اجلربي.

العمل الالئق
ي�ش ّكل �إلغاء التمييز وحتقيق امل�ساواة الفعل ّية قوام مفهوم العمل الالئق الذي يرمي �إىل حتقيق
العمل املنتج للرجال والن�ساء يف ج ّو من احلر ّية وامل�ساواة والأمن والكرامة الإن�سان ّية (،Hepple
 .)2001والعمل الالئق هدف �أ�سا�سي من �أهداف منظمة العمل الدول ّية اليوم .ورد م�صطلح
«العمل الالئق» للمرة الأوىل على ل�سان مدير عام املنظمة خوان �سومافيا يف عنونة تقريره للدورة
ال�سابعة والثمانني مل�ؤمتر العمل الدويل عام  .1999وبح�سب ما ك ّرره املدير العام يف اليوم العاملي
للمر�أة (� 8آذار/مار�س) لعام ُ « ،2006يبنى العمل الالئق على احرتام املبادئ واحلقوق الأ�سا�س ّية
ب�شكل �أ�سا�سي على �إطار من احلقوق
يف العمل مبا يف ذلك التح ّرر من التمييز» .وي�ستند املفهوم ٍ
ي�شجع على االحرتام املتبادل واحلوار ويح ّد الإكراه والتمييز ويعار�ضهما.
وامل�س�ؤول ّيات يف العمل ّ
كما ترى منظمة العمل الدول ّية يف العمل الالئق �أ�سا�س ًا لتحقيق الأهداف الإمنائ ّية للألف ّية
وا�ستئ�صال الفقر .في�شري العديد من �أحدث االتفاق ّيات والتو�صيات (منذ العام  )2002يف
ديباجته �إىل العمل الالئق على �أ ّنه الهدف الأول ملنظمة العمل الدول ّية.
وتقع امل�ساواة بني اجلن�سني يف �صلب العمل الالئق .تق ّدر منظمة العمل الدول ّية ب�أربعمئة مليون
عدد الوظائف الالئقة ال�ضرور ّية عرب العامل لتلبية حاجة املر�أة �إىل العمل الالئق (،2004 ،Elder
�ص .)3 .ونظر ًا لطبيعته ،ي�شمل برنامج العمل الالئق جميع القطاعات وهو ُيط ّبق بالتايل من
ومن�سقة تغطي �أهداف املنظمة الإ�سرتاتيج ّية ومنها تعزيز
خالل تدخالت �سيا�سية متكاملة ّ
احلقوق الأ�سا�س ّية ،وا�ستحداث فر�ص العمل واحلماية االجتماع ّية واحلوار االجتماعي .وت�ش ّكل
مقاربة متكاملة �إىل امل�ساواة بني اجلن�سني والعمل الالئق جزء ًا من �إطار العمل املفاهيمي هذا.
وهذا يعني على �سبيل املثال تعزيز امل�ساواة يف فر�ص اال�ستخدام من خالل تدابري ترمي بدورها
�إىل حت�سني و�صول املر�أة �إىل التعليم والتدريب على املهارات والرعاية ال�صح ّية وتعزيز توزيع
العمل بالت�ساوي يف العمل غري امل�أجور والت�شجيع على تدابري تر�سي التوازن بني العمل والأ�سرة
وتت�صل مب ّدة العمل و�سيا�سات الإجازة ورعاية الطفولة وغريها من اخلدمات واملن�ش�آت العائل ّية
املتو ّفرة للع ّمال الرجال والن�ساء ذوي امل�س�ؤول ّيات العائل ّية.
الإطالع �أي�ض ًا على :امل�ساواة بني اجلن�سني؛ الأهداف الإمنائ ّية للألف ّية.
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العمل الليلي
�إن معايري العمل الدول ّية التي تُعنى بالعمل الليلي تقيم دلي ًال وا�ضح ًا على االنتقال من املفهوم
الذي كان ينادي بحماية املر�أة من ظروف العمل ال�شاقة للغاية� ،إىل الإدراك ب�أنّ احلماية املنا�سبة
لطبيعة العمل يجب �أن تمُ نح يف املبد�أ �إىل جميع الع ّمال ب�صرف النظر عن اجلن�س ،مما يعك�س
متنام
املبادئ احلال ّية القائمة على عدم التمييز يف العمل وامل�ساواة بني اجلن�سني .و ُيالحظ دع ٌم ٍ
للمقاربة التي تفيد �أ ّنه با�ستثناء املعايري والإعانات املت�صلة بحماية الأمومة ،ف�إن �سائر التدابري
احلمائ ّية ال تخدم �أهداف امل�ساواة يف الفر�ص واملعاملة للرجال والن�ساء .و�إذا مل حتتمل بع�ض
الن�ساء العمل الليلي بقدر ما يحتمله الرجال ،فهذا ال ُيعزى �إىل الفوارق البيولوج ّية و�إنمّ ا �إىل دور
املر�أة امل�ضني املزدوج القائم على تدبري املنزل والعمل امل�أجور ،والذي يقابله ر ّد �أكرث �إ�سرتاتيج ّي ًة
و�إن�صاف ًا للجن�سني يق�ضي ب�إعادة توزيع العمل املنزيل مث ًال عن طريق االتفاق ّية رقم  156حول
الع ّمال ذوي امل�س�ؤول ّيات العائل ّية.
وعليه ،ا�ستُبدلت االتفاق ّية رقم  89لعام  1948حول العمل الليلي (املر�أة) باتفاق ّية العمل الليلي
رقم  171لعام  1990وبالتو�صية املرافقة لها رقم  .178كما جرى اعتماد برتوكول العام 1990
لزيادة مرونة االتفاق ّية رقم .89
ومبوجب االتفاق ّية رقم  ،171يجب حماية جميع الع ّمال العاملني يف �أثناء الليل ،ب�صرف النظر
عن اجلن�س ،عرب تدابري حمددة تت�ضمن:
•احلماية ال�صح ّية (من�ش�آت الإ�سعافات الأول ّية ،الفحو�صات الطب ّية)؛
•حماية الأمومة؛
•اخلدمات االجتماع ّية؛
•فر�ص التقدم املهني؛
•التعوي�ض الإ�ضايف (�ساعات العمل �أو الأجر �أو الإعانات امل�شابهة).
و ُي�ستثنى من نطاق هذه االتفاق ّية امل�ستخدمون العاملون يف الزراعة وتربية املا�شية و�صيد الأ�سماك
والنقل البحري واملالحة الداخل ّية العاملون يف �أثناء الليل .وتحُ ّدد فرتة “الليل” حالي ًا بفرتة ال
تق ّل عن �سبع �ساعات متعاقبة وت�شمل الفرتة بني منت�صف الليل وال�ساعة اخلام�سة �صباح ًا .ويف
املن�ش�آت الزراع ّية ،يجب تنظيم العمل الليلي للمر�أة للحر�ص على �أن حتظى براحة متتد على فرتة
ال تق ّل عن ت�سع �ساعات ،ينبغي �أن تكون متعاقبة.
ويجب نقل العاملة الليلية �إىل عمل يومي �أو متديد �إجازة الأمومة اخلا�صة بها قبل الو�ضع وبعده
لفرتة ال تق ّل على � 16أ�سبوع ًا ،منها ثمانية �أ�سابيع على الأقل قبل التاريخ املتوقع للو�ضع .ويف �أثناء
هذه الفرتة:
ّ
•ال يجوز �صرف املر�أة العاملة �أو �إخطارها بالف�صل �إال لأ�سباب مربرة ال ترتبط
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باحلمل �أو الو�ضع؛
•يحافظ على دخل املر�أة العاملة عند م�ستوى يكفي لإعالتها وطفلها؛
•ال يجوز �أن تفقد املر�أة العاملة املزايا املتع ّلقة بو�ضعها و�أقدم ّيتها وح�صولها على
الرتقية التي قد تكون مرتبط ًة بعملها الليلي املنتظم.
�صحة العامل و�سالمته خ�صو�ص ًا �إذا ّمت يف الليل .ويف حني
وميكن للعمل يف نوبات �أن ي ؤ� ّثر �سلب ًا يف ّ
لي�س الكثري من هذه املفاعيل خا�ص ًا بالعمال من الن�ساء� ،إ ّال �أنّ تنامي خطر الإ�صابة ب�سرطان
الثدي يرد من بني املخاطر ال�صح ّية املحدقة باملر�أة والناجمة عن العمل يف نوبات ليلية (منظمة
العمل الدول ّية ،2004e ،ومنظمة العمل الدول ّية ) 2004

اتفاق ّية  171وتو�صية  :178العمل الليلي1990 ،
بروتوكول رقم  89للعام  1990التفاق ّية العمل لي ًال (املر�أة) (مراجعة)1948 ،
اتفاق ّية  156وتو�صية  :165الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:الت�سريح؛ الإن�صاف بني اجلن�سني؛ �إجازة الأمومة؛ الع ّمال
ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية؛ التوازن بني العمل والأ�سرة.

العمل امل�سترت
ميكن تعريف العمل امل�سترت �أو العمل غري القانوين على �أ ّنه �شغل مربح غري عر�ضي� ،أ�سا�سي �أو
ب�شكل خا�ص بعدم امتثال
ثانويُ ،ينجز يف ظ ّل انتهاك الأحكام التي يلحظها القانون .وهو يتم ّيز ٍ
�صاحب العمل ملعايري العمل و�أحكام ال�ضمان االجتماعي .ومن باب احل�صر ميكن اعتبار العمل
امل�سترت عم ًال م�أجور ًا ال يحظى باحلماية التي يو ّفرها اال�شرتاك يف ال�ضمان االجتماعي .ولكن
تختلف وجهات النظر حول ماهية العمل امل�سترت يف الدول النامية واملتط ّورة مما يعك�س �أهمية
وفعالية الأحكام القانون ّية ذات ال�صلة يف ك ّل دولة.
يجري العمل امل�سترت �أو غري القانوين مبعظمه يف االقت�صاد غري النظامي .ولكن ال ميكن دوم ًا
امل�ساواة بني العمل غري القانوين والعمل غري النظامي (� ،2005 ،Dazaص .)2 .فيرُ ّجح يف العمل
غري النظامي �أن يكون م�سترت ًا �أو “خف ّي ًا” يف الدول املتقدمة ،يف حني أ� ّنه يف غالب ّية الدول النامية
حيث يعي�ش غالب ال�سكان يف ظروف اجتماع ّية تقليد ّية وال يكونون حتى على علم بالت�شريعات
الوطن ّية ،ال ُينظر �إىل الن�شاطات الإنتاج ّية غري النظام ّية على �أنها غري قانون ّية (،2005 ،Daza
�ص.)3 .
ومن �أخطر تبعات العمل امل�سترت ،تنامي عالقته بالهجرة غري املنتظمة ـ ـ ويف غالب الأحيان
اجلرب ّية .ولي�ست الهجرة غري القانون ّية لدواعي العمل ظاهرة حديثة العهد ،ولك ّنها تنمو بوترية
مقلقة وال تنفك ترتبط بالن�شاطات اجلرم ّية مثل االجتار باملخدرات وبالب�شر والدعارة اجلرب ّية
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واال�ستغالل يف الأفالم الإباح ّية .ويرزح العديد من املهاجرين حتت وط�أة املديون ّية الكبرية
ل�شبكات م�سترتة (عاد ًة ما تكون جرم ّي ًة) بهدف عبور احلدود قبل �أن يجدوا �أنف�سهم مكرهني
على ممار�سة عمل م�سترت غري قانوين يف ظرف �أ�شبه باال�ستعباد لكي ي�سددوا ديونهم .وعليه
غالب ًا ما يرتبط العمل امل�سترت بالعمل اجلربي.
ومع �أنّ الأد ّلة الإح�صائ ّية لي�ست غاي ًة يف الو�ضوح ،ميكن االفرتا�ض �أنّ العديد من الع ّمال
امل�سترتين هم من الن�ساء .على �سبيل املثال ،ي�صعب تنظيم العمل املنزيل والعمل الريفي والعمل
يف املنزل ،وهي �أعمال تطغى عليها الن�ساء ،مما يجعلها عر�ضة للتحول �إىل عمل م�سترت .ويلحق
العمل امل�سترت يف �صناعة اجلن�س ت�أثري ًا بالغ ًا يف الن�ساء والأطفال على وجه اخل�صو�ص .وال ب ّد من
بذل اجلهود للحر�ص لي�س فقط على جعل امل�ساهمات يف ال�ضمان االجتماعي �إلزام ّي ًة وح�سب لك ّل
عامل ويف �شتّى القطاعات ،و�إمنا �أي�ض ًا لتمكني وكاالت تفتي�ش العمل وغريها من وكاالت الر�صد
الوطن ّية من امل�ساعدة على و�ضع حدٍّ لظروف العمل اال�ستغالل ّية املفرو�ضة على الع ّمال امل�سترتين،
وال �س ّيما منهم املهاجرين العاملني يف ظروف عمل غري منتظمة ،واحلر�ص على �أن يفيد الع ّمال
من احلقوق املقررة.

اتفاق ّية  :81تفتي�ش العمل1947 ،
اتفاق ّية  :97العمال املهاجرون (مراجعة)1949 ،
تو�صية  :86العمال املهاجرون (مراجعة)1949 ،
اتفاق ّية  :143العمال املهاجرون (�أحكام تكميلية)1975 ،
اتفاق ّية � :150إدارة العمل1978 ،
تو�صية  :198عالقة اال�ستخدام2006 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:عمل الأطفال؛ العمل اجلربي؛ العمل يف املنزل؛ االقت�صاد
غري النظامي؛ الع ّمال املهاجرون؛ العاملون يف اال�ستخدام
الذاتي؛ االجتار بالأ�شخا�ص.

العمل املو�سمي
الإطالع �أي�ض ًا على :العمل العر�ضي.

العمل حتت �سطح الأر�ض
الإطالع على :املناجم.
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العمل عن بعد

ع

لي�س العمل عن بعد امتداد ًا للعمل يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،ولك ّنه قطاع
مهم انبثق عن تط ّور تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �س ّيما و�أنّ التقدم يف االت�صاالت ال�سلك ّية
ب�شكل كب ٍري على
والال�سكل ّية �س ّرع نقل البيانات عرب احلدود وجعلها �أق ّل كلف ًة .وهو عمل يع ّول ٍ
بدوام
ا�ستخدام الكمبيوتر .و ُيعزى هذا العمل �إىل تنامي مرونة �سوق العمل خا�صة و�أنّ الوظائف ٍ
كامل التي ُفقدت ب�سبب املعلومات ّية والأمتتة يف بع�ض القطاعات باتت تُ�ستبدل بوظائف مرنة
ولبع�ض الوقت ،غالب ًا ما تتم من املنزل وميكن القيام بها على مدار ال�ساعة ويف �أي مكان ولي�س
بال�ضرورة يف بلد العميل .والعمل عن بعد قطاع �سريع التنامي ولقد �أثبتت الوظائف عن بعد
قدرتها على ا�ستقطاب العامالت يف الدول ال�صناع ّية كما النامية.
ويتيح العمل عن بعد فر�ص ًا للمر�أة املث ّقفة يف الدول النامية والدول البعيدة عن اقت�صاد ّيات ال�سوق
املتطو ّرة ،بحيث جتد لها فر�ص ا�ستخدام يف جتهيز البيانات ،و�إعداد فواتري بطاقات االئتمان،
ومراكز االت�صال .ولقد �ش ّكلت الوظائف املت�صلة «باقت�صاد املعلومات» فر�ص ًة ملنح املر�أة امل�ساواة
يف املعاملة والفر�ص �س ّيما و�أ ّنها ن�ش�أت بعيد ًا عن القوالب النمط ّية التي كانت تُ�سند �إىل الرجال
والن�ساء .ورغم ذلك ،ال يزال متثيل املر�أة يف اقت�صاد املعلومات منتق�ص ًا حيث متيل املر�أة �إىل توليّ
وظائف �أق ّل مهار ًة مثل معاجلة البيانات والعمل يف مراكز االت�صال بد ًال من برجمة الكمبيوتر.
ُيق�صد بتعبري العمل الإلكرتوين عن ُبعد «العمل من م�سافات بعيدة بوا�سطة تكنولوج ّيات املعلومات
واالت�صال» .وميكن للعاملني يف هذا املجال �أو يكونوا ع ّما ًال من املنزل �أو �أن يعملوا �ضمن جمموعات
يف املوقع النائي نف�سه مثل مركز االت�صال .ولهذا القطاع ح�سنات وا�ضحة للن�ساء ،علم ًا �أن املر�أة
ت�سيطر على هذا النوع من العمل (منظمة العمل الدول ّية� ،2002b ،ص .)127 .ففي الهند مث ًال،
تنام �سريع ،يعمل بع�ض الن�ساء من املنزل خ�صو�ص ًا حيث ال تكون مرافق
حيث العمل عن بعد يف ٍ
رعاية الأطفال متو ّفرة �أو منا�سبة؛ ولكنّ البع�ض الآخر ّ
يف�ضل العمل يف مراكز االت�صال التي
تُعترب كفيلة بتمكني املر�أة .كما �أ ّدى العمل يف مراكز االت�صال �إىل خف�ض التباين االقت�صادي
بني اجلن�سني وم ّكن ال�شابات من ت�أجيل �سنّ الزواج ( 2006 ،Basiو  .)2006 ،Coyleولكن ثمة
خماوف من التبعات ال�صحية للعمل املتك ّرر الذي يتم يف بيئة عمل حمفوفة بالتوتر وال�ضغط .كما
ُيالحظ وجود عقبات وا�ضحة حتول دون جت ّمع العاملني عن بعد يف نقابات ومنظمات� ،س ّيما من
يعمل منهم يف املنزل.
ومع �أنّ منظمة العمل الدول ّية مل ت�ضع بعد معايري وا�ضحة خا�صة بالعمل عن بعد� ،إ ّال �أنّ املعايري
املت�صلة بالعمل يف املنزل والعمل الليلي والعمل بع�ض الوقت ت�سري على خمتلف �أنواع العمل عن
بعد .ويجب اتخاذ تدابري للحر�ص على �أن يت�ساوى العاملون عن بعد يف املعاملة والظروف مع
ع ّمال مماثلني يعملون طيلة الوقت� ،س ّيما لناحية:
•احلماية من التمييز؛
•حماية الأمومة؛

145

�ألفباء حقوق املر�أة العاملة وامل�ساواة بني اجلن�سني

•الأجر؛
•حماية ال�ضمان االجتماعي بح�سب القانون؛
•الو�صول �إىل التدريب؛
وال�صحة املهنيتان (خا�صة يف ما يتعلق با�ستخدام الكمبيوتر)؛
•ال�سالمة
ّ
•�إجازة �سنو ّية و�إجازات عامة مدفوعة الأجر؛
•احلقّ يف التج ّمع؛
•�إنهاء اال�ستخدام.
ويف االحتاد الأوروبي ،و ّقع ال�شركاء االجتماع ّيون على اتفاق �إطار حول تنظيم العمل عن بعد عام
وال�صحة،
 2002وهو اتفاق يغطي جماالت مثل ظروف ا�ستخدام العاملني عن بعد ،وال�سالمة
ّ
والتدريب واحلقوق اجلماع ّية ()2007 ،Eurofound

اتفاق ّية  171وتو�صية  :178العمل الليلي1990 ،
بروتوكول العام  1990امللحق باتفاق ّية رقم  89لعام 1948
اتفاق ّية  175وتو�صية  :182العمل بع�ض الوقت1994 ،
اتفاق ّية  177وتو�صية  :184العمل يف املنزل1996 ،
تو�صية  :198عالقة اال�ستخدام2006 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:العمل غري النمطي؛ الكمبيوتر؛ العمل يف املنزل؛ العمل
الليلي؛ العاملون بع�ض الوقت؛ التوازن بني العمل
واحلياة.

العمل غري الثابت
يتّ�سم العمل غري الثابت مبجموعة عوامل:
•فرتة عمل حمدودة �أو احتمال مرتفع �أن يفقد العامل وظيفته؛
•�إمكانية حمدودية �أو معدومة يف �أن يتح ّكم العامل بظروف عمله؛
•غياب الإعانات �أو تقدميات ال�ضمان االجتماعي؛
متدن متالزم مع الفقر (.)1989 ،Rodgers
•دخل ٍ
حول العامل ،جتد املر�أة نف�سها يف ظروف عمل �أقل ثبات ًا من الرجل الذي غالب ًا ما يعمل يف وظائف
دائمة ،طيلة الوقت ،منظمة و�أف�ضل �أجر ًا .وعاد ًة ما ينت�شر يف �صفوف العامالت «اال�ستخدام
امل�ؤقت الدائم» املت�سم ب�سل�سلة عقود متالحقة ق�صرية ولفرتة حمدودة �أو بعقود ثابتة الأجل مع
ا�سرتاحات ق�صرية بينها .كما يكرث متثيل املر�أة بني �صفوف الع ّمال يف املنزل والعمال العر�ضيني
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وغري النظاميني فت�شكل املر�أة الغالب ّية الق�صوى للع ّمال العائليني ،غالب ًا من دون �أجر.

ع

متنح االتفاق ّيات التي حتمي املبادئ واحلقوق الأ�سا�س ّية يف العمل حماي ًة مت�ساوي ًة للن�ساء والرجال
واملنخرطني يف العمل غري الثابت.

تو�صية  :198عالقة اال�ستخدام2006 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:العمل غري النمطي؛ العمل العر�ضي؛ العمل بع�ض الوقت؛
احلماية االجتماع ّية.

العمل غري امل�أجور
املحلي يف خانة العمل،
ت�ضع منظمة العمل الدول ّية العمل غري امل�أجور الذي يتم يف العائلة واملجتمع
ّ
مبوازاة العمل امل�أجور .و�سمحت تو�صيات منهاج العمل املنبثق عن امل�ؤمتر العاملي الرابع للمر�أة
تن�ص على �أنّ
( )1995يف بيجينغ ،بو�ضع توجيهات دول ّية لتقدير قيمة العمل غري امل�أجور ،وهي ّ
للعمل غري امل�أجور الذي تنجزه املر�أة يف غالب الأحيان قيمة اقت�صاد ّية.
ولكنّ من ال�صعوبة مبكان تقدير قيمة العمل غري امل�أجور .ف�أفراد الأ�سرة غري امل�أجورين،
وغالب ّيتهم من الن�ساء والأطفال ،ي�شكلون ن�سب ًة كبري ًة من العاملني يف االقت�صاد غري النظامي.
وغالب ًا ما يقع لغط بني العمل املنتج ولكن غري امل�أجور وعمل التدبري املنزيل .ويف حني ت�شمل
احل�سابات الوطنية لبع�ض الدول قيمة بع�ض الأعمال امل�أجورة ،مثل العمل الذي ينجزه �أفراد
الأ�سرة الذين ي�ساهمون يف امل�ؤ�س�سة العائل ّية� ،إ ّال أ� ّنها ال ت�شمل عمل الرعاية غري امل�أجور يف العائلة
والذي غالب ًا ما ال يكون مرئي ًا .ويف بع�ض الدول ،يكون توزيع العمل املنزيل غري امل�أجور بني الن�ساء
والرجال �أكرث ظلم ًا من �سواه.
مهم �إىل االعرتاف بامل�ساهمة االقت�صاد ّية غري املعرتف
ولكنّ تقدير العمل غري امل�أجور �سبيل ّ
بها عاد ًة للأ�شخا�ص الذين ينجزون هذا العمل .فعندما ُيحت�سب العمل غري امل�أجور ،ترتاجع
الفوارق يف امل�ساهمات املقدرة للرجل واملر�أة والطفل يف االقت�صاد �أو الأ�سرة .وتو�صي التو�صية
رقم  165حول الع ّمال ذوي امل�س�ؤول ّيات العائل ّية يف الفقرة  32 . 7ب�ضرورة �أن تقوم ال�سلطات
والهيئات املخت�صة يف ك ّل بلد بتعزيز ما ميكن لها القيام به من مبادرات عامة �أو خا�صة من �ش�أنها
�أن تخ ّفف الأعباء الناجمة عن م�س�ؤول ّيات العمال العائل ّية ،مبا يف ذلك توفري م�ساعدة منزل ّية
وخدمات رعاية منزل ّية تكون منا�سبة وتتنا�سب مع القدرة على الدفع.

اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز (يف اال�ستخدام واملهنة)1958 ،
تو�صية  :165الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
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الإطالع �أي�ض ًا على:العمل غري النمطي؛ عمل الرعاية؛ العمل العر�ضي؛ عمل
الأطفال؛ توزيع العمل؛ الن�شاط االقت�صادي؛ برامج
الأ�شغال العامة كثيفة اال�ستخدام؛ امل�ساواة يف الفر�ص
واملعاملة يف اال�ستخدام واملهنة؛ العمل من املنزل؛ الف�صل
املهني؛ العامالت امل�سنّات؛ احلماية االجتماع ّية؛ ال�ضمان
االجتماعي.

العمل غري املعياري
الإطالع �أي�ض ًا على :العمل غري النمطي.

العمل غري النمطي
تغطي فئة العمل غري النمطي (املعروف �أي�ض ًا بالعمل غري املعياري) جمموع ًة كبري ًة ومتنامي ًة من
�أ�شكال العمل واال�ستخدام التي تتّ�سم باملرونة (مراجعة مرونة العمل) وتدين الأمن الوظيفي.
وهي تت�ضمن العمل بع�ض الوقت والعمل العر�ضي واملو�سمي وتق�سام الوظائف والعقود لأجل ثابت
والعمل امل�ؤقت ل�صالح وكالة والعمل يف املنزل والعمل عن بعد واال�ستخدام الذاتي وعمل الزوجات
�أو �أفراد العائلة غري امل�أجور يف املن�ش�آت ال�صغرية التي تديرها العائلة .وتختلف �أ�شكال العمل هذه
كامل �أو
بدوام ٍ
عن العمل الذي ُيطلق عليه تاريخ ّي ًا ا�سم العمل “النمطي” �أو املعياري� ،أي العمل ٍ
واحد والذي ُي ؤ� ّدى يف مكان
العمل غري حم ّدد الأجل مع �ضمان اجتماعي� ،أو العمل مع �صاحب عمل ٍ
عمل �صاحب العمل ومقابل دخل منتظم .ويف الواقع �إنّ العمل غري النمطي من االنت�شار بحيث
بات من ال�صعب اعتبار الوظائف الدائمة وبدوام كامل على �أ ّنها املعيار ،وازدادت �أهم ّية معاجلة
الإ�شكاليات التي يطرحها احل�صول على عمل وعلى ظروف العمل الالئق واحلماية االجتماع ّية
املنا�سبة وفر�ص التنظيم والتعبري عن الر�أي يف �صفوف �شتى الع ّمال «غري النمطيني».
والعمل غري النمطي يف غالب ّيته غري نظامي وبالكاد يحظى� ،أو ال يحظى على الإطالق ،بحماية
�أنظمة ال�ضمان االجتماعي .ولكنّ تنظيم العمل غري النمطي ي�صطدم بتحدٍّ مزدوج :غياب
التنظيمات بح ّد ذاتها وعدم قدرة قوانني العمل التقليد ّية على �أن ت�شمل العمل غري النمطي (على
�سبيل املثال ،يف حال احلقوق التي يقت�ضي ا�ستحقاقها م ّدة مقررة وال ت�شمل العديد من الع ّمال
امل�ؤقتني)� .18أ ّما املنحى القانوين احلايل فيق�ضي باالعرتاف بحقوق الع ّمال غري النمطيني �أو غري
 )18هذه املدة املقررة هي فرتة يحب �أن يجري فيها العمل قبل �أن ي�صبح العامل م�ؤه ًال لال�ستفادة من حقّ قانو ّ
ين؛ فاال�ستفادة من
حقّ احلماية من الطرد التع�سفي مث ًال ت�ستوجب ق�ضاء �سنة يف اخلدمة يف �أغلب الأحيان.
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املعياريني من خالل (�أ) تنظيم العمل غري املعياري عرب تو�سيع احلماية احلال ّية ومراجعتها،
و(ب) اعتماد احلق يف معاملة مت�ساوية للع ّمال غري النمطيني .وت�ش ّكل االتفاق ّية رقم  183مثا ًال
حديث ًا عن ذلك (مراجعة املادة  2من االتفاق ّية).
ويف حني ُيفرط يف متثيل الرجال يف عالقة اال�ستخدام «النمط ّية» �أو «املعيار ّية» ،لطاملا �أُفرط يف
متثيل املر�أة يف �أ�شكال العمل غري النمط ّية �س ّيما يف العمل بع�ض الوقت �أو العر�ضي .وكان مل�شاركة
املر�أة الكثيفة يف العمل غري النمطي يف االقت�صاد املعومل تبعات �إيجاب ّية و�سلب ّية .فمن ج ّهة �أ ّدى هذا
�إىل حت�سني الو�ضع االجتماعي واالقت�صادي للعديد من الن�ساء من خالل العمل امل�أجور و�س ّهل عليهنّ
التوفيق بني العمل خارج املنزل وامل�س�ؤول ّيات الأ�سر ّية والعائل ّية .ومن ناحي ٍة �أخرى ،غالب ًا ما تكون
�أمناط الوظائف املتو ّفرة متدن ّية امل�ستوى والأجر وترتتب عنها ظروف عمل �سيئة لأنّ غياب تنظيم
ي�صب يف غري م�صلحة الأمن الوظيفي واحلماية االجتماع ّية .كما ت�سيطر
العمل غري النمطي غالب ًا ما ّ
العامالت يف املهن والقطاعات التي ت�سودها عالقات ا�ستخدام م�سترتة �أو غري وا�ضحة.

اتفاق ّية  183وتو�صية  :191حماية الأمومة2000 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:العمل العر�ضي؛ عالقة اال�ستخدام؛ مرونة العمل؛
العوملة؛ العمل يف املنزل؛ االقت�صاد غري النظامي؛ القوى
العاملة؛ �سوق العمل؛ �إح�صاءات العمل؛ العمل غري
الثابت؛ العمل عن بعد؛ احلماية االجتماع ّية؛ البطالة.

العمل يف املنزل
ع ّرف الت�صنيف الدويل للو�ضع املهني ال�صادر عام  1993الع ّمال يف املنزل على �أ ّنهم الأ�شخا�ص
الذي يعملون ل�صالح من�ش�أة لتوفري �سلع �أو خدمات مبوجب ترتيب م�سبق مع تلك املن�ش�أة والذين ال
يقع مكان عملهم �ضمن �أي من مق ّرات املن�ش�أة (منظمة العمل الدول ّية� ،2004a ،ص ،11 .ومنظمة
العمل الدول ّية � .)1993aأ ّما الفارق بني العامل يف املنزل غري امل�ستق ّل والعامل حل�سابه اخلا�ص
امل�ستقل والذي يعمل من منزله ف ُيعزى �إىل جملة عوامل واردة يف �أنظمة قانون ّية خمتلفة .وتورد
التو�صية رقم  198حول عالقة اال�ستخدام عدد ًا منها مثل العمل حتت �إ�شراف �شخ�ص وال�سمة
الدور ّية لدفع �أجر ال�شخ�ص.
يتم االعرتاف بالعمل يف املنزل على
والإح�صاءات الر�سم ّية حول العمل يف املنزل نادرة حيث مل ّ
مما يذ ّوب الع ّمال يف املنزل يف الإح�صاءات
�أ ّنه �شكل �آخر من �أ�شكال اال�ستخدام يف غالب ّية الدولّ ،
الوطن ّية (منظمة العمل الدول ّية� ،2003 ،ص .)88 .ولكن تفيد الأد ّلة ب�أنّ هذا النوع من العمل بات
�أكرث و�أكرث �شيوع ًا وال �س ّيما يف �صفوف الن�ساء و ُيعزى هذا النمو �إىل تنامي اللجوء �إىل التعاقد من
الباطن واال�ستعانة مب�صادر خارج ّية و�سرعة انت�شار تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .والعمل
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يف املنزل �إ�سرتاتيج ّية تق�ضي بالتوفيق بني امل�س�ؤول ّيات املنزل ّية والعائل ّية التي ت�ضطلع بها املر�أة.
ويف بع�ض احلاالت ،ال �س ّيما يف الدول املتط ّورة ،ميكن �أن ُي�ش ّكل العمل يف املنزل خيار ًا �إيجاب ّي ًا تتخذه
وح َ�سن الأجر (مع أ� ّنه ال يلقى حماية ج ّيدة) .ولكن تفيد
املر�أة وميكن �أن يكون من باب االحرتاف َ
متدن
أجر ٍ
الدرا�سات ب�أنّ الع ّمال يف املنزل هم يف غالب ّيتهم الق�صوى ن�ساء ذات مهارات متدن ّية و� ٍ
وخ�صو�ص ًا ن�ساء ُيعلنَ �أطفا ًال يانعني يف ال�سنّ (حواىل  %90من املع ّدل العاملي) وي�ش ّكل الدخول �إىل
العمل يف املنزل �إ�سرتاتيج ّية بقاء بد ًال من خيار مهني .كما ُي�سجل �أي�ض ًا متثيل غري متكافئ للن�ساء
املع ّوقات .ويف حني ميكن للعامالت يف املنزل الإفادة من اال�ستقالل ّية يف موقع العمل ومن املرونة
يف �ساعات العمل ،ثمة خماوف من امل�ساوئ املرتبطة بالعمل يف املنزل ومنها �ساعات العمل الطويلة
والأجر ال�سيئ وغري املنتظم والو�صول املحدود �إىل ال�ضمان االجتماعي و�إعانات الرفاه وغريها
ال�صحة وال�سالمة والعزل امل�ؤدي �إىل �صعوبة التنظيم واملفاو�ضة الف ّعالة.
وم�شاكل
ّ
يف غالب ّية الدولُ ،ي ّ
نظم العمل يف املنزل مبوجب لوائح مماثلة لتلك املعمول بها لأي عالقة عمل
�أخرى ما خال ما يتع ّلق منها ب�ساعات العمل واال�سرتاحة واخلارجة عن �سيطرة �صاحب العمل.
ولكن ي�صعب ر�صد االمتثال للوائح وتطبيقها من خالل مفت�شيات العمل وغالب ًا ما ال ي�ص ّرح
�أ�صحاب العمل والع ّمال عن العمل يف املنزل.
وت�ساهم اتفاق ّية وتو�صية العمل يف املنزل (رقم  177و )184لعام  1996يف تعزيز امل�ساواة يف
املعاملة بني الع ّمال يف املنزل وغريهم من الع ّمال بالأجر .ويجب و�ضع ال�سيا�سات الوطن ّية ب�ش�أن
العمل يف املنزل وتطبيقها ومراجعتها ب�صورة دور ّية بهدف تعزيز امل�ساواة يف املعاملة بني الع ّمال
يف املنزل وغريهم من الع ّمال ب�أجر ولتح�سني و�ضع العمل يف املنزل ال �س ّيما يف ما يتع ّلق بـ:
•احلر ّية النقاب ّية؛
•احلماية من التمييز؛
•الأجر املت�ساوي عن عمل ذي قيمة مت�ساوية؛
•العطالت العامة مدفوعة الأجر ،والإجازات ال�سنو ّية مدفوعة الأجر ،والإجازة
املر�ض ّية مدفوعة الأجر؛
•احلماية القانون ّية يف جمال ال�ضمان االجتماعي؛
وال�صحة املهن ّيتني؛
•ال�سالمة
ّ
•احلد الأدنى لل�سن وحماية الأمومة؛
•احل�صول على التدريب املهني وفر�ص التقدم املهني.

اتفاق ّية  156وتو�صية  :165الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
اتفاق ّية  177وتو�صية  :184العمل يف املنزل1996 ،
تو�صية  :198عالقة اال�ستخدام2006 ،
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الإطالع �أي�ض ًا على:العمل غري النمطي؛ عمل الرعاية؛ الكمبيوتر؛ الع ّمال
املنزل ّيون؛ الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية؛ العمل عن
بعد؛ التوازن بني العمل والأ�سرة.

العمل يف نوبات
الإطالع على� :ساعات العمل؛ العمل الليلي.

العنف يف مكان العمل املبني على النوع االجتماعي
ميكن للتمييز يف العمل �أن يقرتن بالعنف اجل�سدي �أو النف�سي املبني على جن�س العامل .ولع ّل
التح ّر�ش اجلن�سي �أبرز �أ�شكاله ،لكن التح ّر�ش الذي يرتافق مع العنف �أو التهديد بالعنف قد
ال يكون جن�سي ًا بطبيعته .ولقد �أفاد بحث �صدر م�ؤخر ًا عن منظمة العمل الدول ّية ب�أنّ العامالت
�سجل
املنزل ّيات املهاجرات هنّ يف دائرة اخلطر يف ٍ
دول مثل اململكة العرب ّية ال�سعود ّية مث ًال .و ُي ّ
ترابط وثيق بني العنف يف العمل والعمل غري الثابت والنوع االجتماعي وحداثة ال�سنّ وبع�ض
رجح يف امر�أة �شابة ت�شغل وظيف ًة غري ثابتة
القطاعات املهن ّية حيث املخاطر متنامية .وعليهُ ،ي ّ
يف الفنادق مث ًال �أن تتع ّر�ض بدرج ٍة �أكرب خلطر التح ّر�ش اجلن�سي منه عامل بالغ يعمل يف وظيفة
مكتب ّية دائمة.
وقد ُو�ضعت ت�شريعات وطن ّية ودول ّية ملناه�ضة العنف يف مكان العمل والعنف املبني على النوع
االجتماعي ولكنّ التدابري الوقائ ّية �ضرور ّي ًة خللق بيئة عمل خالية من العنف ت�شعر فيها العاملة
ب�أ ّنها تنعم بالأمان اجل�سدي والنف�سي املتاح لزميلها الرجل.
وي�ش ّكل العنف املبني على اجلن�س م�س�ألة بغاية التعقيد وهي متجذرة يف عالقات الق ّوة بني
اجلن�سني يف االقت�صاد و�سوق العمل وعالقة اال�ستخدام والثقافة امل�ؤ�س�س ّية والعوامل الثقاف ّية.
وميكن يف التدابري الآيلة �إىل مكافحة العنف اجلن�سي يف مكان العمل �أن تت�ضمن:
•تنظيمات وتدابري ت�أديب ّية؛
•�سيا�سات لوقف العنف؛
•ن�شر املعلومات ب�ش�أن الت�شريعات والتوجيهات واملمار�سات املبتكرة؛
•ت�صاميم مكان العمل التي حت ّد من املخاطر؛
•اتفاقات جماع ّية؛
•توعية وتدريب املدراء والع ّمال وامل�س�ؤولني احلكوميني الذين يتعاملون مع العنف يف
مكان العمل �أو يتعر�ضون له؛
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•ت�صميم واعتماد �إجراءات �آيلة �إىل حت�سني �آل ّية التبليغ عن حوادث العنف مع
احلر�ص على �سالمة العامل و�سرية املعلومات.
عام � ،2004أع ّدت منظمة العمل الدول ّية مد ّونة ممار�سة بعنوان العنف يف مكان العمل يف
قطاعات اخلدمات وتدابري ملكافحة هذه الظاهرة Workplace violence in services sectors
 .and measures to combat this phenomenonكما يخت�ص برنامج العنف والتح ّر�ش يف مكان
العمل ال�صادر عن برنامج �شروط العمل واال�ستخدام  TRAVAILالتابع ملنظمة العمل الدول ّية،
بالوقاية من جميع �أ�شكال العنف يف مكان العمل مبا يف ذلك التح ّر�ش اجلن�سي والعنف .فيعد
ويلزّم درا�سات عن طبيعة وحجم العنف يف مكان العمل والتدابري املتخذة ملعاجلتها ،كما يط ّور
�أدوات عمل ّية وي�سدي امل�شورة للحكومات ومنظمات �أ�صحاب العمل والع ّمال حول كيف ّية الوقاية من
العنف يف مكان العمل والتعامل معه .هذا وي�ش ّكل برنامج املنظمة املعني مبعاجلة امل�شاكل النف�س ّية
وال�صحة املهن ّيتني والبيئة،
يف العمل  SOLVEالتابع لربنامج  SAFEWORKحول ال�سالمة
ّ
برناجم ًا تثقيفي ًا تفاعلي ًا هدفه امل�ساعدة على و�ضع �سيا�سات وتدابري ملعاجلة امل�شاكل النف�س ّية يف
مكان العمل مبا يف ذلك حاالت العنف؛ مراجعة اجلزء املعنون مراجع �إ�ضاف ّية.

اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز (يف اال�ستخدام واملهنة)1958 ،
التحر�ش اجلن�سي.
التحر�ش وال�ضغط؛
الإطالع �أي�ض ًا على :الع ّمال املنزل ّيون؛
ّ
ّ

العوملة
العوملة ظاهرة معق ّدة من �سماتها حترير التجارة الدول ّية وتو�سيع اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
بتنام �سريع للتكنولوجيا احلديثة وال �س ّيما
ون�شوء تدفقات مال ّية كثيفة عرب احلدود م�سنود ًة ٍ
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (منظمة العمل الدول ّية� ،2004h ،ص ،24 .فقرة .)132
وترتّب عن ت�أثري العوملة و�إعادة هيكلة العمالة تبعات �أ�سا�س ّية على �سيا�سات النوع االجتماعي
وامل�ساواة حول العامل .و�أ�صبح ب�إمكان امل�ستثمرين وال�شركات متعددة اجلن�س ّيات �أن تتمتع بحر ّية
�أكرب لنقل ر�ؤو�س الأموال من دول ٍة �إىل �أخرى مما و ّلد فر�ص عمل يف دول حيث تكاليف اال�ستخدام
�أدنى كلف ًة وق�ضى على فر�ص العمل يف تلك الدول حيث تكاليف اال�ستخدام �أعلى.
واملر�أة هي يف غالب الأحيان �أ ّول من ي�شعر بالتبعات ال�سلب ّية والإيجاب ّية لأنّ ر�أ�س املال الدويل
مييل لأن ُي�ستثمر يف �إنتاج كثيف باليد العاملة وبخا�صة الن�سائية منها نظر ًا لتقا�ضي العامالت
�سجلت م�شاركة املر�أة يف الوظائف امل�أجورة ارتفاع ًا
�أجر ًا �أق ّل يف هذه القطاعات .ويف ظ ّل العوملة ّ
ملحوظ ًا ولكنّ هذا مل ي�ؤ ِد �إىل ا�ستفادة املر�أة بالت�ساوي من االندماج يف �سوق العمل الذي ال يزال
خا�ضع ًا لف�صل كب ٍري بح�سب اجلن�س .ويف العديد من الدول النامية ،تعني الفروقات اجلن�سان ّية
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الرا�سخة �أنّ كلفة العوملة االجتماع ّية تلقي بظاللها على املر�أة ب�صورة غري متوازنة .ففي الزراعة،
�أ ّدى حترر التجارة �إىل الق�ضاء على معي�شة العديد من املزارعات �أو �إىل تهجريهنّ من �أر�ضهنّ ،
يف حني فر�ض حواجز �أ�سا�س ّية �أمام دخولهنّ ن�شاطات اقت�صاد ّية جديدة و ّلدتها العوملة .كما
ب�شكل �شديد بالأزمات املال ّية يف العديد من الدول نتيجة العوملة (منظمة العمل
ت أ� ّثرت املر�أة ٍ
الدول ّية� ،2004h ،ص 47 .ـ ـ  ،8الفقرات  214ـ ـ .)17
ور ّد العديد من الدول على هذه العمل ّية االقت�صاد ّية با�ستحداث تغيرّ ات ت�شريع ّية و�إدار ّية بهدف
حترير معايري العمل وظروف العمل الوطن ّية وجعلها �أكرث ليون ًة .وت�س ّبب العوملة مفاعيل �سلب ّية
وبالتايل تزداد احلاجة حول العامل ب�أن ترتافق العوملة االقت�صاد ّية بح ّد �أدنى من املعايري
االجتماعية .وما يثري القلق هو معرفة ما �إذا كانت �أمناط العوملة احلال ّية ت�ستحدث �أ�شكا ًال جديدة
من العمل اجلربي �أو ت�ساهم فيها مثل االجتار بالأ�شخا�ص ال�ستغاللهم يف العمل .فال ب ّد من
الت�صدي للميل �إىل خف�ض املعايري االجتماع ّية ومعايري العمل يف عمل ّية العوملة .بالتايل يتعني على
القادة ال�سيا�سيني والنقابيني وقادة الأعمال �أن يقبلوا مب�س�ؤول ّيتهم امل�شرتكة و�أن يعريوا االنتباه
ملعايري العمل الدول ّية في�ساهموا بالتايل يف حت�سني ظروف العمل للرجال والن�ساء.
الإطالع �أي�ض ًا على:العمل غري النمطي؛ مناطق جتهيز ال�صادرات؛ مرونة
العمل؛ املبادئ واحلقوق الأ�سا�س ّية يف العمل؛ االقت�صاد
غري النظامي؛ �سوق العمل؛ الع ّمال املهاجرون؛ احلماية
االجتماع ّية؛ الإجتار بالأ�شخا�ص.
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فرتة العمل
الإطالع على� :ساعات العمل.

الفر�ص املهن ّية
يجب �إعالم جميع املوظفني بالت�ساوي ،وب�صرف النظر عن جن�سهم ،بفر�ص الرتقية والتنقل
ب�شكل
والتدريب ويجب �أن يتلقوا الت�شجيع املنا�سب ملالحقة فر�ص منا�سبة .وال ب ّد من احلر�ص ٍ
خا�ص على ما يلي:
•�إعالم جميع املوظفني باملنا�صب ال�شاغرة ب�صورة منتظمة ومنا�سبة؛
•حتديد مقت�ضيات العمل و�إجراءات التنقل والرتقية وبرامج التدريب ومتابعتها
و�إتاحة املعلومات املت�صلة بها جلميع امل�ستخدمني؛
•�إزالة القيود الناجمة عن االتفاقات �أو الرتتيبات العرفية والفعلية عندما ترمي �إىل
ا�ستبعاد الع ّمال من �أحد اجلن�سني من فر�ص الرتقية والنقل والتدريب �أو توزيعهم
ب�صورة غري متكافئة؛
•ا�ستحداث ّ
خطة تق ّدم مهني تكون فيها جميع فر�ص الرتقية املهن ّية علنية للت�شجيع
على م�شاركة جميع املوظفني وال �س ّيما من ا�ستبعد منهم تقليد ّي ًا من التقدم املهني؛
•و�ضع فر�ص التدريب والتنقل بت�ص ّرف جميع املوظفني تفادي ًا للف�صل املهني يف مكان
العمل؛
•و�ضع برامج التدريب ومراجعتها ب�صور ٍة منتظم ٍة مل�ساعدة جميع امل�ستخدمني ،وال
�س ّيما منهم الن�ساء ،على ّ
تخطي املع ّوقات �أما التق ّدم املهني ،وال �س ّيما من خالل
التكيف مع التغيري البنيوي واالبتكار التكنولوجي بهدف ترفيع املهارات الإدارية
وغريها من املهارات؛
•بذل اجلهود خلف�ض حاالت الالم�ساواة يف امل�شاركة بالتدريب.
كما ميكن توفري �سبل غري نظامية لتعزيز فر�ص ترقية املر�أة املهن ّية مثل الإر�شاد.
وتُعنى االتفاق ّية رقم  156ب�ش�أن الع ّمال ذوي امل�س�ؤول ّيات العائل ّية بالتدابري الواجب اتخاذها
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لتمكني الع ّمال ذوي امل�س�ؤول ّيات العائلية من �أن يغدوا مندجمني يف القوى العاملة ومن االن�ضمام
م ّرة �أخرى �إليها بعد غياب (املادة  ،7مراجعة �أعاله ،انقطاع امل�سار الوظيفي) .وتت�ضمن هذه
الرتتيبات خدمات التوجيه املهني والإجازات الدرا�س ّية املدفوعة وخدمات تقدمي املعلومات
والإر�شادات املالئمة الحتياجات العمال ذوي امل�س�ؤول ّيات العائل ّية (التو�صية رقم  ،165الفقرتان
 13ـ ـ .)14

اتفاق ّية  88وتو�صية � :83إدارات التوظيف1948 ،
اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز يف اال�ستخدام واملهنة1958 ،
اتفاق ّية  122وتو�صية � :122سيا�سة العمالة1964 ،
اتفاق ّية  :142تنمية املوارد الب�شر ّية1975 ،
اتفاق ّية  156وتو�صية  :165الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
تو�صية � :169سيا�سة العمالة (�أحكام تكميل ّية)1984 ،
تو�صية  :195تنمية املوارد الب�شر ّية2004 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:العمل الإيجابي؛ انقطاع امل�سار الوظيفي؛ الع ّمال ذوو
امل�س�ؤول ّيات العائل ّية؛ تنمية املوارد الب�شر ّية؛ الإجازة
الدرا�س ّية مدفوعة الأجر؛ التوجيه املهني؛ التدريب
املهني.

الف�صل املهني
يقع الف�صل املهني بح�سب اجلن�س عندما يرت ّكز الرجال والن�ساء يف �أنواع خمتلفة وم�ستويات
خمتلفة من الن�شاطات والعمالة .وت�شهد �أ�سواق العمل عرب العامل ف�ص ًال كبري ًا �إىل حدٍّ مفاجئ،
حيث يعمل حواىل  %60من الع ّمال غري الزراعيني يف مهن ٍة يكون فيها  %80على الأق ّل من الع ّمال
رجا ًال �أو ن�سا ًء .وتحُ �صر املر�أة مقارن ًة بالرجل يف جمموعة خمتلفة من املهن (الف�صل الأفقي)
تو�سع نطاق
ويف درجات �أدنى من الوظائف (الف�صل العمودي) .يف الثمانينات والت�سعيناتّ ،
الوظائف التي تُ�ستخدم فيها املر�أة يف العديد من الدول وال �س ّيما يف بع�ض دول منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقت�صادي ويف بع�ض الدول النامية حيث الف�صل املهني كان كبري ًا ،ولك ّنه
مهن �أخرى وال �س ّيما يف االقت�صاد ّيات االنتقال ّية .ولكن يبدو أ� ّنه يف حني يتال�شى الف�صل
�ضاق يف ٍ
ً
الأفقي ،غالبا ما يزداد الف�صل العمودي ح ّد ًة (منظمة العمل الدول ّية� ،2003 ،ص )xi .وحتّى
عندما تفتح مهن جديدة �أبوابها �أمام املر�أة ،مثل برجمة الكمبيوتر وغريها من الوظائف املت�صلة
بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،ي�ستمر التفاوت اجلن�سي يف داخلها.
ونادر ًا ما ين�ش أ� هذا الو�ضع ب�سبب التمييز املبا�شر عن طريق الت�شريعات التي حت ّد و�صول املر�أة �إىل
التدريب واال�ستخدام .لكن ت�شريعات بع�ض الدول ت�ضع احلدود على طبيعة العمل الذي ت�ستطيع
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الن�ساء القيام به ولقد ا�ستند هذا عموم ًا �إىل فكرة �أنّ وظيفة املر�أة الإجناب ّية يجب �أ ّال تُع ّر�ض
للخطر ـ ـ وهي فكرة �أ�صبحت اليوم بائت ًة ما خال بع�ض اال�ستثناءات .ومبوجب قرار العام 1985
حول امل�ساواة يف الفر�ص واملعاملة بني الرجال والن�ساء يف اال�ستخدام ،حني تُ�ستبعد الن�ساء من مهنة
ما مبوجب الت�شريعات ،ثمة حاجة �إىل القيام مبراجعة دور ّية ملعرفة ما �إذا كان الو�ضع قد تغيرّ .
وترت�سخ �أ�سباب الف�صل املهني عاد ًة يف املمار�سات املبن ّية على القوالب النمط ّية والأحكام امل�سبقة
الرا�سخة املت�صلة ب�أدوار الرجال والن�ساء يف املجتمع مبا يف ذلك التمييز غري املبا�شر يف �أنظمة
التعليم .وي�ش ّكل الف�صل املهني تعبري ًا عن انعدام امل�ساواة ،كونه ينطوي على متايز يف ال�سلطة
واملهارات والدخل والفر�ص.
ومع �أنّ املر�أة تدخل اليوم املهن الفنية وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ب�سرعة وب�أعداد كبرية
مهن �أق ّل من الرجل و ُينتق�ص من متثيلها على
يف بع�ض مناطق العامل �إ ّال �أ ّنها ال تزال موجود ًة يف ٍ
مكان تقريب ًا .وهي تعمل بالغالب يف الزراعة واخلدمات .ت�سيطر
م�ستوى الإدارة العليا يف ك ّل ٍ
وال�صحة واخلدمات االجتماع ّية� ،أي جميع املهن املت�صلة
املر�أة على م�ستويات �أدنى يف التعليم
ّ
ّ
بالرعاية ،يف حني ي�سيطر الرجل على املهن التي ُيفرت�ض �أنها ت�ستوجب ق ّوة بدن ّية مثل البناء
والتنقيب �أو ت�س ّلط ًا بدن ّي ًا ونف�سي ًا مثل املال ّية وال�سيا�سة �أو اجلي�ش� .أ ّما يف التعليم فترت ّكز املر�أة
يف �صفوف الرو�ضة واالبتدائي و ُينتق�ص متثيلها على م�ستوى اجلامعة .ويف الرعاية ال�صح ّية،
مهن عالي ٍة مثل مهن الطبيب واجل ّراح .ويف التجارة
ترت ّكز املر�أة يف التمري�ض ويق ّل متثيلها يف ٍ
واخلدماتُ ،يفرط من متثيل املر�أة يف مهن ال�سكرتاريا والبيع والرعاية �أو التنظيف يف حني يكرث
متثيل الرجل يف �صفوف ال�سائقني وموظفي الأمن .ويف الإدارة ،عاد ًة ما تعمل املر�أة يف �أق�سام
املوارد الب�شر ّية ونادر ًا ما تعمل يف منا�صب املال ّية والإدارة الإ�سرتاتيج ّية.
كما �أن االختالفات يف �أمناط عمل الرجل واملر�أة لها ت�أثري �سلبي على الآفاق املهن ّية وال �س ّيما
بالن�سبة للمر�أة .ففي الدول التي ت�شيع فيها �ساعات وظروف العمل املرنة ،ت�ش ّكل املر�أة غالب ّية
الع ّمال بع�ض الوقت �أو الع ّمال غري املعياريني.
تُعرف ال�سيا�سات الرامية �إىل خف�ض الف�صل �أو �إزالته بـ «�سيا�سات �إزالة الف�صل» .وترتدي
التدابري الإيجاب ّية �أهم ّية ق�صوى يف ت�صويب الف�صل املهني .كما يجب توزيع ح�صة العمل امل�أجور
وغري امل�أجور ب�صورة �أكرث �إن�صاف ًا ،فرتتدي التدابري التي ت�ساعد الرجل واملر�أة على التوفيق بني
العمل وامل�س�ؤول ّيات الأ�سر ّية والعائل ّية �أهم ّي ًة �أ�سا�س ّي ًة حتقيق ًا لهذا الهدف.

اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز (يف اال�ستخدام واملهنة)1958 ،
اتفاق ّية  :142تنمية املوارد الب�شر ّية1975 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:العمل الإيجابي؛ التمييز؛ تنمية املوارد الب�شر ّية؛ املهن
غري التقليد ّية؛ العاملون بالتمري�ض؛ املد ّر�سون.
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فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية/متالزمة نق�ص املناعة املكت�سب (الإيدز)
فريو�س  HIVبح�سب املخت�صر الإنكليزي كناية عن فريو�س نق�ص املناعة الب�شر ّية وهو فريو�س
ي�ضعف نظام مناعة اجل�سم وي�ؤ ّدي يف نهاية الأمر �إىل الإيدز (متالزمة نق�ص املناعة املكت�سب)،
وهو جمموعة من احلاالت الطب ّية (التي ُي�شار �إليها يف غالب الأحيان بالأخماج االنتهازية)
الطب حتّى ال�ساعة يف عالج هذا الفريو�س .وفريو�س نق�ص املناعة
و�أمرا�ض ال�سرطان .ومل ينجح ّ
الب�شر ّية/الإيدز كناية عن وباء ّ
تف�شى ب�سرع ٍة خميفة عرب العامل ف�أ�صبح بالتايل �ش�أن ًا مهم ًا
ظرف خط ٍري يطر أ� يف مكان العمل
مر�ض �أو ٍ
يف مكان العمل ويجب التعاطي معه على غرار �أي ٍ
(منظمة العمل الدول ّية� ،2001a ،ص.)3 ،1 .
وت�ش ّكل الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شر ّية/الإيدز واحد ًة من الظروف واحلاالت التي بات
حمظور ًا ممار�سة التمييز يف اال�ستخدام �أو املهنة على �أ�سا�سها .و�أبدت منظمة العمل الدول ّية
اهتمام ًا خا�ص ًا يف هذا املو�ضوع لبع�ض الوقت لأنّ التمييز يف مكان العمل على �أ�سا�س الإ�صابة
بفريو�س نق�ص املناعة الب�شر ّية ي�ضاهي يف �سرعة تناميه حول العامل �سرعة ّ
تف�شي الوباء حول
العامل ولأنّ معدالت الإ�صابة املتنامية جتتاح الع ّمال و�أ�سرهم ومكان عملهم والن�سيج االجتماعي
ككل.
ال�صحة العامل ّية بيان ًا م�شرتك ًا حول فريو�س
عام  ،1988اعتمدت منظمة العمل الدول ّية ومنظمة
ّ
نق�ص املناعة الب�شر ّية/الإيدز انطالق ًا من الت�شاور حول الإيدز ومكان العمل Consultation
 on AIDS and the Workplaceوهو يت�ضمن �أحكام ًا حول التمييز يف مكان العمل� .أ ّما مد ّونة
ممار�سة منظمة العمل الدول ّية حول فريو�س نق�ص املناعة الب�شر ّية/االيدز يف عامل العمل فقد
�صادقت عليها دورة خا�صة من اجلمع ّية العامة للأمم املتحدة انعقدت حول املو�ضوع عام .2001
وتر ّكز املد ّونة على احلاجة �إىل مكافحة التمييز الناجم عن الإ�صابة امل�شبوهة �أو عن يقني بعدوى
الفريو�س �أو الإ�صابة مبر�ض الإيدز كما تعالج البعد اجلن�ساين الذي ينطوي عليه الوباء (منظمة
العمل الدول ّية� ،2001a ،ص 21 .ـ ـ .)2
�أ ّما التمييز الذي تتع ّر�ض له املر�أة فيجعلها �أكرث عر�ض ًة لفريو�س نق�ص املناعة الب�شر ّية/الإيدز
كما يت�ضح من تنامي معد ّالت الإ�صابة يف �صفوف الن�ساء وال �س ّيما ال�شابات منهنّ اللواتي ترتاوح
�أعمارهنّ بني  15و� 24سنة .ولكنّ الرجال وال�صبيان يواجهون بدورهم التمييز على �أ�سا�س
اال�شتباه �أو اليقني بالإ�صابة بالفريو�س� .أ ّما اخلوف واجلهل فيغذيان هذا التمييز .فقد يخ�شى
زمالء العمل االت�صال بال�شخ�ص امل�صاب يف حني ينظر �أ�صحاب العمل �إىل ا�ستخدام امل�صابني
بالفريو�س على �أ ّنه مكلف من ناحيتي الرعاية واملعاملة وقد ي�سيئ �إىل الإنتاج ّية .وقد يتخذ التمييز
بحقّ الأ�شخا�ص املعروف ب�إ�صابتهم باملر�ض �أو امل�شتبه بها �شكل اختبار �سابق لال�ستخدام (وهو
حالي ًا �إلزامي بالن�سبة �إىل الع ّمال الأجانب والط ّالب يف حواىل  60دولة) ،وخرق لل�سر ّية الطب ّية
التي ت�ؤدي �إىل ت�سريح العامل �أو ا�ستقالته ،وحرمانه �إعانات الت�أمني ،وتخفي�ض رتبته ،واالقتطاع
من راتبه وم�ضايقته.
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ويف حني ال يعالج �أي معيار عمل دو ّ
يل �صراح ًة مو�ضوع فريو�س نق�ص املناعة الب�شر ّية/الإيدز يف
عدد كبري من ال�صكوك التي تغطي احلماية من التمييز والوقاية من
مكان العمل ،ميكن �إعمال ٍ
الإ�صابة بحيث ت�سري على ال�ش�ؤون املت�صلة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شر ّية/الإيدز يف مكان العمل
(.)1999 ،Hodges-Aeberhard
�أ ّما الدول التي �س ّنت ت�شريعات ولوائح حول املو�ضوع فتعترب �أنّ التعريف بحظر التمييز املبني على
تعريف من هذا النوع �أن
�إ�صابة العامل بالفريو�س يجب �أن يكون �شام ًال قدر الإمكان .ويجب على
ٍ
يت�ضمن التمييز بحق �أ�شخا�ص م�صابني بالفريو�س مع �أو بدون عوار�ض كما التمييز املبني على
جم ّرد اال�شتباه باحتمال �إ�صابة �شخ�ص �أو انتمائه �إىل ما ُيعرف مبجموعات اخلطر �أو عالقته
ب�شخ�ص م�صاب.
ٍ
كما يعزّز الوباء �أمناط انعدام امل�ساواة بني اجلن�سني من خالل ت�أثريه يف الن�ساء �أفراد العائالت
ت�ضم �شخ�ص ًا م�صاب ًا بالفريو�س ،لأنّ عبء رعاية املر�ضى امل�صابني والتعوي�ض عن خ�سارة
التي ّ
ّ
ب�شكل كب ٍري على املر�أة .وكلما ا�شت ّد التمييز بني اجلن�سني يف
الدخل الناجمة عن �إ�صابتهم يقع ٍ
ّ
املجتمعات ،ك ّلما ت�أثرت املر�أة �سلب ًا بفريو�س نق�ص املناعة الب�شر ّية .وعليه ،ت�شكل العالقات الأكرث
�إن�صاف ًا بني اجلن�سني ناهيك عن متكني املر�أة �شرط ًا �أ�سا�س ّي ًا للنجاح يف الوقاية من انت�شار عدوى
الفريو�س ومتكني املر�أة من الت�أقلم معه (� ،1999 ،Hodges-Aeberhardص.)3 .
وبات النظر �إىل دور الرجال وال�صبيان يف تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني �سبي ًال مه ّم ًا �إىل امل�ساعدة
على الوقاية من انت�شار فريو�س نق�ص املناعة الب�شر ّية .ولقد عقدت منظمة العمل الدول ّية ندو ًة
حول املو�ضوع يف برازيليا يف �شهر ت�شرين الأ ّول�/أكتوبر �( 2003شعبة الأمم املتحدة للنهو�ض
باملر�أة.)2003 ،

اتفاق ّية  :98حق التنظيم واملفاو�ضة اجلماعية1949 ،
اتفاق ّية  :102ال�ضمان االجتماعي (املعايري الدنيا)1952 ،
اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز يف اال�ستخدام واملهنة1958 ،
اتفاق ّية � :121إعانات �إ�صابات العمل1964 ،
اتفاق ّية  :97العمال املهاجرون (مراجعة)1949 ،
اتفاق ّية  :143العمال املهاجرون (�أحكام تكميلية)1975 ،
اتفاق ّية  :149العاملون بالتمري�ض1977 ،
اتفاق ّية  :154املفاو�ضة اجلماع ّية1981 ،
اتفاقية  155وتو�صية  :160ال�صحة وال�سالمة املهنيتان1981 ،
اتفاق ّية � :158إنهاء اال�ستخدام1982 ،
اتفاق ّية  :159الت�أهيل املهني والعمالة (املعوقون)1983 ،
اتفاق ّية  161وتو�صية  :171خدمات ال�صحة املهنية1985 ،
اتفاق ّية  :175العاملون بع�ض الوقت1994 ،
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اتفاق ّية � :182أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال1999 ،
�إعالن ب�ش�أن املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل1998 ،
ال�صحة العامل ّية حول فريو�س نق�ص املناعة
�إعالن م�شرتك بني منظمة العمل الدول ّية ومنظمة
ّ
الب�شر ّية/الإيدز يف مكان العمل1988 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:التمييز؛ التن ّوع يف مكان العمل؛ �إجازة تغ ّيب بداعي مر�ض
يف العائلة؛ اخل�صائ�ص الذكور ّية؛ العاملون بالتمري�ض؛
احلماية االجتماع ّية.
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قابل ّية اال�ستخدام
يتّ�صل م�صطلح «قابل ّية اال�ستخدام» باملهارات والكفاءات والقدرات التي يتمتّع بها الفرد والتي
عمل
تعزّز قدرته على الإفادة من فر�ص التعليم والتدريب املتو ّفرة مبا ي�ضمن له احل�صول على ٍ
الئق واالحتفاظ به ،والتق ّدم يف �أي من�ش�أة والتن ّقل بني الوظائف ،والت�أقلم مع الظروف املتغيرّ ة يف
ٍ
التكنولوجيا و�سوق العمل .كما يتعينّ تعزيز هذه املهارات والكفاءات طوال فرتة العمل.
ومن خالل دائرتها املعنية باملهارات وقابل ّية اال�ستخدام ،تر ّوج منظمة العمل الدول ّية لتح�سني
ب�شكل خا�ص على ا�سرتاتيج ّيات
�سيا�سات وبرامج التدريب عرب العامل واال�ستثمار فيها مع الرتكيز ٍ
التدريب التي تدعم دمج املجموعات التي قد ال تكون حمظ ّو ًة يف �سوق العمل .وتت�ضمن هذه
املجموعات الن�ساء واملع ّوقني وكبار ال�سنّ وال�شباب.
ومن جماالت ال�سيا�سة التي تكون فيها مراعاة النوع االجتماع مفيدة:
ً
•اال�ستثمار يف التعليم والتدريب ال �س ّيما يف الدول النامية وخ�صو�صا بالن�سبة �إىل
الن�ساء واملجموعات ذات االحتياجات اخلا�صة مثل املع ّوقني؛
•التعليم الأ�سا�سي واملقروئ ّية واملهارات الأ�سا�س ّية خ�صو�ص ًا يف الدول الأكرث فقر ًا ،مع
الرتكيز على تعليم الفتيات والتدريب على اكت�ساب املهارات؛
•�أنظمة التعليم والتدريب املهني مع الت�شديد على تفادي التدريب املهني القائم على
قوالب منط ّية خا�صة باجلن�س �أو الف�صل املهني؛
•االعرتاف باملهارات املكت�سبة من جمموعة موارد قد يكون البع�ض منها غري تقليدي.
وتعني مقاربة التع ّلم املتوا�صل �أنّ جميع �أنواع التع ّلم النظامي والالنظامي وغري
رجح يف
النظامي يجب �أن ُيعرتف بها و�أن ت�صبح وا�ضحة .وهذا ّ
مهم للمر�أة التي ُي ّ
مهاراتها �أن تنمو خارج م�ؤ�س�سات التدريب املهني النظام ّية؛
•تعزيز احلوار االجتماعي ب�ش�أن امل�ساواة بني اجلن�سني يف التدريب واملوارد الب�شر ّية
والتع ّلم املتوا�صل؛
•اعتماد برامج نا�شطة حول �سوق العمل تت�ضمن مقاربات فاعلة الكت�ساب املهارات
وتنميتها يف مواقع نظامية وغري نظام ّية لأ�شخا�ص غري حمظ ّوين يف �سوق العمل مبن
فيهم الن�ساء والفتيات.
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•�إ�صالح خدمات اال�ستخدام وتعزيز اجلهود التعاون ّية بني وكاالت اال�ستخدام العامة
واخلا�صة نحو تعزيز امل�ساواة يف الفر�ص واملعاملة من �أجل الو�صول �إىل اال�ستخدام
و�إىل وظائف حم ّددة ،وو�ضع مقاربة م�شرتكة لتفادي التمييز.

اتفاق ّية  181وتو�صية  :188وكاالت اال�ستخدام العامة1997 ،
تو�صية  :195تنمية املوارد الب�شر ّية2004 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:احل�صول على عمل؛ التعليم؛ التوجيه املهني؛ التدريب
املهني.

القواعد ال�صح ّية يف مكان العمل
يجب احرتام القواعد التالية املت�صلة بالنظافة يف مكان عمل وتطبيقها يف خمتلف �أماكن العمل
التجار ّية والإدار ّية (العامة واخلا�صة):
•�صيانة �أماكن العمل واملعدات املوجودة فيها �صيانة تامة واحلفاظ على نظافتها؛
•تزويد �أماكن العمل ب�إ�ضاءة طبيع ّية بقدر الإمكان ،وبتهوئة كافية ومنا�سبة؛
•احلفاظ على درجة حرارة مب�ستويات منا�سبة وتوفري التهوئة الطبيع ّية �أو
اال�صطناع ّية يف جميع �أماكن العمل؛
•توفري مرافق �صح ّية كافية ومنا�سبة و ُم�صانة �صيانة تامة وو�ضع مرافق لالغت�سال
بت�ص ّرف الع ّمال .ويجب توفري مرافق منف�صلة للرجال والن�ساء ما عدا يف املن�ش�آت
التي ال ّ
توظف �أكرث من خم�سة �أ�شخا�ص وحيث ال يعمل غري عائلة �صاحب العمل.
•ت�أمني غرف حيث ال تكون املرافق البديلة متو ّفرة ،تكون خم�ص�صة لفرتات
اال�سرتاحة امل�ؤقتة خالل �ساعات العمل خ�صو�ص ًا لتلبية حاجات الن�ساء العامالت،
مثل املر�ضعات.
•اتخاذ تدابري ل�ضمان حماية الع ّمال من املواد والعمل ّيات والتقن ّيات غري ال�صح ّية �أو
ال�سامة �أو امل�ض ّرة .ويجب توفري رعاية خا�صة يف حال العامالت احلوامل.

اتفاق ّية  120وتو�صية  :120القواعد ال�صح ّية (يف التجارة واملكاتب)1964 ،
اتفاق ّية  148وتو�صية  :156بيئة العمل (تل ّوث الهواء وال�ضو�ضاء واالهتزازات)1977 ،
تو�صية  :95حماية الأمومة ،1952 ،تو�صية  :191حماية الأمومة2000 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:املخاطر البيولوج ّية؛ العاملة املر�ضع؛ املواد الكيميائ ّية؛
املرافق واملعدات؛ خدمات ال�صحة املهن ّية؛ ال�سالمة
وال�صحة املهن ّيتان.
ّ
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ُيع ّرف بالقوى العاملة �أو ال�سكان النا�شطني اقت�صاد ّي ًا على أ� ّنهم جمموع الأ�شخا�ص العاملني
(امل�ستخدمني) �أو املتاحني للعمل والباحثني عنه (العاطلني عن العمل) يف �أي فرتة من الوقت.
ويت�ضمن جمموع ال�سكان العاملني الع ّمال الأجراء (امل�ستخدمني) والع ّمال امل�ستخدمني لذاتهم
و�أفراد الأ�سرة (غري امل�أجورين) امل�ساهمني بالعمل .وي�شمل ال�سكان العاطلني عن العمل جميع
الأ�شخا�ص ممن هم يف �سنّ العمل والذين كانوا م�ؤخر ًا يف خالل فرتة وجيزة من دون عمل،
وهم حالي ًا متاحني للعمل ويبحثون عنه بن�شاط .عام � ،2006ش ّكلت املر�أة  %40من جمموع القوى
العاملة يف العامل (منظمة العمل الدول ّية� ،2007 ،ص� .ص  2و.)14
ح�صة الأ�شخا�ص العاملني والعاطلني عن العمل باملقارنة مع
تعك�س ن�سبة م�شاركة القوى العاملة ّ
ب�شكل
الأ�شخا�ص ممن هم يف �سنّ العمل ،مما ي�شري �إىل عدد الأ�شخا�ص يف �سنّ العمل امل�شاركني ٍ
نا�شط يف �سوق العمل .كما ميكن تطبيق الن�سبة على فئة �سكان ّية �أكرث حتديد ًا مثل الن�ساء �أو
الرجال �أو الأ�شخا�ص يف فئات عمر ّية حمددة .ومع �أنّ م�شاركة القوى العاملة تختلف اختالف ًا
�شديد ًا بني الدول واملناطق �إ ّال �أنّ الفارق بني الن�سب امل�سجلة للرجال والن�ساء تق ّل�صت يف غالب ّية
مناطق العامل يف العقد الأخري مما �أ ّدى �إىل تراجع طفيف يف الفجوة على امل�ستوى العاملي :عام
 ،2006مقابل ك ّل  100رجل نا�شط اقت�صاد ّي ًا 67 ،امر�أة .وقبل ع�شر �سنوات ،كانت الن�سبة 66
امر�أة لك ّل  100رجل (منظمة العمل الدول ّية� ،2007 ،ص� .ص  2و .)14ومن املهم التنبه �إىل
حت�سن مبا �أنّ الن�سبة
�أنّ ت�سجيل املر�أة ن�سبة عالية �أو متنامية ال يعني بال�ضرورة �أنّ الأمور �إىل ّ
ال ميكن �أن مت ّثل بحد ذاتها دلي ًال �إىل احتمال اال�ستخدام �أو �إىل درجة لياقة العمل الذي ميكن
احل�صول عليه .وبهذا ال�صدد ،تو ّفر ن�سبة اال�ستخدام �إىل ال�سكان معلومات �إ�ضاف ّية حول عدد
الن�ساء العامالت ممن هنّ يف �سنّ العمل .وعلى الرغم من �أنّ عدد ًا �أكرب من الن�ساء يعمل اليوم
مقارن ًة بذي قبل� ،إ ّال �أنّ الن�سبة �أق ّل بالن�سبة للن�ساء منه بالن�سبة للرجال يف جميع مناطق العامل.
ففي عام  ،2006عملت ن�سبة  %48,9من الن�ساء ممن هنّ يف �سنّ العمل مقابل  %74للرجال.
و�س ّجل ميل ملفت يف القوى العاملة منذ الثمانينات جت ّلى عن طريق انت�شار �أ�شكال عمل وا�ستخدام
ُ
وبدوام كامل وامل�أمون اجتماع ّي ًا ،و�شملت العمل بع�ض الوقت،
تختلف عن معيار العمل الدائم
ٍ
وم�شاركة الوظائف ،والعقود ثابتة الأجل ،وعمل الوكاالت امل�ؤقت ،والعمل يف املنزل ،واال�ستخدام
الذاتي والعمل العر�ضي واملو�سمي.
ويف الوقت نف�سه ،تبلغ معدالت البطالة �أق�صاها اليوم ففي عام  2006بلغت ن�سبة العاطلني عن
العمل من بني �سكان العامل النا�شطني اقت�صاد ّي ًا  195مليون ًا �أي ما يعادل حواىل  %6من القوى
العاملة يف العامل وكان ن�صفها من ال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و� 24سنة .و�ش ّكلت
املر�أة حواىل  82مليون من ه�ؤالء الأ�شخا�ص العاطلني عن العمل .ومع ّدل البطالة هو �أعلى عموم ًا
للن�ساء منه للرجال يف املجموعات امل�ست�ضعفة مثل املهاجرين وال�شباب وكبار ال�سنّ واملعو ّقني
والع ّمال الريفيني.
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ولكنّ البطالة لي�ست �سوى ر�أ�س الهرم .فما زال العديد من الن�ساء العامالت يف العامل (يف ظ ّل
ظروف عمل �سيئة للغاية يف غالب الأحيان) ينتمي �إىل الفقراء العاملني ـ ـ الأ�شخا�ص الذين
يعملون ولكن ال يك�سبون ما يكفي للنهو�ض وعائالتهم �إىل ما فوق عتبة الفقر املتمثلة بدوالر واحد
ح�صة الرجال .فتفيد تقديرات حذرة ب�أنّ حواىل ثلثي الفقراء العاملني
ح�صتهن ّ
يف اليوم .وتفوق ّ
وعددهم  507مليون يف العامل هم من الن�ساء (منظمة العمل الدول ّية� ،2007 ،ص.)13 .
الإطالع �أي�ض ًا على:العمل غري النمطي؛ الن�شاط االقت�صادي؛ الأ�سر التي
تر�أ�سها ن�ساء؛ �إح�صاءات العمل؛ العاملون يف اال�ستخدام
الذاتي؛ البطالة.
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الكمبيوتر
مع دخول الكمبيوتر بكثافة �إىل مكان العمل ،بات ا�ستخدامه خا�ضع ًا وبدرج ٍة متنامي ٍة لقواعد
خا�صة وللمفاو�ضة اجلماع ّية وخطوط توجيه ّية وقرارات تتخذها احلكومات ومنظمات �أ�صحاب
العمل والع ّمال والهيئات ال�صناع ّية .وترتبط التنظيمات ذات ال�صلة باملخاطر الطب ّية كما بحماية
خ�صو�ص ّية الع ّمال.
مع �أنّ الرجال والن�ساء يعملون على حدٍّ �سواء يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �إ ّال �أنّ املر�أة
تتولىّ �إىل حدٍّ كبري التطبيقات املتكررة �أو امليكانيك ّية التي تجُ رى على ال�شا�شة ،خ�صو�ص ًا ب�أ�شكالها
نوع من التباين بني اجلن�سني يف املفاعيل املب ّلغ
احلديثة كالعمل عن بعد .وتفيد البحوث عن وجود ٍ
19
عنها ()1998 ،Working with VDUs
�صحة الع ّمال ميكن �أن تت�أ ّثر نتيجة العمل املك ّثف مع �أجهزة
ويتفق معظم اخلرباء على القول �إنّ ّ
احلا�سوب �س ّيما �إذا كانت املع ّدات �أو البيئة �سيئة الت�صميم ،وكانت وترية العمل �صارمة �أو كانت
فر�ص اال�سرتاحة حمظور ًة .وميكن �أن ي�ش ّكل العمل مع �أجهزة الكمبيوتر م�صدر �إجهاد .ولكن مل
�سجل توافق حيال اعتبار هذه املفاعيل حكر ًا على العمل مع �أجهزة الكمبيوتر �أو �شائع ًة يف �أو�ساط
ُي ّ
العمل املك ّثف على اختالفه.
ومن مفاعيل العمل على الكمبيوتر الأكرث انت�شار ًا ،املفاعيل املبا�شرة التي تلحق بالعينني
واال�ضطرابات التي تلحق بالع�ضالت والهيكل العظمي مثل الإ�صابة الناجمة عن الإجهاد
املتكرر( .)RSIويبدو �أن بع�ض املفاعيل غري املبا�شرة مت�صل بالإجهاد .ك�شف بحث �أجرته م�ؤخر ًا
منظمة ال�صحة العامل ّية �أنّ الإ�شعاع غري امل�ؤين لي�س مت�ص ًال بتنامي املخاطر التي تلحق بالأ�شخا�ص
العاملني �أمام �شا�شات الكمبيوتر و�أنّ �شا�شات الكمبيوتر منخف�ضة االنبعاث غري مت�صلة بتنامي
خطر الإجها�ض التلقائي (� ،2004 ،Paulص .)41 ،30 .ولكنّ العديد من احلكومات و�أ�صحاب
العمل ونقابات الع ّمال قد اعتمد مقارب ًة حذر ًة حيال املو�ضوع عرب و�ضع اتفاقات للنقل بعيد ًا عن
العمل على احلا�سوب يف خالل فرتات احلمل.

تف�صل املفاعيل على الع ّمال من اجلن�سني.
 )19يورد هذا امل�سرد للمراجع عدد ًا من الدرا�سات التي ّ
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�صحة م�ستخدمي احلا�سوب:
ومن �أبرز التدابري املو�صى باتخاذها حلماية ّ
•فرتات ا�سرتاحة منتظمة �أو تغيرّ يف الن�شاط لدى العمل �أمام ال�شا�شة (مل تحُ دد
عدد من اال�سرتاحات)؛
املهل الزمن ّية الدقيقة ويو�صى عمل ّي ًا باتخاذ ٍ
•فحو�صات طب ّية (للعينني واجلهاز الع�صبي وتقومي الأع�ضاء) قبل التعيني يف
الوظيفة؛ يجب �إعادة هذه الفحو�صات ب�صورة متكررة على الأق ّل م ّر ًة يف ال�سنة.
و�إذا �أثبتت نتيجة الفحو�صات عدم �أهل ّية امل�ش ّغل للعمل على الكمبيوتر ،وجب منحه
وظيف ًة مكافئة بنف�س معدل الأجر و ُمنع على �صاحب العمل �صرفه من العمل لهذا
ال�سبب؛
•ت�صميم املعدات مبا يطابق املعايري املنا�سبة (الوطن ّية �أو التي تلحظها االتفاقات
اجلماع ّية) مبا يف ذلك �سالمة نظام الكهرباء والتزويد بالطاقة كما ال�صيانة
املنا�سبة (�أي التحقق ب�صورة منتظمة من الإ�شعاعات امل�ؤينة وغري امل�ؤينة التي
ت�صدرها �شا�شات الكمبيوتر و�أجهزة الطباعة)؛
•تنظيم بيئة العمل (مبا يف ذلك املكاتب ،الكرا�سي ،ت�صميم الغرفة ،الإ�ضاءة ،اجل ّو
وغريها من العوامل املاد ّية مثل ال�ضجيج) مبا يتما�شى مع معايري املهاي�أة لظروف
العمل ال�سليمة؛
•تدريب م�ستخدمي الكمبيوتر لي�س فقط على ا�ستخدام املعدات نف�سها و�إمنا �أي�ض ًا
ال�صحة وال�سالمة واملهاي�أة للعمل؛
على تبعات ا�ستخدامها على
ّ
وحيث �أنّ غالب ّية م�ستخدمي احلا�سوب هم من الن�ساء والعاملني عن بعد �أو يف املنزل ،فهم ال
ي�ستفيدون بال�ضرورة من تطبيق التنظيمات املذكورة �أعاله حول ا�ستخدام احلا�سوب.
وي�شيع حال ّي ًا ا�ستخدام �أجهزة احلا�سوب املحمولة يف املكاتب ومن قبل الأ�شخا�ص الذين يقت�ضي
عملهم التن ّقل والعاملني من املنزل والعاملني يف اال�ستخدام الذاتي .وميكن �أن تتفاقم بع�ض
امل�شاكل التي يعاين منها م�ستخدمو الأجهزة الثابتة يف حالة م�ستخدمي الأجهزة املحمولة
(�شا�شات �أ�صغر حجم ًا ت�ص ّعب النظر ،لوحات مفاتيح �أ�صغر حجم ًا ت�ؤدي �إىل تقييد حركات
الأ�صابع ،عدم القدرة على ترتيب لوحة املفاتيح وال�شا�شة ب�صورة مريحة ،الخ) كما ي�ش ّكل ثقل
الآلة �أحد املخاطر املحتملة.
�أ ّدت الطفرة يف ا�ستخدم �أجهزة الكمبيوتر واالنرتنت يف املنزل �إىل والدة خماطر وم�س�ؤول ّيات
جديدة لأ�صحاب العمل والع ّمال على حدٍّ �سواء .يف حني حتتاج امل�ؤ�س�سات �إىل منع الو�صول غري
امل�ص ّرح به �إىل املعلومات ال�سر ّية (مبا يف ذلك معلومات املوظفني ال�شخ�ص ّية) ،تقلق منظمات
�أ�صحاب العمل والع ّمال من �أن ت�ؤدي ال�سهولة الن�سب ّية التي تو ّفرها تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
�إىل خرق خ�صو�ص ّية الع ّمال عن طريق الر�صد االلكرتوين (مثل قراءة الربيد االلكرتوين وتع ّقب
م ّدة االت�صاالت الهاتف ّية) ومراقبة الع ّمال (مث ًال كامريات نظم تليفزيون الدائرة املغلقة
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 )CCTVيف مكان العمل كما يف حال العمل عن بعد .و�إن �إمكان ّية ا�ستغالل املراقبة امل�ستم ّرة �أو
اخلفية لأغرا�ض الت�س ّلط �أو التح ّر�ش اجلن�سي مدعاة للقلق.

عام � ،1996أ�صدرت منظمة العمل الدول ّية مد ّونة �سلوك حول حماية بيانات الع ّمال ال�شخ�ص ّية.
ومع �أ ّنها ال حت ّل بدي ًال عن القوانني واللوائح الوطن ّية �أو معايري العمل ال�صادرة عن منظمة العمل
الدول ّية� ،إ ّال �أ ّنها متنح توجيهات حول حماية مثل هذه البيانات وتديل بتو�صيات حمددة حول
جمعها وتخزينها وا�ستخدامها .ويف حني ال ت�ستبعد املد ّونة مراقبة الع ّمال �إ ّال �أ ّنهت تق ّيدها� .أ ّو ًال
ميكن مراقبة العمال فقط عند �إنذارهم م�سبق ًا .وثاني ًا ،ت�ش ّدد املد ّونة على �أنّ املراقبة اخلفية �أو
تتم فقط �إذا كان من ال�ضروري التعاطي مع م�شاكل حمددة مت�صلة بال�صحة
امل�ستمرة يجب �أن ّ
وال�سالمة �أو حماية امللك ّية (منظمة العمل الدول ّية ،1997 ،الفقرة � ،14 .6ص.)13 .

وال�صحة املهن ّيتان1981 ،
اتفاق ّية  155وتو�صية  :164ال�سالمة
ّ
تو�صية  :194قائمة الأمرا�ض املهن ّية2002 ،
حماية بيانات الع ّمال ال�شخ�ص ّية  ،Protection of Workers’ Personal Dataمد ّونة
ممار�سة ملنظمة العمل الدول ّية1998 ،
التحر�ش وال�ضغط؛ العمل يف املنزل؛ اخلدمات ال�صح ّية
الإطالع �أي�ض ًا على:
ّ
املهن ّية؛ العمل عن بعد.
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امل�ؤهالت التي تقت�ضيها الوظيفة
الإطالع على :التمييز.

املبادئ واحلقوق الأ�سا�س ّية يف العمل
ت�شتق املبادئ واحلقوق الأ�سا�س ّية يف العمل من د�ستور منظمة العمل الدول ّية و�إعالن فيالدلفيا.
وتقوم هذه املبادئ واحلقوق على:
•احلرية النقابية والإقرار الفعلي بحق املفاو�ضة اجلماعية؛
•الق�ضاء على جميع �أ�شكال العمل اجلربي �أو الإلزامي؛
•الق�ضاء الفعلي على عمل الأطفال؛
•الق�ضاء على التمييز يف اال�ستخدام واملهنة.
وترد املبادئ واحلقوق الأ�سا�س ّية يف ثماين اتفاق ّية �أ�سا�س ّية (�أي �أنّ الدول الأع�ضاء مبوجب
امل�صادقة عليها ت�صبح ملزم ًة ب�إعمال �أحكامها يف القانون واملمار�سة):
•احلرية النقابية واحلق يف املفاو�ضة اجلماعية :اتفاق ّية احلرية النقابية وحماية حق
التنظيم رقم  87لعام  1948واتفاق ّية حق التنظيم واملفاو�ضة اجلماعية رقم 98
لعام .1949
•�إزالة العمل اجلربي �أو الإلزامي :اتفاق ّية العمل اجلربي رقم  29لعام  1930واتفاق ّية
�إزالة العمل اجلربي رقم  105لعام .1957
•�إزالة عمل الأطفال :اتفاق ّية احل ّد الأدنى ل�سن اال�ستخدام رقم  138لعام ،1973
واتفاق ّية �أ�سو أ� �أ�شكال عمل الأطفال رقم  182لعام .1999
•�إزالة التمييز يف اال�ستخدام واملهنة :اتفاق ّية ب�شان امل�ساواة يف الأجر عن عمل ذي
قيمة مت�ساوية رقم  100لعام  ،1951واتفاق ّية التمييز يف اال�ستخدام واملهنة رقم
 111لعام .1958
عام  1998جرى اعتماد الإعالن ب�ش�أن املبادئ واحلقوق الأ�سا�س ّية يف العمل ومتابعته من جانب
م�ؤمتر العمل الدويل .وي�ش ّكل الإعالن �أداة ترويج ّية الغاية منها �إعادة الت�أكيد على التزام جميع
الدول الأع�ضاء يف منظمة العمل الدول ّية باملبادئ واحلقوق الأ�سا�س ّية التي يتعينّ على جميع الدول
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االمتثال لها بحكم ع�ضويتها يف املنظمة ،حتّى ولو مل تتمكن بعد من امل�صادقة عن االتفاق ّيات
ذات ال�صلة.
وتُع ّد جميع املبادئ واحلقوق الأ�سا�س ّية واالتفاق ّيات الأ�سا�س ّية مهمة بالن�سبة �إىل العامالت ولكنّ
تلك التي حتمي احلقّ يف عدم التمييز ت�سري مبا�شرة على تعزيز امل�ساواة بني الع ّمال الذكور
والإناث .ومبوجب الإعالن ،يتعينّ احرتام مبد أ� �إزالة التمييز يف اال�ستخدام واملهنة الذي يغطي
امل�ساواة يف الأجر عن عمل ذات قيمة مت�ساوية وامل�ساواة يف الفر�ص واملعاملة ،كما تطبيقه وتعزيزه
يف جميع الدول الأع�ضاء يف منظمة العمل الدول ّية.
وتت أ� ّلف متابعة الإعالن من ثالثة �أجزاء :التقارير ال�سنو ّية التي تع ّدها دول �أع�ضاء مل ت�صادق على
االتفاق ّيات ذات ال�صلة؛ تقارير عاملية �أعدتها منظمة العمل الدول ّية يف ك ّل �سنة وعلى مدى �أربع
�سنوات حول �إحدى الفئات الأربع املدرجة �أعاله؛ وانطالق ًا من مناق�شة التقارير العاملية يف م�ؤمتر
العمل الدويل ،قيام جمل�س �إدارة منظمة العمل الدول ّية بتحديد �أولو ّيات التعاون الف ّني مل�ساعدة
الدول الأع�ضاء على تطبيق املبادئ واحلقوق املن�صو�ص عليها يف الإعالن.
و�أع ّدت منظمة العمل الدول ّية برناجم ًا خا�ص ًا الغاية منه تعزيز الإعالن وهو مينح الدعم للتعاون
الفني وي�سدي للدول الأع�ضاء امل�شورة الفن ّية ويحر�ص على �إعداد تقارير �سنو ّية وعاملية وي�صدر
تقارير وبحوث ّ
وينظم ندوات ذات �صلة وطاوالت م�ستديرة وبرامج لبناء قدرات مك ّونات منظمة
العمل الدول ّية وغريها.

�إعالن منظمه العمل الدولية ب�ش�أن املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل ومتابعته1998 ،

املخاطر البيولوج ّية
تن�ش أ� املخاطر البيولوجية عن مالم�سة �أو التع ّر�ض لعوامل ونفايات بيولوجية �سامة �أو م�س ّببة
ملخاطر العدوى �أو احل�سا�س ّية .وكما هي احلال مع املواد الكيميائ ّية ،تلحق بع�ض املواد من هذا
وتن�ص تو�صية حماية الأمومة رقم  191لعام
النوع ال�ضرر باملر�أة احلامل واملر�ضع وبالأحداثّ .
بديل للعاملة احلامل
( 2000يف الفقرة ( )3( 6ب)) على �أ ّنه ينبغي �أن تتخذ تدابري توفري عمل ٍ
�أو املر�ضع �إذا كان عملها ينطوي على التع ّر�ض للعوامل البيولوج ّية �أو الكيميائ ّية �أو الفيزيائ ّية
التي ت�ش ّكل خطر ًا �صح ّي ًا على الوظائف الإجناب ّية .ب�صورة عامة ،ومن دون �إ�شارة حمددة �إىل �أي
جمموعة �سكان ّية ،ي�شري عدد من املعايري �إىل �ضرورة احلماية من املخاطر البيولوج ّية (على �سبيل
املثال ،مراجعة التو�صية رقم  ،192الفقرة .)8

اتفاق ّية  :155ال�سالمة وال�صحة املهنيتان1981 ،
تو�صية  :171خدمات ال�صحة املهنية1985 ،
اتفاق ّية  167وتو�صية  :175ال�سالمة وال�صحة يف البناء1988 ،

170

اتفاق ّية  :176ال�سالمة وال�صحة يف املناجم1995 ،
تو�صية  :191حماية الأمومة2000 ،
اتفاق ّية  184وتو�صية  :192ال�سالمة وال�صحة يف الزراعة2001 ،
تو�صية  :194قائمة الأمرا�ض املهن ّية2002 ،
اتفاق ّية العمل البحري2006 ،

م

الإطالع �أي�ض ًا على:املواد الكيميائ ّية؛ القواعد ال�صح ّية يف مكان العمل؛
وال�صحة املهن ّيتان.
حماية الأمومة؛ ال�سالمة
ّ

املد ّر�سون
ت�ش ّكل مهنة التعليم �إحدى املجاالت التي متتهنها املر�أة رغم تر ّكزها يف املنا�صب ال�صغرى .وال
تزال التو�صية امل�شرتكة ال�صادرة عن منظمة العمل الدول ّية واليون�سكو ب�ش�أن �أو�ضاع املد ّر�سني
واملعتمدة عام  1966جمدية باعتبارها ترمي �إىل تعزيز املمار�سة احل�سنة يف التعليم .وهي ت�ش ّدد
�شكل من �أ�شكال
على �ضرورة �أن تكون جميع نواحي �إعداد املد ّر�سني وا�ستخدامهم معتوق ًة من �أي ٍ
التمييز على �أ�سا�س العرق ،اللون ،اجلن�س ،الدين ،الر�أي ال�سيا�سي ،الن�سب �أو الأ�صل االجتماعي
�أو الو�ضع االقت�صادي (الفقرة  .)7 .3وبح�سب هذه التو�صية:
•ال يجب اعتبار الزواج عقب ًة �أمام تعيني املد ّر�سات �أو ا�ستمرار ا�ستخدامهنّ كما ال
يجب �أن ي�ؤ ّثر الزواج يف الأجر �أو يف غريه من ظروف العمل؛
•يجب منع �أ�صحاب العمل من �إنهاء عقود اخلدمة لأ�سباب �إجازة احلمل والأمومة؛
•يجب ت�أمني ترتيبات مثل دور احل�ضانة �أو الرو�ضات حيثما يكون ذلك ممكن ًا لرعاية
�أطفال الأ�ساتذة ذوي امل�س�ؤول ّيات العائل ّية؛
•يجب اتخاذ تدابري لتمكني املد ّر�سة ذات امل�س�ؤول ّيات العائل ّية من توليّ منا�صب
احلي
تدري�س على مقربة من دارها كما لتمكني الزوجني يف التدري�س من التعليم يف ّ
نف�سه �أو يف املدر�سة نف�سها؛
•يف ظروف منا�سبة ،يجب ت�شجيع املد ّر�سة ذات امل�س�ؤول ّيات العائل ّية التي تركت املهنة
قبل �سنّ التقاعد على العودة �إىل التعليم؛
•يجب تي�سري خدمة العمل بع�ض الوقت :يجب �أن يتمكن الأ�ساتذة العاملون بع�ض
الوقت من احل�صول على �أجر مماثل ن�سب ّي ًا لأجر الأ�ساتذة امل�ستخدمني طيلة الوقت
ومن التمتع بنف�س ظروف ا�ستخدامهم ،ويجب �أن يحظوا باحلقوق املنا�سبة و�أن
مينحوا حماية منا�سبة يف ال�ضمان االجتماعي ت�شمل اال�ستفادة من معا�شات التقاعد
التي يتيحها �صاحب العمل؛
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•يجب تطبيق املعايري املن�صو�ص عليها يف االتفاق ّية رقم  3واالتفاق ّية رقم  103حول
حماية الأمومة20؛
•يجب ت�شجيع الأ ّم املد ّر�سة على البقاء يف اخلدمة عن طريق تدابري مت ّكنها ،بنا ًء على
طلبها ،من �أخذ �إجازة غري مدفوعة �إ�ضاف ّية م ّدتها �سنة بعد الو�ضع ومن دون فقدان
الوظيفة ،مع احلفظ على جميع احلقوق النا�شئة عن العمل.
ت� ّأ�س�ست جلنة اخلرباء امل�شرتكة بني منظمة العمل الدول ّية واليون�سكو حول تطبيق التو�صية
ب�ش�أن �أو�ضاع املد ّر�سني للإ�شراف على تطبيق التو�صية .ومن مهامها النظر يف ادعاءات نقابات
املد ّر�سني بعدم االمتثال لأحكام التو�صية يف الدول الأع�ضاء .وبعد النظر يف حمتوى االدعاء،
تُ�صدر اللجنة خال�صاتها وتو�صي مبعاجلة امل�شكلة �أو النزاع .ويت�ضمن تقرير اللجنة لعام 2006
فقر ًة حول النوع االجتماعي يف التعليم.21
وت�ش ّكل تو�صية اليون�سكو حول �أو�ضاع هيئات التدري�س يف التعليم العايل تتم ًة لتو�صية العام
 .1966وهي تو�صية جرى اعتمادها عام  1977بعد �سنوات من العمل التمهيدي من جانب ك ّل من
اليون�سكو ومنظمة العمل الدول ّية ،وت�شري �إىل معايري العمل الدول ّية ب�ش�أن احلر ّية النقاب ّية وحقّ
التنظيم واملفاو�ضة اجلماع ّية وامل�ساواة يف الفر�ص واملعاملة.
تو�صية م�شرتكة بني منظمة العمل الدولية واليون�سكو ب�ش�أن �أو�ضاع املدر�سني1966 ،
تو�صية اليون�سكو املتع ّلقة ب�ش�أن �أو�ضاع هيئات التدري�س يف التعليم العايل1997 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية؛ حماية الأمومة؛ الف�صل
املهني؛ التدريب املهني.

املر�أة يف التنمية
الإطالع على :حتليل النوع االجتماعي والتخطيط له.

 )20اتفاق ّية حماية الأمومة لعام ( 2000رقم  )183تحُ دّث هذه ال�صكوك.
 )21ملزيدٍ من املعلومات الإطالع على املوقع :

http://ww.w.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb298/pdf/ceart10-pdf
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تتح ّكم جمموعة من الوكاالت بالو�صول �إىل فر�ص العمل ،منها مرافق اال�ستخدام العامة ووكاالت
املهني.
التوظيف اخلا�صة وخدمات امل�شورة �أو التوظيف العامة �أو اخلا�صة وم�ؤ�س�سات التوجيه
ّ
وميكن لتلك الفعال ّيات الو�سيطة �أن ت�ؤدي دور ًا مهم ًا �إ ّما يف تعزيز الإن�صاف �أو يف �إدامة التمييز
يف �سوق العمل.
ويجب يف جميع مرافق اال�ستخدام العامة ووكاالت اال�ستخدام اخلا�صة �أن تر ّوج للم�ساواة يف
الفر�ص واملعاملة لناحية الو�صول �إىل اال�ستخدام و�إىل مهن حمددة .مث ًال ،يجب يف الأ�سئلة املع ّدة
لطالبي العمل �أ ّال حتاول ا�ستي�ضاح املعلومات التي ميكن �أن تف�ضي �إىل معاملة متييز ّية �أو و�صول
حمدود �إىل اال�ستخدام .ويجب على الدول �أن حتر�ص على �أن تعامل وكاالتُ اال�ستخدام اخلا�صة
الع ّم َال من دون متييز مبني على �أ�سا�س العرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو
الن�سب �أو الأ�صل االجتماعي �أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال التمييز التي تغطيها القوانني واملمار�سات
الوطن ّية ،مثل ال�سنّ �أو الإعاقة.
وحتدد االتفاق ّية رقم  191للعام  1997حول وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة والتو�صية املرفقة بها رقم
 188مبد أ� عدم التمييز يف الطريقة التي تعامل بها الوكاالت الع ّمال وطالبي العمل ويف الطريقة
التي حتدد وتن�شر فيها تبليغات �شغور الوظائف �أو عرو�ض اال�ستخدام .وت�شجع هذه ال�صكوك
وتن�ص
إيجابيّ .
الوكاالت اخلا�صة على تعزيز امل�ساواة يف اال�ستخدام عن طريق برامج العمل ال ّ
االتفاق ّية يف املادة  11على �أ ّنه يتعينّ على ك ّل دولة ع�ضو ،وفق ًا للقوانني واملمار�سات الوطن ّية،
اتخاذ التدابري الالزمة ل�ضمان توفري احلماية املالئمة للع ّمال امل�ستخدمني عن طريق وكاالت
يخ�ص حماية الأمومة و�إعانات الأمومة وحماية الوالدين و�إعانة
اال�ستخدام اخلا�صة يف ما ّ
الوالدين .كما حتظر املادة ( 3ه) من االتفاق ّية رقم  111التمييز يف اخلدمات العامة.
وميكن �أن ت�ش ّكل برامج امل�شورة لأغرا�ض اال�ستخدام واملك ّيفة بح�سب حاجات العامالت �أدا ًة
جمدي ًة لتح�سني و�صول املر�أة �إىل وظائف نوع ّية.

اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز (يف اال�ستخدام واملهنة)1958 ،
اتفاق ّية  181وتو�صية  :188وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة1997 ،
اتفاق ّية  160وتو�صية � :170إح�صاءات العمل1985 ،
الإطالع �أي�ض ًا على :احل�صول على عمل؛ �إعالنات العمل؛ �إدارة العمل.
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املرافق واملعدات
يجب يف جميع مرافق الرعاية يف مكان العمل مثل خدمات الرعاية ال�صح ّية وخدمات التموين
الغذائي واملغا�سل/املراحي�ض الكافية واملنا�سبة واملعدات مثل التجهيزات املكتب ّية والأدوات
املت�صلة بالعمل �أن تكون متاح ًة جمان ًا جلميع امل�ستخدمني على قدم امل�ساواة .ويجب يف املرافق
واملعدات ،بقدر ما يكون ذلك ممكنا� ،أن تلبي احلاجات العمل ّية والثقاف ّية جلميع الع ّمال مبا يف
ذلك الن�ساء واملع ّوقني و�أبناء ديانة وجمموعات ثقاف ّية حمددة .وينبغي ،حيثما يكون ذلك ممكن ًا
عمل ّي ًا� ،أن ُتتّخذ تدابري من �أجل �إقامة مرافق للإر�ضاع يف ظ ّل ظروف �صح ّية مالئمة يف مكان
العمل �أو قريب ًا منه.
ويجب ن�شر املعلومات ب�ش�أن تو ّفر هذه املرافق واملعدات على جميع امل�ستخدمني بالت�ساوي.

التو�صية  :102ت�سهيالت الرعاية1956 ،
وال�صحة املهن ّيتني1981 ،
االتفاق ّية  :155ال�سالمة
ّ
ال�صحة املهن ّية1985 ،
االتفاق ّية  :161خدمات ّ
االتفاق ّية  :148بيئة العمل (تلوث الهواء ،وال�ضو�ضاء ،واالهتزازات)1977 ،
االتفاق ّية  :120القواعد ال�صحية (التجارة واملكاتب)1964 ،
االتفاق ّية  :103حماية الأمومة (مراجعة) ،وتو�صية  :95حماية الأمومة1952 ،
االتفاق ّية  183والتو�صية  :191حماية الأمومة2000 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:العاملة املر�ضع؛ خدمات ومرافق رعاية الطفولة
والأ�سرة؛ الع ّمال املع ّوقون؛ القواعد ال�صح ّية يف مكان
وال�صحة املهن ّيتان.
العمل؛ حماية الأمومة؛ ال�سالمة
ّ

مراكز االت�صال
الإطالع �أي�ض ًا على :العمل عن بعد.

مرونة العمل
ويتم ذلك على �أ�صعدة
تحُ دد مرونة �سوق العمل بقدرته على التك ّيف �سريع ًا مع ظروف جديدةّ .
خمتلفة من �سوق العمل ،منها تكييف كم ّية العمال عن طريق التوظيف �أو ال�صرف �أو اللجوء �إىل
عقود م�ؤقتة (مرونة خارج ّية) �أو عرب تغيري مواعيد العمل وطريقة تنظيم العمل وتكييف الأجور
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لتمت�ص ال�صدمات والتط ّورات الأخرى (مرونة داخل ّية) .وغالب ًا ما ت�ؤدي �أ�شكال العمل املرنة
والعر�ض ّية ،مبا يف ذلك العقود لأجل ثابت والعقود ق�صرية الأجل والعمل امل�ؤقت عن طريق وكاالت
والعمل على م�شروع والوظائف املتعددة والعمل الذاتي وغريها� ،إىل �إق�صاء العاملني عن خطط
ال�ضمان االجتماعي مبا يف ذلك معا�شات التقاعد والرعاية ال�صح ّية و�سائر �أ�شكال امل�ساعدة
االجتماع ّية .وتطرح مرونة العمالة �إ�شكال ّية عندما تتخذ �شكل عمل منخف�ض الأجر ذات ظروف
عمل �سيئة �أو عندما ُينظر �إليها على �أ ّنها ت�ستدعي �إزالة التنظيمات .بالإ�ضافة �إىل قلة احلماية،
تنطوي �أ�سواق العمل املرنة على حقوق قانون ّية و�إعانات وظروف عمل �أق ّل حظو ًة مينحها �صاحب
العمل �أو عقد العمل.
ومن خ�صائ�ص العمالة املرنة زيادة ح�ضور العن�صر الن�سائي يف القوى العاملة من خالل العمل
بع�ض الوقت ،بعقود غري دائمة ،يف املنزل ،عن بعد ،الكرتون ّي ًا عن بعد �أو يف القطاع غري النظامي.
ولكن ال ت�صب جميع نواحي املرونة يف م�صلحة املر�أة .فاملرونة يف دوام العمل ال تُرتجم تلقائي ًا
ا�ستخدام ًا �أكرث جاذب ّي ًة �إذا حت ّكم بها �صاحب العمل وحده .وال �شك يف �أن املرونة فتحت �أ�سوق
العمل للن�ساء ولكن ال تنطوي هذه الفر�ص بال�ضرورة على الأمن الوظيفي .كما �أن النقابات �أقل
بدوام كامل ومنحهم فر�صة
قدرة على متثيل الن�ساء (والرجال) العاملني خارج العمالة النظامية ٍ
اتخاذ تدابري جماع ّية.
حتقيق ًا للأمن الظيفي واملرونة يف �آن ،يجب على الدول الأع�ضاء و�ضع �أو تدعيم �سيا�سات خا�صة
ب�سوق العمل حتمي الع ّمال يف �أثناء االنتقال من وظيف ٍة �إىل �أخرى مثل خطط ت�أمني البطالة
و�سيا�سات �سوق العمل النا�شطة و�أنظمة امل�ساعدة االجتماع ّية .ويف الوقت نف�سه ،يجب زيادة
فر�ص خلق الوظائف عن طريق �أنظمة �ضريب ّية م�ؤاتية ل�صاحب العمل كما يجب ا�ستهداف
حاجات حمددة من خالل اعتماد موازنات تراعي اعتبارات النوع االجتماعي.
أهم �أنّ العقود املرنة وق�صرية الأمد ال يجب �أن ت�ؤدي �إىل تنامي التمييز يف اال�ستخدام �أو �أن
وال ّ
تُعر�ض على العامل لتجنيب �صاحب العمل من حتمل م�س�ؤول ّية احلماية االجتماع ّية وامل�ساواة يف
الفر�ص واملعاملة والأجر .فيجب اتخاذ تدابري للحر�ص على �أن ي�ستفيد الع ّمال بع�ض الوقت �أو
امل�ؤقتون وغريهم من قوى العمل املرنة من نف�س احلقوق ن�سبي ًا التي يتمتع بها الع ّمال الدائمون،
بدوام كامل ،ب�صرف النظر عن اجلن�س.
ٍ
ولقد ا�ستُحدث م�صطلح «الأمن الوظيفي املرن» للتعبري عن تنامي �أهم ّية العالقة بني مرونة �سوق
العمل والأمن الوظيفي .وهدف الأمن الوظيفي املرن ،باعتباره �سيا�سة ا�سرتاتيجية ،التوفيق بني
اكت�ساب �أ�سواق العمل مزيد ًا من املرونة ر ّد ًا على مقت�ضيات العوملة من جهة ،والأمن الوظيفي
واالجتماعي خ�صو�ص ًا بالن�سبة �إىل جمموعات الع ّمال الأكرث ا�ست�ضعاف ًا من جه ٍة �أخرى� .أ ّما البعد
اجلن�ساين للأمن الوظيفي املرن فبغاية الأهمية مبا �أنّ م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل طوال دورة
احلياة خمتلفة عن م�شاركة الرجل ،والتي متيل لأن تكون �أق ّل ا�ستقام ًة و�أكرث تقطع ًا .ومن �أبرز
نواحي الأمن الوظيفي املرن املراعي الحتياجات اجلن�سني تنمية احلقوق االجتماع ّية مثل �إجازة
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الأمومة والإجازة الوالد ّية وهي ت�سمح بغياب م�ؤقت عن �سوق العمل (املرونة) ولكنها ت�ضمن العودة
�إليه (الأمن) .و�أثبت هذا املفهوم عن �أهميته يف �إدارة تغيرّ ات �سوق العمل يف �أوروبا الغرب ّية ولك ّنه
ي�سري �أي�ض ًا على الدول يف الفرتات ما بعد االنتقال ّية يف �أوروبا ال�شرق ّية والو�سطى.

تو�صية  :198عالقة اال�ستخدام2006 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:العمل غري النمطي؛ العمل العر�ضي؛ عالقة اال�ستخدام؛
العمل يف املنزل؛ العمل بع�ض الوقت؛ ال�ضمان االجتماعي.

م�س�ؤول ّية الإثبات
م�س�ؤول ّية الإثبات كناية عن قاعدة �إجرائ ّية قانون ّية ترتتّب عنها تبعات مه ّمة يف حال عدم التم ّكن
�شخ�ص بدعوى قانون ّية �أمام حمكمة مدن ّية �أو
من �إثبات اال ّدعاء .بطبيعة احلال ،عندما يتق ّدم
ٌ
حمكمة عمل ،يتعينّ عليه/عليها �إثبات الوقائع اخلا�صة بالدعوى املزعومة .و�إذا مل يتم ّكن املدعي
من �إثبات ا ّدعائه ،فال حاجة بالطرف اخل�صم �أن يدافع عن نف�سه.
ولكنّ طبيعة حاالت التمييز غالب ًا ما جتعل الإثبات �صعب ًا ال بل م�ستحي ًال لأنّ النظرة �إىل التمييز
�شخ�ص ّية وغالب ًا ما ال يتو ّفر للمدعي غري القليل من املعلومات ب�ش�أن �سيا�سات و�إجراءات �صاحب
العمل الداخل ّية� ،إن ُوجدت ،وقد ال يتم الك�شف عن ال�سبب الفعلي لتدبري �أو ت�ص ّرف اتخذ يف مكان
العمل.
ب�صور ٍة عامة� ،إن الت�شريعات الوطن ّية هي التي حت ّدد م�ستويات الإثبات املطلوبة و�إن كان عبء
الإثبات ثقي ًال (مث ًال مبا ال يقبل ّ
ال�شك) �أو خفيف ًا (مث ًال مرجح ًا) .وبهدف ت�سهيل املالحقة
متنام من الأنظمة القانون ّية الوطن ّية واالحتاد
القانون ّية للتعوي�ض عن �ضحايا التمييز ،قام عدد ٍ
ب�شكل
الأوروبي بتعديل هذه القاعدة العامة ملا فيه م�صلحة امل�شتكي :فتبقى م�س�ؤول ّية الإثبات ٍ
مرجحة
مبدئي ملقاة على عاتق الطرف الذي ي ّدعي تع ّر�ضه للتمييز ولكن يكفي �أن تكون املزاعم ّ
وال حاجة لأن تكون �أكيدة مبا ال يقبل ال�شك .و�إذا مت ّكن امل�شتكي من �إبراز بع�ض الأدلة التي
ت�شري �إىل وقوع متييز (  -prima facie caseق�ضية ال حتتاج �إىل دليل ما مل يثبت العك�س) ،تنتقل
م�س�ؤول ّية الإثبات �إىل �صاحب العمل الذي يتعينّ عليه إ� ّما �أن ير ّد باحلجة على هذا الدليل �أو �أن
ُيربز دلي ًال مناق�ض ًا («نقل» �أو «عك�س» م�س�ؤول ّية الإثبات) .وتُبنى الأحكام ذات ال�صلة على كون
�صاحب العمل هو الذي يجد نف�سه عاد ًة يف موقع الأف�ضل ّية وبحوزته جميع امل�ستندات �أو غريها
من الإثباتات ذات ال�صلة ،و�إذا كان للمعاملة امل�سيئة �سبب وجيه فال يجب �أن يكون ذلك �صعب
الإثبات.
ح�سن من فر�ص ال�ضح ّية يف ك�سب الدعوى وقد ي�ش ّكل
ويف نقل م�س�ؤول ّية الإثبات �أو عك�سها ما ُي ّ
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اتفاق ّية � :158إنهاء اال�ستخدام1982 ،
تو�صية  :198عالقة اال�ستخدام2006 ،
الإطالع �أي�ض ًا على :التمييز؛ الت�سريح؛ امل�ساواة يف الأجر.

امل�ساواة بني اجلن�سني
ُيق�صد بتعبري امل�ساواة بني اجلن�سني متتع الرجال والن�ساء وال�صبيان والفتيات بامل�ساواة يف
احلقوق والفر�ص واملعاملة يف �شتّى نواحي احلياة .وهو ي�ؤ ّكد على �أنّ حقوق الأفراد وم�س�ؤول ّياتهم
وو�ضعهم االجتماعي وو�صولهم �إىل املوارد لي�س رهن ًا بكونهم ولدوا ذكر ًا �أو �أنثى .ولكنّ هذا ال
يعني �أنّ الرجل واملر�أة �سواء �أو يجب �أن ي�صبحوا �سواء و�أنّ جميع تدابري �سوق العمل يجب �أن
ت�صل �إىل النتائج نف�سها .بل تعني امل�ساواة بني اجلن�سني �أنّ اجلميع رجا ًال ون�سا ًء �أحرار يف تنمية
قدراتهم ال�شخ�ص ّية واتخاذ خيارات حيات ّية من دون قيد تفر�ضه القوالب النمط ّية �أو الأحكام
امل�سبقة ب�ش�أن �أدوار �أو خ�صائ�ص الرجل واملر�أة.
ويف �إطار العمل الالئق ،ت�شمل امل�ساواة بني اجلن�سني امل�ساواة يف الفر�ص واملعاملة وامل�ساواة يف
الأجر والو�صول �إىل بيئة عمل �سليمة و�صح ّية وامل�ساواة يف التج ّمع واملفاو�ضة اجلماع ّية وامل�ساواة
يف التقدم املهني وحماية الأمومة والتوازن املن�صف لكل من الرجال والن�ساء بني احلياة املهن ّية
والعائل ّية .وتفهم منظمة العمل الدول ّية امل�ساواة بني اجلن�سني على �أ ّنها �ش�أن من �ش�ؤون حقوق
الإن�سان والعدالة االجتماع ّية والتنمية امل�ستدامة.
الإطالع �أي�ض ًا على:العمل الالئق؛ التمييز؛ امل�ساواة يف الأجر؛ امل�ساواة يف الفر�ص
واملعاملة يف اال�ستخدام واملهنة؛ الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية؛
حماية الأمومة؛ الأهداف الإمنائ ّية للألف ّية؛ التمثيل وال�صوت.

امل�ساواة بني اجلن�سني يف النقابات
ت� ّأ�س�ست النقابات �أو منظمات الع ّمال حلماية و�/أو حت�سني و�ضع الع ّمال من كال اجلن�سني عل
ال�صعيد االقت�صادي واالجتماعي عن طريق العمل اجلماعي .أ� ّما احلقّ يف تكوين النقابات
واالن�ضمام �إليها من دون متييز فت�ضمنه االتفاق ّيتان رقم  87و .98وت�ش ّكل هذه الهيئات �إىل جانب
احلكومات ومنظمات �أ�صحاب العمل بنية منظمة العمل الدول ّية القائمة على الأركان الثالثة
امل�شاركة يف احلوار االجتماعي.

177

�ألفباء حقوق املر�أة العاملة وامل�ساواة بني اجلن�سني

ويجب على النقابات وممثليها و�أع�ضائها احلر�ص على احرتام امل�ساواة يف الأجر والفر�ص
واملعاملة وتعزيزها عن طريق عالقتها بالإدارة .فعلى غرار منظمات �أ�صحاب العمل ،ت�ؤدي
النقابات م�س�ؤول ّي ًة �أ�سا�س ّي ًة يف حتديد املمار�سات التمييز ّية والتع ّرف �إليها ومكافحتها ب�شتّى
ال�سبل بدء ًا باملنظمات اخلا�صة بها.
ويف هذا ال�صدد ،عليها اعتماد ال�سيا�سات التالية القائمة على امل�ساواة يف الفر�ص واملعاملة:
•ت�شجيع الإدارة على ا�ستحداث تدابري منا�سبة يف املجاالت التي تنق�صها مثل هذه
التدابري والتفاو�ض على تو�سيع نطاق ال�سيا�سات احلال ّية؛
•التفاو�ض على ت�ضمني بنود حول امل�ساواة يف الفر�ص واحلماية من التمييز والعمل
الإيجابي والرتتيبات املنا�سبة للعائلة ،يف االتفاقات املنبثقة عن املفاو�ضة اجلماعية؛
•التعاون مع الإدارة وم�ساعدتها على �صياغة �سيا�سات امل�ساواة يف الفر�ص واملعاملة
وتطبيقها ومراقبتها.
و�ضمن الهيئة النقاب ّية يتعينّ على املمثلني والأع�ضاء احلر�ص على امل�ساواة يف الفر�ص واملعاملة
وعلى التمثيل املتكافئ بني اجلن�سني .فوجود كتلة كبرية من الن�ساء يف املنا�صب النقابية العليا من
�ش�أنه تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف عامل العمل .وعلى هذا ال�صعيد يجب يف النقابات:
•طلب ع�ضوية ع ّمال من جميع املجموعات ومن كال اجلن�سني يف مكان العمل ،مع
اعتماد �إجراءات �إيجاب ّية تعزز انخراط املر�أة؛
•الت�شجيع على انتخاب ممثلني عن اجلن�س منقو�ص التمثيل واملجموعات منقو�صة
التمثيل؛ واتخاذ تدابري خا�صة ل�ضمان م�شاركة املر�أة بالت�ساوي يف اتخاذ القرارات؛
•ت�شجيع جميع الع ّمال على امل�شاركة يف الن�شاطات النقاب ّية التي تهدف �إىل التوعية
وبناء القدرات لتعزيز امل�ساواة ،خ�صو�ص ًا على م�ستويي التعليم والتدريب؛
•تزويد جميع الأع�ضاء مبعلومات حول دورهم املت�ساوي يف النقابة ،والإجراءات
والهيكليات النقابية ،وحقوقهم وم�س�ؤول ّياتهم مبوجب اتفاقات املفاو�ضة اجلماع ّية،
والقوانني ذات ال�صلة وغريها من الأحكام القانون ّية وقواعد العمل؛
•توفري امل�ساعدة جلميع الأع�ضاء الذين ي ّدعون التمييز يف مكان العمل وذلك عن
طريق التوجيه والن�شاطات التثقيفية واملعلومات والتمثيل حيثما يقت�ضي الأمر.
ح�صة
ومع �أنّ ع�ضوية النقابات ن�سب ًة �إىل جمموع القوى العاملة قد تراجع يف غالب ّية الدول� ،إ ّال �أنّ ّ
املر�أة من ع�ضوية النقابات �إىل ارتفاع يف العديد من الأماكن .ويدعو هذا �إىل الت�شجيع خا�صة �أ ّنه
متعارف عليه عموم ًا �أنّ النقابات العمال ّية ال تزال مبجملها خا�ضع ًة ل�سيطرة الرجل وتعمل وفق ًا
لأول ّيات وبرامج وثقافات تنظيم ّية ذكور ّية را�سخة .ولكنّ احلركات النقاب ّية يف العديد من الدول
قد اعرتفت �أنّ بقاءها وق ّوتها ي�ستوجبان منها القيام بن�شاطات مت�صلة بحاجات القوى العاملة
املتغيرّ ة ،وخ�صو�ص ًا الوالدين العاملني والن�ساء والع ّمال يف القطاعات التي تهيمن عليها املر�أة مثل
العمل بع�ض الوقت.

178
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اتفاق ّية  :141منظمات الع ّمال الريفيني1975 ،
اتفاق ّية  :151عالقات اال�ستخدام يف اخلدمة العامة1978 ،
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الإطالع �أي�ض ًا على:املفاو�ضة اجلماع ّية؛ منظمات �أ�صحاب العمل؛ الع ّمال ذوو
امل�س�ؤول ّيات العائل ّية؛ احلر ّية النقاب ّية وحقّ التنظيم؛
املبادئ واحلقوق الأ�سا�س ّية يف العمل؛ التمثيل وال�صوت؛
احلوار االجتماعي؛ الثالثية؛ امل�شاورات الثالث ّية.

امل�ساواة يف الأجر
تع ّرف املادة �( 1أ) من االتفاق ّية رقم  100بالأجر على أ� ّنه “الأجر �أو املرتب العادي ،الأ�سا�سي
�أو الأدنى وجميع التعوي�ضات الأخرى ،التي يدفعها �صاحب العمل للع ّمال ب�صورة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة ،نقد ًا �أوعين ًا مقابل ا�ستخدامه له”.
يقوم مبد أ� امل�ساواة يف الأجر عن عمل ذي قيمة مت�ساوية مبعاجلة م�شكلة االنحياز اجلن�سي
البنيوي والتمييزي يف �أ�سواق العمل ،وامل�ؤدي �إىل الف�صل املهني الأفقي والعمودي على �أ�سا�س
اجلن�س (مراجعة ال�صفحة  .)156وهذا يعني �أنّ معدالت الأجر و�أنواعه ال يجب �أن تُبنى على
جن�س امل�ستخدم (�أو غريها من ال�صفات) بل على تقييم مو�ضوعي للعمل الذي �أ ّداه .ومي ّثل هذا
ب�شكل وا�سع ومطبق يف الأنظمة القانون ّية
ح ّق ًا �أ�سا�سي ًا من حقوق املر�أة العاملة وهو متعارف عليه ٍ
الوطن ّية .ولكنّ الإح�صاءات والبحوث ت�شري �إىل فارق م�ستم ّر يف الأجر بني اجلن�سني تراجع
فب�شكل عام ،تتقا�ضى املر�أة عن �ساعة العمل
تراجع ًا يكاد ال ُيذكر يف خالل ال�سنوات الأخرية.
ٍ
مقدار  %75تقريب ًا مما يتقا�ضاه الرجل.
وتُعزى هذه الفوارق يف الك�سب �إىل �أ�سباب ع ّدة .فالتباين يف املهارات والكفاءات والأقدم ّية
وقطاعات اال�ستخدام م�ؤثرة جميعها ،ولكن خالف ًا للمعتقد ال�سائد ،ال ي�ش ّكل التح�صيل العلمي
الأدنى وامل�سرية املهن ّية املتقطعة للمر�أة ال�سبب الأ�سا�سي للتباين يف الأجور بني اجلن�سني.
فالتمييز عامل �أكرث ت�أثري ًا .نظر ًا لكون هيكل ّيات الأجور و�أنظمة الت�صنيف الوظيف ّية منحازة،
�سجل ميل يف ت�صنيف الوظائف التي ت�ؤديها غالب ّية الن�ساء عند م�ستويات �أدنى .وترت ّكز الن�ساء
ُي ّ
بدرج ٍة �أكرب يف عمل «مرن» مثل العمل بع�ض الوقت �أو العمل بالقطعة �أو العمل امل�ؤقت الذي عاد ًة
ما يكون قليل الأجر .وتعمل املر�أة �ساعات �إ�ضاف ّية �أق ّل من الرجل .ويف الوقت نف�سهُ ،ينظر �إىل
تكاليف ا�ستخدام املر�أة على �أ ّنها �أكرب من تكاليف توظيف الرجل.
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ويمُ ار�س التمييز يف احل�صول على ترقية في�ؤثر بالتايل على الدخل وامل�ستحقات الإ�ضاف ّية .ولي�س
الك�شف عن التمييز يف الأجر �سه ًال مبا �أ ّنه يجب حتديد العوامل امل�س ِّببة للفرق يف الأجر بني
�سجل نق�ص يف
اجلن�سني ملعرفة ما �إذا كانت ت�ش ّكل �أو ال ت�ش ّكل متييز ًا .ويف العديد من الدولُ ،ي ّ
الإح�صاءات املوثوق بها لقيا�س التفاوت يف الراتب .ولكن حيث يكون راتب املر�أة �أق ّل من راتب
الرجل يف مهنة �أو قطاع حمدد� ،أو على م�ستوى مهارات �أو تعوي�ضات حمددة ،يجدر البحث عن
متييز حمتمل يف الأجر.
ويعرتف د�ستور منظمة العمل الدول ّية (لعام  )1919باحلقّ يف امل�ساواة يف الأجر عن عمل ذي
قيمة مت�ساوية .كما ت�شكل اتفاق ّية منظمة العمل الدول ّية رقم  100لعام � 1951ص ّك ًا حمدد ًا حول
امل�ساواة يف الأجر عن عمل ذي قيمة مت�ساوية وهي تغطي الأجر الأ�سا�سي وجميع التعوي�ضات
الأخرى التي يتقا�ضاها العامل نقد ًا �أوعين ًا مقابل ا�ستخدامه� .أ ّما القرار حول امل�ساواة بني
اجلن�سني والإن�صاف يف الأجر وحماية الأمومة الذي جرى اعتماده يف الدورة الثانية والت�سعني من
م�ؤمتر العمل الدويل لعام  2004في�سعى �إىل تدعيم االتفاق ّية والرتويج للم�صادقة عليها وتطبيقها
ب�شكل �أو�سع كما يدعو ال�شركاء االجتماعيني �إىل تنفيذ برامج لبناء القدرات والتدريب واملنا�صرة
ٍ
تُعنى ب�شتّى نواحي امل�ساواة يف الأجر.
ولكنّ �أ�صحاب العمل والنقابات مييالن �إىل منح امل�ساواة يف الأجر �أولو ّية �أق ّل من موا�ضيع �أخرى
مثل م�ستويات الأجر وخلق الوظائف واال�ستخدام .وغالب ًا ما متيل النقابات �إىل اعتبار امل�ساواة يف
يخ�ص جميع الع ّمال.
الأجر مو�ضوع ًا خا�ص ًا بالعامالت وح�سب من غري اعتباره �ش�أن ًا ا�سرتاتيج ّي َا ّ
و ُيعد تطبيق مبد�أ امل�ساواة يف الأجر عن عمل ذي قيمة مت�ساوية م�س�ؤول ّية م�شرتكة للدولة وال�شركاء
االجتماعيني وميكن تطبيقه عن طريق:
•القوانني واللوائح الوطن ّية؛
•�أي نظام قانوين لتحديد الأجور يق ّرره القانون �أو يعرتف به؛
•االتفاقات اجلماع ّية بني �أ�صحاب العمل والع ّمال؛
•�أي مزيج من هذه الو�سائل (اتفاق ّية رقم  ،100املادة .)2
من التدابري العمل ّية لتطبيق هذا املفهوم ما يلي:
•اعتماد �أنظمة للت�صنيف الوظيفي وهيكل ّيات الأجور على �أ�سا�س مو�ضوعي ب�صرف
النظر عن جن�س الأ�شخا�ص الذي ي�ؤدون الوظيفة.
جن�س حمدد يف جميع معايري الأجور واالتفاقات اجلماع ّية
•�إزالة �أي �إ�شارة �إىل ٍ
و�أنظمة الدفع والعالوات وجداول الأجور و�أنظمة الإعانات والتغطية الطب ّية وغريها
من الإعانات الإ�ضاف ّية.
جن�س حمدد يف تن�صيف
•مراجعة �أي نظام �أو هيكل ّية �أجور ت�ؤدي �إىل ح�صر �أبناء ٍ
وظيفي حمدد وم�ستوى �أجور حمدد ،وتعديله للحر�ص على �أ ّال ي�ؤدي ع ّمال �آخرون
عم ًال ذات قيمة مت�ساوية يف ت�صنيف وظيفي وم�ستوى �أجور خمتلف.
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يجب اعتماد برامج وتدابري �أخرى يف مكان العمل لتطبيق مبد�أ امل�ساواة يف الأجر .ويجب احلر�ص
على:
•و�ضع تدابري ت�صحيح ّية وتطبيقها لدى الك�شف عن حالة ال م�ساواة يف الأجر؛
•تنظيم برامج تدريب خا�صة لإعالم املوظفني وخ�صو�ص ًا امل�شرفني واملدراء باحلاجة
�إىل مكاف�أة امل�ستخدمني على �أ�سا�س قيمة العمل ولي�س على �أ�سا�س هوية ال�شخ�ص
الذي ي�ؤدي العمل؛
•عقد مفاو�ضات منف�صلة حول امل�ساواة يف الأجر بني ممثلي الإدارة واملوظفني
والعامالت املت�أثرات بالتن�صيف الوظيفي غري املتكافئ �أو بهيكل ّية الأجور غري
املن�صفة املتبعة يف مكان العمل.
ويجب �ضمان ح�صول العاملني بع�ض الوقت على نف�س الأجر املمنوح للعاملني طيلة الوقت مبا
يتنا�سب مع �ساعات العمل التي ي�ؤدونها.

اتفاق ّية  100وتو�صية  :90امل�ساواة يف الأجور1951 ،
اتفاق ّية  175وتو�صية  :182العمل بع�ض الوقت1994 ،
قرار منظمة العمل الدول ّية حول امل�ساواة بني اجلن�سني والإن�صاف يف الأجر وحماية الأمومة،
2004
الإطالع �أي�ض ًا على:املفاو�ضة اجلماع ّية؛ �شروط و�إعانات اال�ستخدام؛
التمييز؛ املبادئ واحلقوق الأ�سا�س ّية يف العمل؛ تقييم
وت�صنيف الوظيفة؛ الف�صل املهني.

امل�ساواة يف الفر�ص واملعاملة يف اال�ستخدام واملهنة
ت�ش ّكل امل�ساواة يف الفر�ص وامل�ساواة يف املعاملة ناحيتني مك ّملتني للم�ساواة يف اال�ستخدام واملهنة.
وتعني امل�ساواة يف الفر�ص التمتع بفر�ص مت�ساوية للتقدم بطلب وظيفة وح�ضور ح�ص�ص التعليم
�أو التدريب والت�أهل لنيل بع�ض امل�ؤهالت وك�سب �صفة العامل �أو الرتقي يف جميع املهن �أو املنا�صب
مبا يف ذلك تلك التي ي�سيطر عليها �أحد اجلن�سني .و ُيق�صد بامل�ساواة يف املعاملة امل�ساواة يف
ما ي�ستحق من �أجر وظروف عمل و�أمن وظيفي والتوفيق بني العمل واحلياة العائلية واحلماية
االجتماع ّية .وتعني الإ�شارة �إىل ك ّل من اال�ستخدام واملهنة �أنّ احلماية من التمييز ال تمُ نح فقط
للم�ستخدمني و�إمنا �أي�ض ًا ل�شرائح �أخرى من القوى العاملة مثل العاملني حل�سابهم اخلا�ص �أو
العاملني يف اال�ستخدام الذاتي و�أ�صحاب املن�ش�آت وع ّمال الأ�سرة غري امل�أجورين.
ي�ش ّكل تعزيز امل�ساواة يف اال�ستخدام خطو ًة �أبعد من حظر التمييز �أو �إزالته (والذي ميكن �أن
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يو�صف بامل�ساواة «ال�سلب ّية» �أو غياب الالم�ساواة) حيث ي�ستدعي تدابري نا�شطة و�إيجابية .وهو
ي�ستوجب جهود ًا م�ستم ّرة مبا يف ذلك تطبيق تدابري ملمو�سة وتخ�صي�ص املوارد الالزمة و�إجراء
عمل ّيات الر�صد والتقييم املنتظمة.
�إن امل�ساواة يف الفر�ص واملعاملة يف املهنة ت�ستدعي ب�شكل خا�ص الق�ضاء على الف�صل املهني
العمودي والأفقي.

اتفاق ّية  100وتو�صية  :90امل�ساواة يف الأجور1951 ،
اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز يف اال�ستخدام واملهنة1958 ،
اتفاق ّية  156وتو�صية  :165الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية1981 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:احل�صول على عمل ،العمل الإيجابي؛ م�س�ؤول ّية الإثبات؛
�شروط و�إعانات اال�ستخدام؛ التمييز؛ امل�ستخدم؛ امل�ساواة
يف الأجر؛ الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية؛ املبادئ
واحلقوق الأ�سا�س ّية يف العمل؛ الف�صل املهني؛ التدابري
الت�صحيحية والعقوبات؛ احلماية االجتماع ّية.

امل�ستخدَ م
امل�ستخدَ م عامل يف القطاع العام �أو اخلا�ص يتل ّقى �أجر ًا ينتج عن عقد ا�ستخدام مقابل عمل
�أجنزه �أو خدمات �أ ّداها ل�صاحب عمل �أو �شخ�ص يع ّينه هذا الأخري .ويختلف امل�ستخدم عن
العامل يف اال�ستخدام الذاتي �أو املقاول امل�ستق ّل لأ�سباب منها ما يلي:22
طرف �آخر �أو حتت �إ�شرافه؛
• ُي�ؤ ّدى العمل وفق ًا لتعليمات ٍ
•يفرت�ض العمل �إدماج العامل يف تنظيم املن�ش�أة؛
�شخ�ص �آخر؛
• ُي�ؤ ّدى العمل فقط �أو ب�صورة �أ�سا�سية حل�ساب
ٍ
• ُي�ؤ ّدى العمل وفق ًا ل�ساعات عمل حمددة �أو يف مكان عمل حمدد �أو مقبول من الطرف
الذي طلب العمل؛
ّ
• ُي�س ّدد الأجر ب�صورة دور ّية وي�شكل م�صدر الدخل الوحيد �أو الرئي�سي للعامل؛
• ُيعرتف باحلقوق من قبيل الراحة الأ�سبوع ّية والعطالت ال�سنو ّية؛
•عدم وجود خماطر مال ّية بالن�سبة �إىل العامل.
 )22مراجعة املادة  13من التو�صية رقم  198حول عالقة اال�ستخدام لعام .2006
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نظم هذا النوع من عالقة اال�ستخدام مبوجب معايري عمل دول ّية ووطن ّية وح�سب يف غالب ّية
ال ُي ّ
ً
الدول و�إمنا �أي�ضا مبوجب اتفاقات جماع ّية .و�إ�ضافة للحقوق االقت�صاد ّية التي يتمع بها امل�ستخدم
(الأجر ،امل�ساهمة يف ال�ضمان االجتماعي ،بدل �أتعاب) ،يجب �أن يتمتع امل�ستخدم ب�سل�سلة حقوق
ذات �صلة بحر ّيته �أو كرامته:
•احلق يف االن�ضمام لنقابات عمال ّية؛
•احلقوق املدن ّية وال�سيا�س ّية؛
•ظروف عمل عادلة والئقة؛
•التح ّرر من التمييز على �أ�سا�س اجلن�س �أو �صفات �شخ�ص ّية �أخرى؛
•احرتام احلياة اخلا�صة ومراعاة احلاجة �إىل �إقامة توازن بني العمل والعائلة.
وال يتمتع �صاحب العمل باحلقّ يف اال�ستعالم عن حياة امل�ستخدم اخلا�صة �أو عن �آرائه ال�سيا�س ّية
ودينه �أو م�شاركته يف الن�شاطات النقاب ّية (مراجعة �صاحب العمل ،ال�صفحة  103والثالثية،
ال�صفحة .)73

اتفاق ّية  :87احلرية النقابية وحماية حق التنظيم1948 ،
اتفاق ّية  :98حق التنظيم واملفاو�ضة اجلماعية1949 ،
اتفاق ّية  122وتو�صية � :122سيا�سة العمالة1964 ،
اتفاق ّية  141وتو�صية  :149منظمات العمال الريفيني1975 ،
اتفاق ّية  :151عالقات العمل يف اخلدمة العامة1978 ،
اتفاق ّية  :154املفاو�ضة اجلماعية1981 ،
تو�صية  :159عالقات العمل يف اخلدمة العامة1978 ،
تو�صية  :198عالقة اال�ستخدام2006 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:املفاو�ضة اجلماع ّية؛ �صاحب العمل؛ عالقة اال�ستخدام؛
احلر ّية النقاب ّية وحقّ التنظيم؛ النقابات.

امل�شاورات الثالث ّية
امل�شاورات الثالث ّية كناية عن عمل ّية ا�ست�شار ّية ترمي �إىل م�ساعدة احلكومات على اتخاذ قرارات
ب�ش�أن م�سائل مت�صلة مبعايري العمل الدول ّية ،واحلر�ص على �أن ت�سمع احلكومة �صوت ال�شركاء
االجتماعيني ـ ـ منظمات الع ّمال و�أ�صحاب العمل ـ ـ قبل اتخاذ القرارات .ولي�ست امل�شاورات
التو�صل �إىل اتفاق على غرار العمل ّية الثالثية املعن ّية ب�صياغة
الثالثية عمل ّية تفاو�ضية هدفها ّ
املعايري.
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تدعو االتفاق ّية رقم � 144إىل ت�شاور فاعل بني ممثلي احلكومات و�أ�صحاب العمل والع ّمال يف ك ّل
حمطة من حمطات الن�شاط املعياري للمنظمة ،منذ و�ضع جدول �أعمال م�ؤمتر العمل الدويل
وحتى امل�صادقة على املعايري ونق�ضها .وتقرتح التو�صية رقم  152ذات ال�صلة موا�ضيع �أخرى
يجب �أن يتم الت�شاور ب�ش�أنها مثل التعاون الف ّني والقرارات التي تعتمدها املنظمة يف اجتماعاتها
وم�شاوراتها والرتويج لن�شاطاتها .وميكن تعميم امل�ساواة بني اجلن�سني يف العديد من هذه
املجاالت .وتورد اتفاق ّيات �أخرى مو�ضوع الت�شاور بني احلكومات ومنظمات �أ�صحاب العمل
والع ّمال يف نطاق تطبيقها ومنها على �سبيل املثال اتفاقيات حتديد احل ّد الأدنى للأجور ووكاالت
اال�ستخدام اخلا�صة و�أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال.
وعليه ،ميكن ا�ستخدام امل�شاورات الثالث ّية للتوعية حيال التمييز واحلاجة �إىل �إحقاق امل�ساواة
بني الرجال والن�ساء يف العمل .ويف العديد من الدول ،جرى العمل لهذه الغاية على �إن�شاء هيئات
ا�ست�شار ّية وترويج ّية مبا يف ذلك جلان وطن ّية حول املر�أة �أو امل�ساواة .وعاد ًة ما تكون بنية هذه
ب�ضم ممثلني عن �أبرز املجموعات املعنية يف املجتمع
الهيئات «ثالث ّية ف�أكرث» وبالتايل ت�سمح ّ
املدين.
وميكن للجهات امل�شاركة يف امل�شاورات الثالث ّية �أن حتر�ص على �إ�سماع �صوت الرجال والن�ساء على
ال�سواء يف �أثناء امل�شاورات ،عرب تعزيز التمثيل املتوازن للرجال والن�ساء يف الهيئات الت�شاور ّية
�ضم الآل ّيات الوطنية اخلا�صة باملر�أة
ومناق�شة املوا�ضيع التي تعني ك ًال من الرجال والن�ساء .وميكن ّ
والأق�سام اخلا�صة باملر�أة يف احتادات النقابات �إىل الهيئات اال�ست�شار ّية املذكورة يف التو�صية رقم
 152الفقرة ( )3( 2ب) .وحني يتم �إن�شاء هيئة جديدة يف �سياق امل�شاورات الثالثية� ،أو حيث
تكون هيئة مماثلة قائمة �أ�ص ًال ،ميكن احلر�ص على �أن تكون متكافئة من حيث اجلن�سني .ف�ض ًال
عن ذلك ،يجب تدريب املر�أة والرجل �سوا�سية على العمل ّية الت�شاور ّية ،وحيث يكون متثيل املر�أة
منقو�ص ًا ،ال ب ّد من النظر يف التدريب الإيجابي �أو يف تدابري �أخرى لتعزيز م�شاركة املر�أة.
تهم امل�ساواة بني اجلن�سني يف �سياق امل�شاورات .كما ميكن �أن تتن ّبه
ميكن التباحث يف موا�ضيع ّ
العمل ّية بوجه خا�ص �إىل امل�صادقة على معايري العمل الدول ّية اخلا�صة باملر�أة وتطبيقها.

تو�صية  :113الت�شاور (على امل�ستويني ال�صناعي والوطني)1960 ،
اتفاق ّية  :144امل�شاورات الثالث ّية (معايري العمل الدول ّية)1976 ،
تو�صية  :152امل�شاورات الثالث ّية (�أن�شطة منظمة العمل الدول ّية)1976 ،
املادتان  19و 22من د�ستور منظمة العمل الدول ّية
الإطالع �أي�ض ًا على :التمثيل؛ احلوار االجتماعي؛ الثالثية.
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التحر�ش وال�ضغط.
الإطالع �أي�ض ًا على:
ّ

معا�ش التقاعد
ينبغي �أن يحظى جميع الع ّمال ،ب�صرف النظر عن اجلن�س �أو غريه من ال�صفات ال�شخ�ص ّية،
بحماية نظام معا�شات مت ّوله م�ساهمات النا�شطني من الع ّمال و�أ�صحاب العمل .واملعا�ش كناية
عن �أجر دوري ُي�سدد للأ�شخا�ص املتقاعدين بعد �سنّ حمددة ،وال يجب �أن تتع ّدى ال�سن املحددة
� 65سنة.
وتكون الإعانات م�ضمون ًة بعد �أن ي�ساهم ال�شخ�ص طيلة فرتة مقررة (عاد ًة � 30سنة من
امل�ساهمات �أو اال�ستخدام) .وميكن ت�سديد �إعانات خم ّف�ضة بعد مرور � 15سنة على الأق ّل على
ت�سديد امل�ساهمات �أو اال�ستخدام .كما يمُ كن �أن تُ�سدد �إعانات خمف�ضة يف ظ ّل بع�ض الظروف
لأ�شخا�ص مل ي�ستكملوا فرتة امل�ساهمة �أو �شروط اال�ستخدام ال�ضرور ّية .وميكن �أن يجري تعليق
هذه الإعانة �أو تخفي�ضها �إذا خا�ض ال�شخ�ص �أي ن�شاط مربح.
ويف الدول حيث تُ�سنح للمر�أة فر�صة التقاعد املبكر ،يجب �أن يكون ممكن ًا لها اختيار البقاء يف
العمل حتّى �سنّ مع ّينة كما هو حمدد للرجل .ففي االحتاد الأوروبي على �سبيل املثال ،ال يجوز
ل�صاحب العمل �صرف عامل لكونه بلغ احل ّد الأدنى ل�سنّ التقاعد بح�سب ما هو من�صو�ص عليه
يف ّ
خطة املعا�شات.

اتفاق ّية  :102ال�ضمان االجتماعي (املعايري الدنيا)1952 ،
اتفاق ّية � :128إعانات العجز وال�شيخوخة والورثة1967 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:العامالت امل�سنّات؛ احلماية االجتماع ّية؛ ال�ضمان
االجتماعي.

املفاو�ضة اجلماع ّية
ميكن �أن ت�ش ّكل املفاو�ضة اجلماع ّية �سبي ًال مه ّم ًا �إىل تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني .وهي تُع ّد يف
غالب ّية الدول ال�سبيل الأ�سا�سي �إىل حتديد �شروط اال�ستخدام وظروفه ،مبا فيه جميع نواحي
امل�ساواة بني اجلن�سني يف العمل .ومت ّثل امل�ساواة يف الأجر والعمل الإ�ضايف و�ساعات العمل والإجازة
وال�صحة وبيئة العمل والكرامة يف مكان العمل موا�ضيع منا�سبة
والأمومة وامل�س�ؤول ّيات العائل ّية
ّ
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للمفاو�ضة اجلماع ّية ميكنها �أن تعزز امل�ساواة بني اجلن�سني يف مكان العمل .كما ي�ش ّكل ح�صول
املر�أة على فر�ص التق ّدم املهني والرتقية والتدريب املهني موا�ضيع ميكن النظر فيها يف املفاو�ضة
اجلماع ّية .وال حتتاج ق�ضايا النوع االجتماعي وحدها املعاجلة يف املفاو�ضة اجلماع ّية ،و�إمنا
يجب �أي�ض ًا �إعادة النظر يف ق�ضايا املفاو�ضة اجلماع ّية التقليد ّية املت�صلة ب�شروط اال�ستخدام
وظروفه مثل الأجور و�ساعات العمل وظروف العمل و�إجراءات تقدمي ال�شكاوى على �أ�سا�س النوع
االجتماعي .وتُع ّد احلر ّية النقاب ّية �شرط ًا �أ�سا�س ّي ًا للمفاو�ضة اجلماع ّية .فت�شمل اتفاقات املفاو�ضة
اجلماع ّية �أي�ض ًا حقوق النقابات ومنظمات �أ�صحاب العمل وواجباتها.
وترتبط الق�ضايا املطروحة على ب�ساط التفاو�ض بال�سياق االجتماعي واالقت�صادي والقانوين
وعلى ما تختاره املر�أة نف�سها ك�أولو ّية .فيمكن �أن تت�ضمن (من بني �أمور �أخرى) العمل الإيجابي،
�ساعات العمل املرنة ،امل�ساواة يف الأجر ،ت�أمني رعاية الطفولة� ،أو التح ّر�ش اجلن�سي .ولكن نادر ًا
ما يتم التعاطي كفاي ًة مع ق�ضايا النوع االجتماعي يف التفاو�ض اجلماعي لأنّ املر�أة تفتقر �إىل
التمثيل املنا�سب يف الهيكل ّيات النقاب ّية التخاذ القرارات ويف فرق التفاو�ض .وغالب ًا ما تكون بنود
امل�ساواة غائب ًة �أو ج ّد حمدودة .وقد تت�ضمن الأ�سباب عبء املر�أة امل�ضاعف لتح ّمل العمل امل�أجور
والعمل املنزيل مما ال يرتك لها ما يكفي من الوقت للم�شاركة يف الق�ضايا النقاب ّية ،فتفتقر �إىل
تلم�سهم
الثقة بالنف�س والقدرة على اجلزم والتدريب� ،أو �سيطرة الذكور على النقابات وعدم ّ
حاجات الن�ساء العامالت (مث ًال مواعيد االجتماعات وطولها).
لكي تكون املفاو�ضة اجلماع ّية ف ّعال ًة ومن�صف ًة ،يجب فهم خماوف املر�أة والإقرار بها .وي�ش ّكل
الت�شاور مع العامالت واحلر�ص على متثيل املر�أة يف فرق التفاو�ض �أبرز ال�سبل �إىل ذلك .فيمكن
للنقابات وحدها �أو ميكن لل�شركاء االجتماعيني بامل�شاركة مع احلكومة �أن يتخذوا مبادرات
للت�شجيع على دمج ق�ضايا امل�ساواة بني اجلن�سني يف الأجندة االجتماع ّية و�أجندة اال�ستخدام.
وميكن ملنظمة العمل الدول ّية �أن تو ّفر املعلومات والتدريب جلعل املفاو�ضة اجلماع ّية �أكرث ا�ستجاب ًة
لق�ضايا النوع االجتماعي.
كما يحتاج الرجال �إىل �أنواع حم ّددة من احلماية تتع ّلق بدورهم الإجنابي .فال ب ّد من اتخاذ
تدابري ملنح الرجال والن�ساء فر�صة ت�شارك املزيد من امل�س�ؤول ّيات العائل ّية (مث ًال الإجازات
الوالد ّية� ،ساعات العمل املرنة وو�صول �أكرب �إىل العمل بع�ض الوقت).

اتفاق ّية  :98حق التنظيم واملفاو�ضة اجلماعية1949 ،
اتفاق ّية  :151عالقات العمل يف اخلدمة العامة1978 ،
اتفاق ّية  154وتو�صية  :163املفاو�ضة اجلماعية1981 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:الع ّمال ذوو امل�س�ؤول ّيات العائل ّية؛ احلرية النقابية وحق
التنظيم؛ الإجازة الوالد ّية؛ التمثيل وال�صوت؛ النقابات؛
�ساعات العمل.
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الإطالع �أي�ض ًا على :التدابري الت�صحيحية والعقوبات.

املناجم
ُيق�صد بتعبري املناجم املواقع املوجودة على �سطح الأر�ض �أو يف جوفها ويجري فيها التنقيب عن
املعادن وجتهيزها وا�ستخراجها.
وتن�ص االتفاق ّية رقم  45لعام  1935على أ� ّنه ال يجوز ا�ستخدام �أي امر�أة� ،أي ًا كان �س ّنها ،للعمل
ّ
حتت �سطح الأر�ض يف �أي منجم .عام  1995جرى اعتماد ّ
وال�صحة
�صك جديد حول ال�سالمة
ّ
يف املناجم �أي االتفاق ّية رقم  176التي عك�ست تغيرّ موطن الرتكيز يف و�ضع املعايري من حماية
ب�شكل عام .وحيث تر ّكز االتفاق ّية على حماية
ب�شكل خا�ص �إىل حماية جميع الع ّمال ٍ
العامالت ٍ
جميع م�ستخدمي املناجم ،من كال اجلن�سني ،فهي ت�شمل طيف ًا من التدابري الواجب على ال�سلطات
املخت�صة وال�شركاء االجتماعيني اتخاذها لناحية:
وال�صحة يف املناجم؛
•الإ�شراف على ال�سالمة
ّ
•�إجراءات الإبالغ عن احلوادث املميتة واخلطرية وعن الأحداث اخلطرة وكوارث
املناجم والتحقيق فيها؛
•جمع ون�شر الإح�صاءات عن احلوادث والأمرا�ض املهن ّية والأحداث اخلطرة؛
•�صالح ّية ال�سلطة املخت�صة يف �أن توقف �أو تق ّيد �أن�شطة التعدين لأ�سباب تتع ّلق
وال�صحة؛
بال�سالمة
ّ
•و�ضع �إجراءات ف ّعالة ل�ضمان �إعمال حقّ الع ّمال وممثليهم يف �أن يتم تدريبهم
وال�صحة يف مكان العمل.
و�إعالمهم وا�ست�شارتهم يف امل�سائل املتع ّلقة بال�سالمة
ّ
يتعينّ على �أ�صحاب العمل اتخاذ جميع التدابري الالزمة لإزالة وتقليل الأخطار على ال�سالمة يف
مما يعني �إعداد ّ
خطة للطوارئ وتدريب الع ّمال ومنحهم التعليمات
املناجم اخلا�ضعة لإ�شرافهمّ ،
وحمايتهم.
ومبوجب االتفاق ّية رقم  ،176يمُ نح الع ّمال احلقّ يف التبليغ عن احلوادث والأحداث اخلطرة
واملخاطر واملطالبة ب�إجراء عمل ّيات تفتي�ش وحتقيق ومعرفة املخاطر يف موقع العمل واالبتعاد
عن موقع العمل يف حال وجود خطر ،واختيار ممثلي ال�سالمة
وال�صحة جماع ّي ًا .كما يتعينّ
ّ
وال�صحة املقررة ،و�أن يعتنوا عناي ًة معقول ًة ب�سالمتهم
على الع ّمال �أن يلتزموا بتدابري ال�سالمة
ّ
و�صحة الأ�شخا�ص الآخرين و�أن يب ّلغوا عن املخاطر و�أن يتعاونوا مع �صاحب العمل
وب�سالمة ّ
لتمكينه من الوفاء بواجباته.
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ال يعمل يف املناجم الكربى �سوى عدد قليل من الن�ساء ولكنّ العدد يف م�شاريع التعدين �صغرية
احلجم يبلغ حواىل ثلث القوى العاملة .وب�صورة �إجمال ّية ،ترتاوح ن�سبة العامالت يف املناجم بني
�أق ّل من  %10يف �آ�سيا و�إىل حدود ( %60يف بع�ض مناطق التعدين يف �إفريقيا) ويعمل العديد منهن
يف العمل بع�ض الوقت ويف ظروف �صعبة مقابل �أتعاب قليلة.

وال�صحة يف املناجم1995 ،
اتفاق ّية  176وتو�صية  :183ال�سالمة
ّ
وال�صحة املهن ّيتان؛ العمل بع�ض
الإطالع �أي�ض ًا على:تفتي�ش العمل؛ ال�سالمة
ّ
الوقت.

مناطق جتهيز ال�صادرات
مناطق جتهيز ال�صادرات هي مناطق مع ّدة ال�ستالم ال�سلع وتخزينها وجتهيزها �أو جمعها من
دون احلاجة �إىل �سداد ر�سوم .وهي متنح حوافز خا�صة ال�ستقطاب اال�ستثمار الأجنبي ،وتخ�ضع
املواد امل�ستوردة �إليها حلد �أدنى من التجهيز قبل �أن ُيعاد ت�صديرها .و�أ�صبحت مناطق جتهيز
ال�صادرات �سم ًة �شائع ًة يف �أو�ساط االقت�صاد املعومل وهي وظفت حواىل  50مليون عامل حول
العامل عام ( 2004منظمة العمل الدول ّية واللجنة العاملية املعنية بالبعد االجتماعي للعوملة،2004 ،
�ص .)111 .وهي ت�ش ّكل بالن�سبة �إىل الدول التي تعمل فيها ،م�صدر ًا ثمين ًا لال�ستثمار واال�ستخدام
والدراية التكنولوج ّية .ولكن يف حني ت�شكل مناطق جتهيز ال�صادرات م�صدر ًا كبري ًا ومتنامي ًا
للوظائف ،تبقى عالقات العمل وتنمية املوارد الب�شر ّية جماالت مهملة .ونظر ًا لروابطها املتينة
باالقت�صاد ّيات املحل ّية للدول امل�ضيفة ولكونها معف ّي ًة من االمتثال للت�شريعات الوطن ّية املعن ّية
بالعمل �أو البيئة ،بات من ال�سهل بالن�سبة لها جتاهل حقوق الع ّمال.
ب�شكل �أ�سا�سي من الن�ساء (بن�سبة ت�صل �إىل  )%90يف املجموعات
وتت�ألف قوى العمل يف هذه املناطق ٍ
عدد من قطاعات الإنتاج ولكنّ الف�صل املهني كبري
العمر ّية الأ�صغر �س ّن ًا .وتعمل هذه القوى يف ٍ
للغاية؛ على �سبيل املثال يف �صناعات الألب�سة والن�سيجُ ،يغ ّلب الطلب على الع ّمال الن�ساء منه على
الرجال (�صناعة متدن ّية القيمة ن�سب ّي ًا) .وتو ّفر مناطق جتهيز ال�صادرات فر�ص ًة مه ّم ًة للعامالت
ال�شابات لدخول االقت�صاد النظامي ولكنّ كثريات يعلقن يف وظائف متدن ّية القيمة والأجور نتيجة
التمييز املبا�شر �أو غري املبا�شر.23
ويجب بالتايل على املن�ش�آت املعن ّية �أن تبذل جهود ًا خا�ص ًة للحر�ص على عدم تع ّر�ض العامالت
)23ملزيدٍ من املعلومات حول ت�أثري مناطق جتهيز ال�صادرات على ا�ستخدام املر�أة ،مراجعة منظمة العمل الدول ّية،2003 ،
 ،)Employment and social policy in respect of export processing zones (EPZsجمل�س الإدارة،
الدورة  ،286جنيف.
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للتمييز لناحية الراتب �أو الو�صول �إىل التدريب والرتقية .ويجب �أن حتظى العامالت بحماية
الأمومة وب�إجازة الأمومة و�ضمان اال�ستخدام يف �أثناء احلمل و�إجازة الأمومة وا�سرتاحات ومرافق
الر�ضاعة .ويجب �أن تتخذ تدابري مل�ساعدتها على التوفيق بني امل�س�ؤول ّيات العائل ّية والأ�سر ّية
(فر�ض حدود على �ساعات العمل الزائدة والعمل الليلي ،ومرافق رعاية الطفولة ،الخ) .ويجب
حظر �سيا�سات التوظيف التمييز ّية مثل �إخ�ضاع طالبة العمل الختبار احلمل .كما يجب و�ضع
�سيا�سات و�إجراءات للوقاية من التح ّر�ش اجلن�سي والتعاطي معه .كما ت�ؤدي منظمات الع ّمال
احلرة والقو ّية والتمثيل ّية دور ًا يف حت�سني ظروف العمل يف هذه املناطق.

اتفاق ّية  :87احلرية النقابية وحماية حق التنظيم1948 ،
اتفاق ّية  111وتو�صية  :111التمييز يف اال�ستخدام واملهنة1958 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:التمييز؛ املبادئ واحلقوق الأ�سا�س ّية يف العمل؛ العوملة؛
تنمية املوارد الب�شر ّية؛ حماية الأمومة؛ الع ّمال
التحر�ش اجلن�سي؛
املهاجرون؛ الإجازة الوالد ّية؛
ّ
ال�ضمان االجتماعي؛ احلماية االجتماع ّية.

املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
تتولىّ املر�أة �إدارة العديد من املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة خ�صو�ص ًا يف الدول النامية ،وتلفت
التو�صية رقم  189حول خلق الوظائف يف املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة �إىل �أنّ امل�ؤ�س�سات ت�ش ّكل
قناة ج ّيدة لو�صول املر�أة �إىل اال�ستخدام .ولكنّ هذا ال يعني بال�ضرورة �أنّ املن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة تق�صد تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني �أو تخ�ضع لإدارة مراعية العتبارات النوع
االجتماعي .بل بالنظر �إىل ندرة مواردها ،فهي متيل �أق ّل من ال�شركات الكربى �إىل �إن�شاء
�سيا�سات ترعى امل�ساواة يف الفر�ص �أو اعتماد �آل ّيات لقيا�س ت�أثريها .وخل�ص بحث منظمة العمل
الدول ّية يف الكاريبي عام � 2001إىل �أ ّنه ك ّلما �صغر حجم امل�ؤ�س�سات ،ك ّلما قل احتمال اعتمادها
�سيا�سة ر�سمية ترعى امل�ساواة يف الفر�ص (منظمة العمل الدول ّية� ،2003 ،ص.)109 .
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ال يعني جم ّرد وجود �سيا�سة ر�سم ّية يف املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة �أنّ
هذه ال�سيا�سة �ستُرتجم حكم ًا على �أر�ض الواقع ،مع �أنّ وجود �سيا�سة من هذا النوع يزيد من
�إمكان ّية امل�ساواة يف املعاملة .وعاد ًة ما تعزو املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة وجود هذه ال�شوائب �إىل
حمدود ّية املوارد الب�شر ّية واملال ّية ،وعالقة الثقة املفرت�ضة بني العامل و�صاحب املن�ش�أة/مديرها.
ينبغي بن�شاطات املنا�صرة وبناء القدرات �أن تعزّز امل�ساواة يف ال�صالحيات وال�صوت على جميع
امل�ستويات بني:
•املن�ش�آت ال�صغرية والكبرية؛
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•�صغار ر ّواد الأعمال الذكور والإناث؛
•الرجال والن�ساء العاملني يف املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.
وير ّكز عدد من امل�شاريع الرامية �إىل تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
ح�س املر�أة يف ريادة امل�شاريع واكت�سابها املهارات .وال يق ّل �أهم ّي ًة �إ�سداء الن�صح
على ت�شجيع ّ
للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ب�ش�أن ممار�سة امل�ساواة يف الفر�ص واملعاملة بني القوى العاملة
لإقناعها بفوائد العمل ك�أ�صحاب عمل ي�ؤمنون بامل�ساواة يف الفر�ص.
حتث التو�صية رقم  189الدول الأع�ضاء على النظر يف تطبيق خدمات دعم م�شرتكة لتعزيز منو
وتناف�سية املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة مثل توفري «امل�ساعدة على فهم وتطبيق ت�شريع العمل ،مبا
يف ذلك الأحكام املتع ّلقة بحقوق الع ّمال وكذلك على تنمية املوارد الب�شر ّية وتعزيز امل�ساواة بني
اجلن�سني» (املادة  .11ك) .ويجب يف منظمات �أ�صحاب العمل والع ّمال «امل�شاركة يف الأن�شطة
الرامية �إىل  ...تعزيز �آداب املهنة وامل�ساواة بني اجلن�سني وعدم التمييز»( .املادة ( 17ح)).
ي�ؤدي برنامج منظمة العمل الدول ّية حول تنمية ريادة املر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني  WEGDEدور ًا
�أ�سا�س ّي ًا يف احلر�ص على �أن ي�ؤدي عمل املنظمة املتع ّلق باملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة �إىل تعميم
�أبرز ق�ضايا امل�ساواة بني اجلن�سني وتوثيق املمار�سات احل�سنة يف هذا امل�ضمار.

تو�صية  :189خلق الوظائف يف املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة1998 ،
الإطالع �أي�ض ًا على :الن�ساء منظمات امل�شاريع.

منظمات �أ�صحاب العمل
يتمتع �أ�صحاب العمل باحلقّ يف �إن�شاء منظمات من اختيارهم واالن�ضمام �إليها بهدف االرتقاء
مب�صاحلهم اجلماع ّية والدفاع عنها .ويجب على ال�سلطات العامة االمتناع عن �أي تدخ ّل من
�ش�أنه �أن يحظر هذا احلقّ  .وتختلف اهتمامات �أ�صحاب العمل اجلماع ّية يف نطاقها وحمتواها
اختالف ًا �شديد ًا ،مما ي�ؤدي �إىل تباين كبري يف هيكل ّية وع�ضوية ووظائف منظمات �أ�صحاب العمل
بني خمتلف الدول .وت�ش ّكل منظمات �أ�صحاب العمل �إحدى اجلهات املك ّونة ملنظمة العمل الدول ّية
امل�شارِكة يف احلوار االجتماعي مبا يف ذلك املفاو�ضات الثنائ ّية والثالث ّية وامل�شاورات.
وبهدف التغ ّلب على املع ّوقات الثقاف ّية واالجتماع ّية واالقت�صاد ّية امل�ستم ّرة التي حتول دون متتّع
املر�أة بفر�صة التح ّول �إىل �صاحب عمل �أو مدير ،يجب على منظمات �أ�صحاب العمل الرتكيز على:
•ت�شجيع امل�ساواة يف اال�ستخدام مبا يف ذلك الأجر املت�ساوي عن عمل ذي قيمة مت�ساوية؛
•زيادة م�شاركة املر�أة املديرة ِّ
ومنظمة امل�شاريع؛
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•تو�سيع التعليم لي�شمل العمل والتدريب املهني خ�صو�ص ًا بالن�سبة �إىل الأق ّل حظو ًة يف
التعليم؛
•زيادة فر�ص املناف�سة وتوليّ منا�صب منتجة.
وكثرية هي �إمكان ّيات العمل واملبادرات والن�شاطات التي ت�ستطيع من خاللها منظمات �أ�صحاب
العمل تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني .فيمكن للمنظمات �أن تن ّمي الوعي بني �صفوف �أع�ضائها من
احتادات تابعة و�أ�صحاب العمل الأفراد ،حيال �أهم ّية اعتماد تدابري فعالة لتحقيق امل�ساواة بني
اجلن�سني ومنافع اعتماد نهج كهذا .ف�أهمية امل�ساواة بني اجلن�سني بالن�سبة للأعمال باتت را�سخة
مزيد من
اليوم .بح�سب �أ�صحاب العمل امل�ؤيدين لتكاف ؤ� الفر�ص ،من م�صلحة م�ؤ�س�ستهم حتقيق ٍ
لعدد من الأ�سباب:
امل�ساواة يف العمل وذلك ٍ
•اختيار م�ستخدميهم من بني �أكرب جمموعة ممكنة من �أ�صحاب املواهب؛
•ميكن لال�ستخدام غري القائم على التمييز �أن ي�ستقطب عنا�صر �أف�ضل؛
•تكت�سب عمل ّية اختيار امل�ستخدمني م�صداق ّي ًة �أكرب عندما تكون �شفافة ومبن ّية على
اال�ستحقاق؛
•�إذا كانت امل�ؤ�س�سة تراعي التنوع عند اختيار موظفيها ،ميكنها الإفادة من خربات
ومهارات متن ّوعة؛
•الفوز ب�سمعة �صاحب العمل احلري�ص على تكاف�ؤ الفر�ص ُيك�سب امل�ؤ�س�سة �سمعة ج ّيد ًة؛
•�إن و�ضع واعتماد �سيا�سة لتكاف�ؤ الفر�ص يف امل�ؤ�س�سة يتيح فر�صة ملراجعة ال�سيا�سات
واملمار�سات القائمة وتدعيم �إجراءات التوا�صل والت�شاور بني املوظفني وتدعيم الثقة
والوالء لل�شركة (منظمة العمل الدول ّية ،مكتب ن�شاطات �أ�صحاب العمل� ،2005 ،ص.
 9ــ)10؛
ميكن ملنظمات �أ�صحاب العمل تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف مكان العمل عن طريق:
•امل�شاركة يف حمادثات حول تدابري ت�شريع ّية وتدابري �أخرى تُعنى بامل�ساواة؛
•االنت�ساب �إىل هيئات وطن ّية م�س�ؤولة عن �ش�ؤون النوع االجتماعي؛
•و�ضع مد ّونات ممار�سة طوع ّية و�أ�شكال �أخرى من االلتزام الطوعي؛
•�إجراء ا�ستطالعات ودرا�سات ون�شر معلومات حول �ش�ؤون النوع االجتماعي؛
•�إ�سداء امل�شورة ال�سيا�س ّية للأع�ضاء و�إعداد مواد توجيه ّية؛
•التدريب والت�شبيك والإر�شاد؛
•�إقامة جلان ن�سائ ّية �أو غريها من الهيئات يف منظمات �أ�صحاب العمل.

اتفاق ّية  :87احلرية النقابية وحماية حق التنظيم1948 ،
اتفاق ّية  :98حق التنظيم واملفاو�ضة اجلماعية1949 ،
اتفاق ّية  100وتو�صية  :90امل�ساواة يف الأجور1951 ،
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اتفاق ّية  122وتو�صية � :122سيا�سة العمالة1964 ،
اتفاق ّية  154وتو�صية  :163املفاو�ضة اجلماعية1981 ،
تو�صية  :189خلق الوظائف يف املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة1998 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:املفاو�ضة اجلماع ّية؛ التن ّوع؛ احلرية النقابية وحق
التنظيم؛ احلوار االجتماعي؛ الثالثية؛ امل�شاورات
الثالث ّية.

منظمات الع ّمال
الإطالع على :النقابات.

املهن غري التقليد ّية
رغم تنامي وجود املر�أة يف املهن التي ال تعترب «تقليد ّي ًا» منا�سبة لها ،خ�صو�ص ًا يف احلقلني العلمي
والتقني� ،إ ّال �أنّ ح�صتها من هذه املهن ال تزال بعيدة ك ّل البعد من ح�صة الرجال .فعرب العامل،
حمدود ن�سب ّي ًا من فروع الن�شاط االقت�صادي (مراجعة الف�صل املهني،
عدد
ٍ
يرت ّكز عمل املر�أة يف ٍ
ال�صفحة  .)156وي�ساهم هذا احل�ضور املق ّيد يف خلق قوالب منط ّية خا�صة باملر�أة و�إق�صائها عن
املهن الأف�ضل �أجر ًا.
ومن ناحي ٍة �أخرى ،مييل ال�صبيان والرجل �إىل الرت ّكز يف مهن اعتربت ذكور ّية تقليد ّي ًا مثل البناء
والهند�سة واملالية واجلي�ش ،الخ .ولكن يجب �إف�ساح املجال �أمامهم للو�صول �إىل املهن امل�ؤنثة
تقليد ًا مثل التعليم والتمري�ض وعمل الرعاية.
ويرت�سخ جزئي ًا الف�صل املهني الأفقي يف انعدام امل�ساواة بني اجلن�سني يف �أنظمة التعليم والتدريب
املهني .ويجب بالتايل على ك ّل دولة ع�ضو �أن تراجع �سيا�سات اال�ستخدام والتعليم بحيث:
•حتر�ص على �أنّ تكون املواد الفن ّية متو ّفرة على قدم امل�ساواة جلميع الط ّالب على
امل�ستويني االبتدائي والثانوي؛
•ت�سعى لتحقيق توازن �أف�ضل بني اجلن�سني يف �صفوف املد ّر�سني لالخت�صا�صات كاف ًة؛
•ت�س ّهل و�صول املر�أة والرجل بالت�ساوي �إىل م�ؤ�س�سات التقنيات املتعددة والتدريب
املهني؛
•تعزز وجود الطالبات يف املجاالت غري التقليد ّية للمر�أة ،ووجود الط ّالب يف املجاالت
غري التقليد ّية للرجل ،على م�ستوى اجلامعة؛
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•تعزز ا�ستخدام املر�أة يف القطاع العلمي والتقني.
ويف بع�ض احلاالت ،قد تكون التدابري الإيجاب ّية �ضرور ّية لأحد اجلن�سني.

م

اتفاق ّية  :168النهو�ض بالعمالة واحلماية من البطالة1988 ،
تو�صية � :169سيا�سة العمالة (�أحكام تكميل ّية)1984 ،
اتفاق ّية  142وتو�صية  :150تنمية املوارد الب�شر ّية1975 ،
تو�صية  :195تنمية املوارد الب�شر ّية2004 ،
الإطالع �أي�ض ًا على:العمل الإيجابي؛ التعليم؛ تنمية املوارد الب�شر ّية؛
العاملون بالتمري�ض؛ الف�صل املهني؛ املد ّر�سون؛ ا�ستخدام
الأحداث.

املواثيق االجتماع ّية
الإطالع �أي�ض ًا على :الت�سريح.

املواد الكيميائ ّية
يعني تعبري «املواد الكيميائ ّية» العنا�صر الكيميائ ّية ومر ّكباتها و�أمزجتها �سواء كانت طبيع ّية
�أو �صناع ّية .ويجب اتخاذ تدابري منا�سبة ملنع �أو تقليل حدوث الأمرا�ض والإ�صابات الراجعة
�إىل �أ�سباب كيميائ ّية يف مكان العمل .وبع�ض املواد الكيميائ ّية م�ض ّر باملر�أة احلامل واملر�ضع
وبالأحداث.
مف�صلة حول �أنظمة ت�صنيف املواد الكيميائ ّية وو�ضع بطاقات
َ�سنّ العديد من الدول لوائح ّ
التعريف عليها وا�ستخدام �أوراق بيانات ال�سالمة الكيميائ ّية وم�س�ؤول ّية املو ّردين و�أ�صحاب العمل
مثل بيان هو ّية املواد الكيميائ ّية ونقلها والتخ ّل�ص منها وتع ّر�ض الع ّمال لها .ويجب على الع ّمال �أن
يتخذوا االحتياطات ال�ضرور ّية .ويحقّ للعمال الإطالع على كيف ّية ا�ستخدام املواد الكيميائ ّية على
نحو م�أمون والتد ّرب عليها ،وحماية �أنف�سهم من اخلطر الناجم عن ا�ستخدام املواد الكيميائ ّية
يف مكان العمل ،واحل�صول على احلماية البدن ّية ال�ضرور ّية مثل الأقنعة والأحذية والقفازات
والبذات ،واحل�صول على الفحو�صات الطبية والبيولوجية املنا�سبة.
و ُيع ّد البنزين (ال�شائع ا�ستخدامه كمادة خام يف ال�صناعة) �أحد �أكرث املواد ال�صناع ّية خطور ًة.
وعليه ،ال يجب ا�ستخدام الن�ساء احلوامل والأمهات املر�ضعات �أو الأحداث دون الثامنة ع�شرة من
كال اجلن�سني يف �أعمال تنطوي على التع ّر�ض للبنزين �أو ملنتجات حتتوي على بنزين.
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ومبوجب االتفاق ّية رقم ُ ،13يحظر ا�ستعمال الر�صا�ص الأبي�ض وكربيتات الر�صا�ص وجميع
املنتجات التي حتتوي على هذه الأ�صباغ يف �أعمال الطالء الداخلي للمباين .24كما ُيحظر ا�ستخدام
الأحداث الذين تق ّل �سنهم عن الثامنة ع�شرة وجميع الن�ساء يف �أعمال الطالء ال�صناعي التي
تتط ّلب ا�ستعمال هذه املنتجات .ويجب على اللوائح الوطن ّية �أن ّ
تنظم �أوجه اال�ستخدام اجلائزة
و�أن تتّخذ تدابري �صحية متعددة يف مثل هذه احلاالت.
كما جرى اعتماد �صكوك �أخرى حلماية الع ّمال من خماطر مواد كيميائ ّية �أخرى حمددة مثل
الر�صا�ص (بالإ�شارة �إىل الن�ساء والأطفال على وجه اخل�صو�ص) ،والف�سفور الأبي�ض واحلرير
وال�صحة املهن ّيتني
ال�صخري (الأ�سب�ستو�س) .ولقد �أو�صت اخلال�صات املتع ّلقة بال�سالمة
ّ
وال�صادرة عن الدورة  91مل�ؤمتر العمل الدويل لعام  2003مبراجعة املعايري املتع ّلقة بالبنزين
والت�سمم بالر�صا�ص والف�سفور الأبي�ض والر�صا�ص الأبي�ض.

وال�صحة املهن ّيتان1981 :
اتفاق ّية  :155ال�سالمة
ّ
تو�صية  :171خدمات ال�صحة املهنية1985 ،
اتفاق ّية  162وتو�صية  :172احلرير ال�صخري (اال�سب�ستو�س)1986 ،
اتفاق ّية  167وتو�صية  :175ال�سالمة وال�صحة يف البناء1988 ،
اتفاق ّية  170وتو�صية  :177املواد الكيميائية1990 ،
اتفاق ّية  :176ال�سالمة وال�صحة يف املناجم1995 ،
اتفاق ّية  184وتو�صية  :192ال�سالمة وال�صحة يف الزراعة2001 ،
تو�صية  :194قائمة الأمرا�ض املهن ّية2002 ،
اتفاق ّية العمل البحري2006 ،
ال�صحة يف �أثناء الأمومة؛ حماية الأمومة؛ ال�سالمة
الإطالع �أي�ض ًا على:
ّ
وال�صحة املهن ّيتان.
ّ

امليل اجلن�سي
ب�شكل عام على أ� ّنه تف�ضيل �شريك جن�سي من اجلن�س نف�سه �أو من
ميكن التعريف بامليل اجلن�سي ٍ
جن�س �آخر �أو من كال اجلن�سني .وهو من �أكرث �أ�سباب التمييز املعرتف بها حداث ًة .ويجب يف حظر
�شتّى �أنواع التمييز على �أ�سا�س امليل اجلن�سي �أن يت�ضمن املثليني الذكور والإناث وم�شتهي اجلن�سني
ومتغايري اجلن�س كما مغايري الهوية اجلن�سية واملتح ّولني جن�س ّي ًا .و ُيرجح يف التمييز على �أ�سا�س
 )24من املتوقع طرح هذه االتفاق ّية للمناق�شة بغر�ض تعديلها يف كانون الأ ّول/دي�سمرب .2007
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امليل اجلن�سي �أن ي�ش ّكل جز ًءا من متييز متعدد �أو مر ّكب حيث �أنّ مثليي اجلن�س �أو مغايري الهو ّية
اجلن�س ّية ميكن �أن يكونوا �أكرث عر�ض ًة للتمييز على �أ�سا�س اجلن�س �أي�ض ًا .وت�ش ّكل ممار�سة الت�س ّلط
والتح ّر�ش بحق �أ�شخا�ص ُينظر �إىل ميلهم اجلن�سي على �أ ّنه «غري طبيعي» �سمة م�شرتكة للتمييز
بحقّ ه�ؤالء الأ�شخا�ص.
ولي�س امليل اجلن�سي معيار ًا من�صو�ص ًا عليه يف االتفاق ّية رقم  111ولك ّنه م�شمول �ضمن ًا يف املادة .1
( 1ب) التي جتيز للدول الأع�ضاء تو�سيع �أ�سباب التمييز املحظورة عندما تظهر .ولقد حدد بع�ض
الدول �أنّ معيار اجلن�س يت�ضمن امليل اجلن�سي.
كما ح ّدد العديد من الدول امليل اجلن�سي على أ� ّنه �أ�سا�س ملمار�سة التمييز ورف�ضه .ويحظر �صراحة
بع�ض الد�ساتري الوطن ّية واملحلية (مثل �أملانيا وجنوب �إفريقيا) التمييز على �أ�سا�س امليل اجلن�سي،
ُ�سجل
كما عاجلته بلدان �أخرى يف الت�شريعات بطرقٍ خمتلفة .ولكن يف العديد من �أنحاء العامل ،ت ّ
مقاومة حتّى لالعرتاف بامليل اجلن�سي على �أ ّنه �سبب للقلق ب�ش�أن التمييز.

اتفاق ّية  :111التمييز (يف اال�ستخدام واملهنة)1958 ،
تو�صية  :188وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة1997 ،
التحر�ش وال�ضغط.
الإطالع �أي�ض ًا على :التمييز؛
ّ
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الن�ساء منظمات امل�شاريع
يف ال�سنوات الأخرية� ،أ�صبحت املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،مبا يف ذلك املن�ش�آت ال�صغرى،
م�صدر ًا �أ�سا�س ّي ًا لال�ستخدام واال�ستخدام الذاتي للن�ساء يف الدول النامية واملتق ّدمة على حدٍّ
و�س ّجل ارتفاع ملمو�س يف عدد رائدات الأعمال يف العديد من الن�شاطات االقت�صاد ّية يف
�سواءُ ،
النظامي .ويف العديد من الدول النامية ،تعمل املر�أة �أكرث من الرجل
النظامي وغري
االقت�صادين
ّ
ّ
يف املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة (منظمة العمل الدول ّية ،2004d ،الفقرة .)391
وقطاع املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة يختلف بالن�سبة لرائدات الأعمال باختالف التحفيزات
والو�ضع االقت�صادي واالجتماعي ونوع امل�شاريع و�آفاق النمو .وهو يغطي جميع املجاالت بدء ًا
باملن�ش�آت الزراع ّية ال�صغرى و�صو ًال للم�ؤ�س�سات التجارية واملحرتفة احلديثة التي تتم �إدارتها
عن طريق الإنرتنت .ولكن ،تفيد الأد ّلة ب�أنّ من�ش�آت املر�أة متيل لأن تكون �أ�صغر لناحية عدد
تطلب
الع ّمال امل�ستخدمني وتوافر كما قيمة الأ�صول الثابتة .ومتيل املر�أة �إىل الرت ّكز يف املهن التي ّ
ا�ستثمار ًا �أقل وتد ّر �أجر ًا �أقل وامل�شتقة من مهاراتها التقليد ّية (مثل البيع يف الأ�سواق ال�شعبية
و�إنتاج الأغذية ومتوينها على نطاق �ض ّيق) ،يف حني مييل رائد الأعمال الذكر �إىل الرت ّكز يف
جماالت �أكرث ديناميك ّي ًة وكثاف ًة من حيث اال�ستثمار .ويتع ّر�ض �صغار الرياديني رجا ًال ون�سا ًء� ،إىل
عدم اال�ستقرار وقابلية التع ّر�ض لتقلبات ال�سوق.
وغالب ًا ما ت�ضطر املر�أة الريادية �إىل التك ّيف مع �سيا�سات وبيئات م�ؤ�س�س ّية وتنظيم ّية غري م�ؤاتية
للمر�أة .بالتايل متيل �إىل ت�سجيل م�شاريعها بدرجة �أق ّل من الرجل وغالب ًا ما تعمل من املنزل.
ونظر ًا لطبيعة هذا العمل غري النظامي ،فهو م�ش ّرع على العقاب �أكرث منه على التنظيم وال �س ّيما
يف الدول النامية .وال يتم االعرتاف باملر�أة ،حتى من نف�سها �أحيان ًا ،على �أنها رائدة �أعمال
رغم العمل حل�سابها اخلا�ص ،وبالتايل تتجاهلها امل�ؤ�س�سات والربامج املهتمة بتنمية امل�ؤ�س�سات
(منظمة العمل الدول ّية ،2004d ،الفقرة  .)388كما ال حتظى املر�أة بتمثيل متكافئ يف منظمات
�أ�صحاب العمل واجلمع ّيات املهنية.
وال تتمتع املر�أة بخالف الرجل بالو�صول �إىل التمويل والأ�صول والتكنولوجيا واخلدمات وغالب ًا ما
يكون م�ستوى تعليمها وتدريبها املهني متدني ًا ويكون عليها التوفيق بني �إدارة م�شروعها وامل�س�ؤول ّيات
املنزل ّية .ويف العديد من املجتمعات الزراع ّية� ،إن عجز املر�أة عن امتالك �أو �إرث الأر�ض التي
ب�شكل م�ستق ّل كمزارعة كما ي ؤ� ّثر �أي�ض ًا على ح ّقها يف التج ّمع
تزرعها يعيق قدرتها على العمل ٍ
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�ضمن تعاون ّيات واحتادات ائتمان ّية.
ويف حني تواجه الريادية مبا ال يقبل ّ
ال�شك �صعوب ًة يف �إدارة املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة،
ومعظمها ناجم عن اعتبارات جن�سانية ،جتدر الإ�شارة �إىل �أنّ العقبات يف العديد منها تنطبق
على اجلميع .ولكن ميكن للمر�أة الريادية �أن تتعر�ض لهذه امل�شاكل ب�صورة م�ضاعفة.
�أ ّما حقوق العاملني يف اال�ستخدام الذاتي و�أ�صحاب املن�ش�آت ال�صغرية وال�صغرى وحقوق
امل�ستخدمني لديهم فت�ضمنها يف غالب الأحيان ت�شريعات عامة حول امل�ساواة وتغطيها اتفاق ّيات
وتو�صيات منظمة العمل الدول ّية .ولكنّ موا�ضيع امل�ساواة بني اجلن�سني حتتاج لأن تُدمج يف الإطار
تن�ص عليه بع�ض
القانوين والتنظيمي الذي ُيعنى بتنمية املن�ش�آت ال�صغرية وال�صغرى .وهذا ما ّ
ب�شكل خا�ص الدول الأع�ضاء �إىل �أن تنظر يف:
املعايري ،فالتو�صية رقم  189تدعو ٍ
«و�ضع تدابري وحوافز حمددة من �أجل الراغبني يف تنظيم م�شاريع ممن ينتمون لفئات
�سكانية خمتارة كالن�ساء والعاطلني عن العمل منذ فرت ٍة طويلة ،واملت�أثرين بالتكييف
الهيكلي �أو باملمار�سات التقييد ّية والتمييز ّية ،واملع ّوقني وامل�سرحني من اجلي�ش وال�شباب
مبا فيهم اخلريجون والعمال الكبار يف ال�سن والأقل ّيات العرق ّية وال�شعوب الأ�صل ّية
والقبل ّية»( .تو�صية رقم  ،189فقرة .))4( 16
ويف �أحد الأحكام (الفقرة ُ ،)16يطلب �إىل الدول الأع�ضاء «�أن ت�شجع توفري الدعم للن�ساء
منظمات امل�شاريع ،اعرتاف ًا منها بتزايد �أهم ّية املر�أة يف االقت�صاد ،وذلك من خالل تدابري
مو�ضوعة خ�صي�ص ًا من �أجل الن�ساء �سواء كنّ من منظمات امل�شاريع �أم من الراغبات يف �أن
ي�صبحن منظمات م�شاريع» .وميكن ملثل هذه التدابري �أن تعالج حاالت الالم�ساواة يف الو�صول �إىل
املوارد والتدريب املهني واتخاذ القرارات.
ويف منظمة العمل الدول ّية ،ي�شجع برنامج تنمية الريادة لدى املر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني
 WEDGEتنظيم امل�شاريع من قبل ن�ساء يف ظ ّل العمل الالئق .وفريق  WEDGEتابع لربنامج
منظمة العمل الدول ّية لتعزيز اال�ستخدام عن طريق تنمية امل�شاريع ال�صغرية  .SEEDوهو يعمل
على تعزيز الفر�ص االقت�صاد ّية املتاحة للمر�أة عرب اتخاذ تدابري �إيجاب ّية لدعم املر�أة يف ت�أ�سي�س
امل�شاريع وتنظيمها وتنميتها .وهدف الربنامج و�ضع قاعدة معارف حول املر�أة الريادية وانعدام
امل�ساواة يف املوارد والو�صول واحلاجات والفر�ص املت�صلة باملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة؛ وتعزيز
التمثيل واملنا�صرة وال�صوت عن طريق بناء قدرة جمع ّيات �سيدات الأعمال وتطوير خدمات
ابتكار ّية لدعم املر�أة الريادية مبا يف ذلك كت ّيبات و�أدوات التدريب.25

تو�صية  :189خلق الوظائف يف املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة1998 ،
 )25ملعلومات كاملة حول برنامج  WEDGEمراجعة املوقع:

http://www.ilo.org/dyn/empent/empent.Portal?p_prog=S&p_subprog=WE

198

ن

الإطالع على:احل�صول على عمل؛ التعليم؛ تنمية املوارد الب�شر ّية؛ املن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة؛ التدريب املهني.

الن�شاط االقت�صادي
تو�سع تعريف
ي�ستخدم علماء الإح�صاء م�صطلح «الن�شاط االقت�صادي» بد ًال من «العمل» .ولقد ّ
الن�شاط االقت�صادي على م ّر ال�سنوات بحيث ّ
يغطي معرو�ض العمل الهادف �إىل �إنتاج �سلع وخدمات
اقت�صاد ّية كما جاء يف نظام احل�سابات القوم ّية التابع للأمم املتحدة .وتت�ضمن فئة ال�سكان
�سلع وخدمات ف�ض ًال عن �أ�شخا�ص يبدون رغبة
النا�شطة اقت�صاد ّي ًا �أ�شخا�ص ًا يقومون ب�إنتاج ٍ
وا�ستعداد ًا للقيام بذلك بيد �أ ّنهم ال يقومون ب�إنتاجها .ويت�ضمن نظام احل�سابات القوم ّية �إنتاج
ال�سلع واخلدمات لل�سوق و�إنتاج ال�سلع يف الأ�سر بغر�ض اال�ستهالك اخلا�ص ولك ّنه ي�ستبعد اخلدمات
غري امل�أجورة املعدة ال�ستهالك الأ�سرة التي تنتجها .وتُعرف هذه اخلدمات عموم ًا «بتدبري املنزل»
الذي يت�ضمن ن�شاطات مثل الطهو والتنظيف والعناية بالأطفال وب�سائر �أفراد الأ�سرة.
وتع ّرف منظمة العمل الدول ّية الن�شط االقت�صادي على أ� ّنه «العمل مقابل �أجر �أو الذي يرتقب
ربح ًا» وحتدد �أنّ �إنتاج ال�سلع واخلدمات االقت�صاد ّية يت�ضمن �إنتاج �سلع زراع ّية وت�صنيعها و�إنتاج
�سلع �أخرى معدة لال�ستهالك املنزيل.
رغم تنامي ن�سبة الن�ساء النا�شطات اقت�صاد ّي ًا يف خالل العقود املن�صرمة� ،إ ّال �أنّ جميع مناطق
العامل ت ّقلل من تقدير م�شاركة املر�أة يف الن�شاطات االقت�صاد ّية ،حتى لو ا�ستثنيت امل�ساهمة
االقت�صاد ّية للعمل املنزيل غري امل�أجور.
الإطالع �أي�ض ًا على:العمل يف املنزل؛ القوى العاملة؛ �سوق العمل؛ �إح�صاءات
العمل.

النوع االجتماعي

26

ُيق�صد بالنوع االجتماعي االختالفات والعالقات النا�شئة اجتماع ّي ًا بني الذكور والإناث .وهي
تختلف اختالف ًا �شديد ًا بني املجتمعات والثقافات وتتغيرّ مع مرور الوقت .ولي�س م�صطلح «النوع
االجتماعي» مرادف ًا متام ًا مل�صطلح «جن�س» الذي ي�شري ح�صر ًا �إىل الفوارق البيولوج ّية بني
ُف�صل البيانات الإح�صائ ّية بح�سب اجلن�س يف حني مي ّيز
الرجال والن�ساء وهي عامل ّية وال تتغيرّ  .فت ّ
ُ  )26ي�ش ّكل هذا املدخل واملداخل الالحقة جمموعة مرتابطة من املوا�ضيع املفاهيم ّية املتع ّلقة بالنوع االجتماعي .وبالتايل مل ترد يف
ك ّل منها املراجع املرتابطة الأخرى ،بل �إنّ املراجع الواردة يف نهاية ك ّل مدخل ت�شري �إىل موا�ضيع �أخرى.
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النوع االجتماعي الأدوار وامل�س�ؤول ّيات وال�ضوابط والفر�ص واحلاجات املختلفة اخلا�صة بك ّل من
الذكور والإناث يف �شتّى املجاالت ويف �أي بيئة اجتماعية مع ّينة.
�أ ّما �أدوار الرجال والن�ساء فهي �سلوك ّيات مكت�سبة يف جمتمع �أو جمتمع حم ّلي �أو جمموعة اجتماع ّية
حمددة .وهي حتدد طبيعة الن�شاطات واملهام وامل�س�ؤول ّيات التي تعترب منا�سبة لك ّل من الرجال
والن�ساء .وتت أ� ّثر �أدوار اجلن�سني بعوامل ال�سنّ والطبقة االجتماع ّية واالقت�صاد ّية والعرق/الإثن ّية
والدين والبيئة اجلغراف ّية واالقت�صاد ّية وال�سيا�س ّية والثقاف ّية .كما ت�ش ّكل العالقات بني اجلن�سني
عالقات �سلطة ت ؤ� ّثر يف هو ّية اجلهة التي ميكنها �أن تنفذ �إىل املوارد املادية وغري املادية وتتح ّكم بها.
غالب ًا ما تطر أ� االختالفات يف �أدوار اجلن�سني ر ّد ًا على الظروف االقت�صاد ّية �أو الطبيع ّية �أو
ال�سيا�س ّية املتغيرّ ة مبا يف ذلك جهود التنمية �أو التكييف الهيكلي �أو غريها من القوى الوطن ّية �أو
الدول ّية .وميكن يف �أدوار الرجال والن�ساء يف �سياق اجتماعي حمدد �أن تكون مرن ًة �أو مت�صلبة،
مت�شابهة �أو خمتلفة ،متكاملة �أو مت�ضاربة .و ُيعنى ك ّل من الرجال والن�ساء بدرجات خمتلفة
وب�أ�ساليب خمتلفة بالن�شاطات الإجناب ّية والإنتاج ّية والأهلية وي�ؤدون �أدوار ًا �ضمن املجموعات
االجتماع ّية وال�سيا�س ّية .ويتج ّلى على �ضوء م�شاركتهم يف ك ّل ن�شاط توزيع العمل بح�سب النوع
وقت حمدد .ويجب على توزيع العمل بح�سب النوع االجتماعي �أن
مكان حمدد ويف ٍ
االجتماعي يف ٍ
يتج ّلى يف حتليل النوع االجتماعي.
ت�ؤ ّثر عالقات اجلن�سني يف �شتّى نواحي اال�ستخدام وظروف العمل واحلماية االجتماع ّية والتمثيل
وال�صوت يف العمل ،ولهذا ال�سبب ُيعترب النوع االجتماعي مو�ضوع ًا �شام ًال يف عامل العمل .وغالب ًا
ما تُطلق ت�سمية الفجوة بني اجلن�سني على التباين يف �أي منطقة بني الرجال والن�ساء لناحية
درجات امل�شاركة والو�صول �إىل املوارد واحلقوق وال�سلطة والنفوذ والتعوي�ض �أو الإعانات .و�أكرث
ما يعني امل�ساواة بني اجلن�سني يف العمل هو التباين يف الأجر بني اجلن�سني ،والتباين يف متو�سط
ك�سب الرجل واملر�أة؛ ولكنّ الفجوة بني اجلن�سني وا�ضحة �أي�ض ًا يف الو�صول �إىل العمل والتعليم
والتدريب املهني وامل�شاركة املجدية يف م�ؤ�س�سات احلوار االجتماعي التمثيل ّية.
الإطالع �أي�ض ًا على:احل�صول على عمل؛ توزيع العمل؛ امل�ساواة يف الأجر؛
التعليم؛ ال�سقف الزجاجي؛ التدريب املهني.

النوع االجتماعي والتنمية
الإطالع �أي�ض ًا على :حتليل النوع االجتماعي والتخطيط له.
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مراجع �إ�ضاف ّية
يمُ كن احل�صول على معلومات حول امل�ساواة يف الفر�ص واملمار�سات غري التمييز ّية يف خمتلف
الدول والأنظمة بوا�سطة منظمة العمل الدول ّية.

املواقع الإلكرتونية ملنظمة العمل الدول ّية
للح�صول على معلومات �إ�ضاف ّية ،يمُ كن اال�ستعانة بروابط ع ّدة متو ّفرة على املوقع الإلكرتوين
اخلا�ص مبنظمة العمل الدول ّية .وجميع العناوين االلكرتون ّية املُب ّينة يف ما يلي كانت �صحيحة يف
تاريخ  28حزيران/يونيو � .2007إذا واجهتم م�شكل ًة يف الو�صول �إىل � ّأي منها ،الرجاء معاينة موقع
منظمة العمل الدول ّية  www.ilo.orgوتع ّقب الروابط و�صو ًال �إىل ال�شعبة مو�ضوع البحث.
Bureau for Gender Equality:
http://www.ilo.org/gender

مكتب امل�ساواة بني اجلن�سني

Standards and fundamental principles and rights at work:
http://www.ilo.org/standards

املعايري واملبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل

Social Dialogue, Labour Law and Labour Administration
Department (DIALOGUE):
http://www.ilo.org/dialogue

ق�سم احلوار االجتماعي وقانون العمل و�إدارة العمل

Conditions of Work and Employment Programme (TRAVAIL):
http://www.ilo.org/protection/condtrav

برنامج �شروط العمل واال�ستخدام

يت�ضمن �سل�سلة من البطاقات الإخبارية وغريها من املراجع ب�ش�أن فرتات العمل وتنظيمه،
بالإ�ضافة �إىل الأجور واملداخيل والعمل والعائلة (مبا يف ذلك حماية الأمومة) وظروف العمل
والعنف يف مكان العمل والتح ّر�ش (مبا يف ذلك التح ّر�ش اجلن�سي).
Programme on Safety and Health at Work and the Environment
(SAFEWORK):
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework

وال�صحة املهن ّيتني والبيئة
برنامج حول ال�سالمة
ّ
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 ويمُ كن النفاذ.وال�صحة املهن ّيتني
يت�ضمن املوقع مراجع حول �ش�ؤون النوع االجتماعي وال�سالمة
ّ
Workers’ Well-being“  من خاللSAFEWORK  بوا�سطة موقعSOLVE �إىل برنامج
.]“ [رفاه الع ّمال
International Institute for Labour Studies:
http://www.ilo.org/bureau/inst

املعهد الدويل لدرا�سات العمل

ILOLEX, database of ILO Conventions and Recommendations:
http://www.ilo.org/ilolex/english/index.htm

قاعدة بيانات منظمة العمل الدول ّية اخلا�صة باالتفاق ّيات والتو�صيات

NATLEX, database of national labour legislation:
http://www.ilo.org/dyn/natlex_browse.home

قاعدة البيانات اخلا�صة بت�شريعات العمل الوطن ّية

ILO Bureau of Statistics:
http://www.ilo.org/bureau/sat/index.htm

مكتب منظمة العمل الدول ّية للإح�صاءات

KILM (Key Indicators of the Labour Market) database:
http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/kilm/index.htm

 اخلدمة الكاملة متو ّفرة عند.قاعدة بيانات امل�ؤ�شرات الأ�سا�س ّية اخلا�صة ب�سوق العمل
.اال�شرتاك

Resources on the informal economy:
http://www.ilo.org/infeco

مراجع حول االقت�صاد غري النظامي

Bureau for Workers’ Activities (ACTRAV):
http://www.ilo.org/dialogue/actrav/genact/gender/gendtu/

. يت�ضمن معلومات حول النقابات وق�ضايا امل�ساواة بني اجلن�سني.مكتب �أن�شطة الع ّمال
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WEDGE web site on women’s entrepreneurship and gender equality:
_http://www.ilo.org/dyn/empent/empent.Potral?p_prog=S&p
subprog=WE

موقع الكرتوين حول تنمية روح الريادة لدى املر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني

ILO Encyclopaedia of Occupational Safety and Health, Fourth ed.:
http://www.ilo.org/encyclopedia/

وال�صحة املهنيتني ،الطبعة الرابعة.
مو�سوعة منظمة العمل الدول ّية حول ال�سالمة
ّ

مراجع متو ّفرة على �أقرا�ص مدجمة
قام مركز منظمة العمل الدول ّية املعني بالتدريب ومق ّره تورينو ب�إعداد قر�ص مدمج عن املعلومات
ب�ش�أن حقوق الن�ساء العامالت � .Women Workers’ Rights Information Kitأ�صبحت
الن�سخة الأ�صل ّية باللغة الإنكليز ّية متو ّفرة وميكن طلبها على العنوان التايلWomen in :
Development Programme, International Training Centre of the ILO, Viale
( Turin, Italy ,10127 ,10 Maestri del Lavoroرقم الفاك�س+39 011 6936 350 :؛ �أو
بوا�سطة الربيد االلكرتوين على العنوان)WID@itcilo.it :

قام مكتب امل�ساواة بني اجلن�سني بجمع ت�شريعات منظمة العمل الدول ّية املعن ّية بامل�ساواة بني
اجلن�سني يف كتاب يحمل عنوان“ :امل�ساواة بني اجلن�سني و العمل الالئق :تو�صيات واتفاق ّيات
وتو�صيات خمتارة ملنظمة العمل الدول ّية”املتو ّفر بن�سختني مطبعية و�إلكرتونية.
ُي�صدر ق�سم احلوار االجتماعي وقانون العمل و�إدارة العمل ( )DIALOGUEاخلطوط التوجيه ّية
اخلا�صة بت�شريعات العمل  Labour Legislation Guidelinesالتي و�ضعها �أرتورو برون�ستني
وفالدي�سالف �إيغوروف (الطبعة الثانية )2003 ،بن�سختني مطبعية و�إلكرتونية.
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الطبعة
الثانية

�ألفباء حقوق املر�أة
وامل�ساواة بني اجلن�سني

العاملة

اكت�سبت كل من حقوق املر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني اهتمام متزايد على
مدى العقود املا�ضية ،على ال�صعيدين الدويل والوطني .ومن �أجل تعزيز
امل�ساواة بني املر�أة والرجل يف عامل العمل ،مت اعتماد معايري العمل الدولية
والت�شريعات الوطنية يف نطاق وا�سع من الق�ضايا ذات ال�صلة .على الرغم
من ذلك ،غالباً ما يكون العمال غري مدركني حلقوقهم امل�ستمدة من هذه
املعايري ـ ـ حقيقة مت حتديدها على نحو متزايد على �أنها عقبة رئي�سية �أمام
ا�ستخدامها.

تت�ضمن هذه الطبعة معلومات هامة ذات ال�صلة بالن�ساء العامالت يف جماالت
خا�صة بالتحر�ش اجلن�سي ،ودور املر�أة يف التنمية ،وال�سقف الزجاجي والكثري
غريها .و�شملت التطورات الرئي�سية الأخرى للعمال من الإناث والذكور
�إدماج منظور النوع االجتماعي والق�ضايا الأخرى اخلا�صة بامل�ساواة بني
اجلن�سني ،واملبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل ،والعوملة ،ومناطق ال�صادرات،
والعمل لبع�ض الوقت والعمال ذوي امل�س�ؤوليات العائلية .مت التعامل مع �آليات
الإنفاذ والإجراءات التي تلعب دوراً حا�سماً يف ال�سعي الفعال حلقوق الفرد ،يف
الأق�سام «عبء الإثبات» و«و�سائل االنت�صاف والعقوبات».
ويوفر الدليل ،ح�سب الرتتيب الأبجدي ،تعريف وا�ضح ومقت�ضب ويوجه
القارئ ل�صكوك منظمة العمل الدولية ذات ال�صلة وغريها من القانونية،
واىل املو�ضوعات املرتبطة الأخرى يف هذه الطبعة.
مع �صيغة املتابعة ال�سهلة ،يعترب الدليل �أداة �أ�سا�سية لزيادة الوعي وحمو
الأمية القانونية ب�ش�أن ق�ضايا امل�ساواة بني اجلن�سني.
ISBN 978-92-2-619622-3

789226 196223
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بناء على اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتو�صياتها ،يركز هذا الكتاب على
التزامات احلكومات �أو �أ�صحاب العمل ،وحقوق العمال ،فيما يتعلق بامل�ساواة
بني اجلن�سني يف عامل العمل.

