
 

   ∗د. مصطفى خروفى

  حول المواضيع التالية: يمكن إعتبار األوراق الثالثة المعروضة خالل ھذه الحصة

  ؛المرأة بشكل أفضل فى أسواق العمل العربية وفى تشكيل مستقبل المنطقة إدماجكيفية  -
  ؛ليات األسريةوتوافق العمل مع المسؤ -
  .حماية األمومة أثناء الحمل -

 منات السابقة، وھى أوراق تنطلق للمحاور التى تم عرضھا ومناقشتھا خالل الدور اً متداداو ھي تعتبر
وكذلك  –لعبه فى المجتمع الدور الذى يمكن أن توب للنھوض بقضايا المرأة دوليةعمل الشغاالت منظمة الإن

  . ربطھا بأھداف األلفية للتنميةيمكن وكلھا غايات  ،و خارجهتمكينھا وحماية صحتھا داخل العمل 

طرف المنظومة الدولية لتحقيق أھداف  من الموعد المحدد  2015وھنا البد من التذكير بأنه لم يعد يفصلنا عن
قائماً فى ك العجز الذى الزال تدارة الوجيزة بضع سنوات ، فھل نستطيع خالل ھذه المد االلفية للتنمية سوى

األخيرة على كافة  وبتمكين ھذه ،والمرأةة بين الرجل ابعض المؤشرات ، خاصة عندما يتعلق األمر بالمساو
و الحكومات من صندوق األمم المتحدة للسكان،  ل كافة المنظمات الدوليةوتلك أھداف تشغ المستويات

بشراكة مع  ،،ومنظمة العمل الدوليةةلو، وصندوق األمم المتحدة لحماية الطفوصندوق األمم المتحدة للتنمية
 .وممثلي المجتمع المدني فاعلينال

مع ظروف عملھا ،  ذلك بخصوص مساھمة المرأة فى سوق العمل بالبلدان العربية بصفة عامة ، وعالقة 
تحسن عاملة ، يمكن القول على أن ھناك وكذا حماية األم الومدى قدرتھا التوفيق بين العمل داخل وخارج البيت 

ومحاربة األمية المتفشية فى وسط  ،وتكوين الفتيات تمدرسمن مؤشرات تأھيل المرأة ، أبتداء في  ملحوظ
و.إال أن ھذا بدرجات متفاوتة خاصة فى الدول المتوسطة النم ،وھى ميادين تم فيھا إنجاز بعض التقدم ،النساء

ركة امش ؛ وھيللمرأة بالنظر إلى فرصھا فى سوق الشغل اً ضعيف اً ندماجوھو ما يفسر ا ،لتحسن الزال نسبياً ا
قتصادية بعيدة غل فى قطاعات  إتالمرأة الزالت تش حيث أنتأھيالً ،  الزالت محدودة ترتكز على الفرص األقل

  عن مواصفات العمل الالئق .

ة سن  يوضح ذلك قراءة البيانات المتوفرة فى ورقة سيميل إشيم التى تعطى لمحة لسوق العمل التقف عند
لمالية واألقتصادية والعالمية  التى أثرت سلباً على سوق العمل وعلى ، بل تفتح نوافذ على مابعد األزمة ا2008

 .والخدمات األجتماعية  ،قطاعات بأكملھا كالسياحة ، والصحة

كما تلمح الورقة كذلك إلى تغيير ملموس وعميق داخل المجتمعات العربية من خالل ھجرة المرأة التي أصبحت 
الستينيات من القرن الماضى، تتخذ  قرار الھجرة بكل إستقاللية ، بعدما كانت تھاجر لإللتحاق بزوجھا خالل 

سوء كانت ھذه الھجرة داخلية أم خارجية وقد أتخذت ھذه الھجره أبعاداً غير مسبوقة كما تشير إلى ذلك ورقة 
أعداد المھاجرين من أجل العمل من النساء وھنا البد من الوقوف قليالً على ما يحصل  أسيم ، حيث أن نصف

فى البلدان العربية من تغير عميق خالل الحقبة األخيرة ، ومن ثورات والتى ، وإن لم يتنبأ أحد بوقوعھا، إال أن 
األبحاث المرتبطة بالتطورات الحاصلة على مستوى المجتمعات، و  الكثير من مسبباتھا كان موثقاً في

 يش، عالوة على نقص فى الحريات العامة.بروزالشباب كفاعل أساسي، يعانى من مشاكل البطالة والفقر والتھم
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لى عالقتھا مع العمل الالئق نالحظ أنه مع أزدياد ولوج المرأة إندماج المرأة فى سوق الشغل . وإ وبالرجوع إلى
في  دماجھايتم إھميش، فأنه ، ولكونھا غالباً ما تعانى من األمية والتونظراً لضعف تكوينھا العام ،لسوق العمل

 سبة للرجل عامة ، وحتى عندما تخلقبالنل متدنية ، أو فى فرص عمفى القطاع غير المنظم كثير من األحيان
، قتصادىضعفھا اإلالسلطات العمومية ، فانھا التحد كثيراً من  فرص شغل عن طريق برامج إرادية من طرف

  دوامة الفقر المطلق . منبياً تساھم فى مساعدتھا على الخروج نسوإن كانت 

لمنظم ، الذى يمثل داخل ع غير انجد أن المرأة تلج بسھولة القطا ، ئقالنظر إلى أشكالية النوع والعمل اللبا
، ومن المعروف أن ھذا قتصاديةاإلمن األنشطة  %40ة النمو أزيد من والضعيفن البلدان المتوسطة العديد م
، ومن ثمة  جتماعية والحماية الالزمةالحقوق اإل ضمنع اليوفر شروط الصحة والسالمة فى العمل وال يالقطا

  قتصادية والصحية .اإلجتماعية واإل نن ھشاشة فى وضعيتھشفيه يع نطفأغلبية اللواتى إنخر

نسان ، ظور حقوق اإلة لورا اداتى ، التى تناولت موضوع حماية األمومة فى العمل من منلورقة السيدبالنسبة 
تفاقيات المصادق عليھا والمتعلقة بحقوق األمومة ، مالحظة فى نفس الوقت أن وضعية المرأة مشيرة إلى اإل

القطاع غير الرسمى ، وھى وضعية الرسمى أو  الزالت تعرف الھشاشة ، سواء تعلق األمر بعملھا فى القطاع
فى وقت يتقلص فيه دعم ومساعدة  األسرة ، نتيجة للتغيرات  قتصاديسالمة المرأة الصحى واإلأمن و دتھد

كك المنظمومة األسرية القديمة ، وخروج المرأة فء الھجرة وتاالعميقة التى تعرفھا المجتمعات عامة ، من جر
  للعمل خارج البيت،إلخ....

التنافسية ، وتداعيتھا على  نقطة ھامة أكدت عليھا المداخلة، بخصوص فرص العمل المتوفرة تحت ضغطھناك 
إلى أى مدى تتأثر  مجانية ، والتى توضح، وساعات العمل المؤداة عنھا أو الالعمل الالئق ظروفور واألج

والوقت المخصص لرعاية  األسريةحساب الحياة وذلك على  ،سيةللتناف المرأة والرجل بظروف العمل المصاحبة
كما أنھا تعمل خارج البيوت  ،فالمرأة تشتغل أربع ساعات خارج أوقات العمل أكثر من الرجل مثالً  ،شؤون البيت

المقاولة العائلية .... وھنا  في والزراعية أ كان ذلك داخل الحقول ءالساعات طويلة خارج العمل المأجور سو
فھذا النوع من العمل المجانى شائع  ،ات األمس حول ظروف عمل خادمات البيوتنود أن نذكر بما قيل من جلس

   .ط القروية ، حين تشتغل المرأة فى الحقول والعناية بالحيوانات الداجنة والماشيةاجداً فى األوس

التحديات تشير إلى العراقيل والبيت وعنايتھا باألسرة فالورقة أما بالنسبة لمسألة توفيق المرأة لعملھا خارج 
  تمع.دورھا كامال داخل سوق العمل والمجالكبيرة التى الزالت تواجه المرأة لكى تلعب 

حيث يالحظ، حتى فى الدول  ،ستفادة أكثر من قدرات المرأةاألھمية تتعلق بالسبل المثلى لإل ھناك نقطة فى غاية
التى أستثمرت فى القطاعات الناھضة بوضعية المرأة كالتربية والتعليم والصحة أن خسارتھا تكون أكبر عندما 

ھالتھا غير مستغلة كون مؤنتاجية ضعيفة ، وحين تص عمل ذات إتكون مؤھالت المرأة محصورة فى فر
  .بالطريق األنجع

 تلعبهالذى  شارة إلى الدورمن اإل ، وھنا البدج المرأة داخل النسيج اإلقتصاديدماوبرامج إلھناك أستراتيجيات 
رات الزالت رغم ان ھذه المباد ،داخل المجتمعات ذات النمو المتوسط والضعيف تعاونيات والجمعيات المنتجةال

ولية السلطات العمومية تظل قائمة لتوفير المناخ المالئم لبلوغ المساواة بين تحتاج إلى دعم أقوى، إال أن مسؤ
حترام وتفعيل القوانين وضمان الحوار اإلجتماعى وإالجنسين فى المنطقة العربية ، عن طريق التشريع 

ن على أرادة كل بلد على حدة ، ويبقى أ والسالمة داخل الشغل وھذا يتوقف الحريات النقابية ، والصحة
األجندة الوطنية ، حتى يتم أستدراك بوضعية المرأة فى البلدان العربية يجب أن يكون على قائمة النھوض 

 منالفجوات ومعالجتھا فى أسرع األوقات ، عن طريق بلورة سياسات وبرامج يساھم فيھا كل الفاعلين 
ة من خالل حوارات ھادف نسائية وذلك وجمعيات ،حكومات ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والعالمية

   ومتجھة نحو المستقبل.


