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 لمحة إحصائية عف واقع المرأة في العالـ : - 1
 

 .  ( من قوة العمل العالمية% 47.8من ) حوالي المرأة اليوم تشكل–* 
% فـــي الـــدول اوقـــل تمـــوراً  ـــن مـــن  ـــمن  60، وفـــي الـــدول المتقدمـــة % مـــن النســـا  70

 العمالة مدفوعة اوجر.
 % م من العمالة الهشة. 50.4،أكثر من نصف النسا  العامالت عالمياً  2012في عام -* 
 ( دولة فقط لديها نسـا  في مناصب قيادية .  12( دولة في العالم ) 192من بين )  –* 
كلمــا ارت ــم المنصــب فــي شـــركة أو ما ـســـة كلمــا ةاد بــروة ال  ــوة بــين ال نســـين حيــ    –* 

 لكبرىذية العليا في الشـركات ا% ( من المناصب التن ي  3 – 1تشـغل المرأة حوالي ) 
 %  م من النسا .83 -تشكل النسا  غالبية العمال العاملين لبعض الوقت -* 

                                                       2  
 تكسـب المرأة في أنحا  العالم ما يعادل )  ـــ ( من متو ـط ما يكسبه الرجال . –* 

                                                        3 
 في أعمال غير مأجورة . أو أكثر تمضي المرأة  عف وقت الرجل  –* 

 الدور ال عال والحا ـم غير المأجور الذي تقوم به المرأة ماةال غير معترف به .  -* 
( دوالر  1( مليار ممن يعيشــون بمـا يعـادل ) 1.3% ( من ال قرا  البالغ عدد م )  70)  –* 

 ن النسـا  . أمريكي في اليوم  م م

% ( مـن او ــر  30 – 20تشـكل اومهات اللواتي يـتحملن وحـد ن مســاولية او ــرة )  –* 
 في العالم . 

% ( فقط من الرجال في او ـر التي يعمل بهـا الـجوجين  10أظهر مسـح اجتماعي أن )  –* 
 يشـارك في المهام المنجلية . 

وة العاملــة فــي قمــاا الرعايــة الصــحية حيــ  % ( مــن القــ 80)  أكثــر مــن تشـــكل النســـا  –* 
 يتعر ن لمخاطر صحة و ـالمة مهنية بالغة التعقيد . 

% (  12 – 8تشــير تقــديرات مــن بيانــات وبائيــة أن االكتطــاب المــرتبط بالعمــل يصــيب )  –* 
 % ( من النسـا  .  25 – 20من الرجال و ) 

 لمرتبمة بالعمل  م من النسـا  . % ( من إجمالي اإلصابات الحركية المتكررة ا 63)  –* 
 معظم النسـا  في الدول النامية يعملن في القماا غير المنظم .    -* 
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مـرة مـن ( 2.1)  أكثـر مـنمعـدل البمالـة بين النسـا  في الشـرق اوو ــط وشــمال أفريقيــا  -* 
مــن تلــ   إ ــافًة إلــ  أن نوعيــة اوعمــال المتــوفرة للنســا   ــي غالبــاً أدنــ  درجــة الرجــال.

 .  ( 2005المتوفرة للرجال ) تقرير التشغيل العالمي / 
تضـي  ال  ـوة العالميـة فـي معـدالت مشـاركة القـوة العاملـة  تشير آخر التقارير الدوليـة إلـ -*

 (1)الشكل  2012-1992عل  المدى البعيد بين عامي 

 2012-1992توةيم معدالت مشاركة القوى العاملة من النسا  والرجال بين 1 الشكل
Global employment trends for women 2012 
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 واقم ح م مشـاركة المرأة العربية في  ـوق العمل : – 2
 
 إلـ   ـوق العمل العالمي اليوم إل  أن نسـبة النســا  العـامالت قــد تجايــد  ماشـرات تشـير

مـــنهن فـــي الـــدول % (  70% ( مـــن قــــوة العمــــل العالميــــة ، مـــا يقـــارب )  47.8أكثـــر مـــن ) 
% ( فــي الــدول الناميــة يعملــن بــأجر ، كمــا اةداد تحصــيلهن العلمــي فــي  30المتقدمـــة و ) 

أنحا  العالم لدرجة لم يسـب  لها مثيـل ، ممـا أتـاح لهـن فـر  عمـل أفضـل ورفـم مـن مســتوى 
 .  يتهن ودور ن في او ـرة والم تمما ـتقالل

بـــين ال نســـين والـــذي يـــنعك  فـــي التوةيـــم  إال أن أ ـــواق العمـــل مـــا ةالـــت تمـــار  الت ريـــ 
القمـــاعي غيـــر العـــادل للرجـــال والنســـا  فـــي قماعـــات العمـــل المختل ـــة علـــ  مســـتوى العـــالم 

ـــي بشـــكل خـــا  ـــم القمـــاعي  2ويو ـــح الشـــكل  .بشـــكل عـــام وعلـــ  المســـتوى العرب التوةي
 لمشاركة المرأة العربية في  وق العمل.

 ة المرأة العربية في  وق العملالتوةيم القماعي لمشارك 2الشكل         
 2012تقرير اال تخدام العالمي                             
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فمســـتثناة مــن كافــة أمػػا المػػرأة العاممػػة العربيػػة فػػي القطػػاع  يػػر المػػنظـ 

اإلحصا ات الوطنية عالوًة عل  أن عمل المرأة العربية ينشـط بشـكل أكبر في  ـذا القمـاا .  
يــات والعــامالت فــي المنــاةل ، العــامالت غيــر المــأجورات لــدى أ ـــر ن أو كالعــامالت الجراع

العامالت في شـركات غير مسـ لة ولعل تو ـم االقتصاد غيـر الر ــمي يجيـد مـن فـر  العمـل 
 لدى كثير من النسـا  . 

ولكـــن مقابـــل كـــونهن غيـــر محميـــات وبـــأجور ة يـــدة و ـــذا يعنـــي أن الكثيـــر مـــنهن ال 
إ ـافًة إلـ  عـدم شــمولهن بات اقيـات العمـل العربيـة والدوليـة الخاصـة يمكن الوصـول إلـيهن ، 

بعمــل المــرأة التــي  ـــنتناولها فــي ورقــة العمــل  ــذر . فالتشـــغيل غيــر النظــامي بشـــكل عــام يعــد 
المصــدر اوكبــر للعمالــة بالنســـبة للمــرأة . إال أن اإلحصــائيات الوطنيــة الر ـــمية رغــم قصــر ا 

ملحوظــاً فــي مشـــاركة المــرأة فــي  ـــوق العمــل وخاصــًة فــي الــدول ومحــدوديتها أظهــرت تمــوراً 
 ات التنميـة  الـدولبعـض التي تصـنف مـن الـدول  ات التنميـة البشــرية المرت عـة وكـذل  فـي 

، فــي حــين ن ــد تراجعــاً ملحوظــاً فــي معــدالت المشــاركة فــي دول أخــرى البشـــرية المتو ـــمة
    نناقش أ بابه مم السادة الحضور.

دول التـــالي معـــدالت مشــــاركة المـــرأة فـــي القـــوة العاملـــة العربيــــة خـــالل ويو ـــح ال ـــ
 (  2011- 2009)  العامين
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 معدالت مشـاركة المرأة في القوة العاملة العربية 

 
 

 معدالت مشاركة المرأة في القوى العاملة الـدولة               
  نة فما فوق  15ال طة العمرية       

2009    % 2011  % 
 15.6 23.3 المملكة اوردنية الهاشمية  
  43.5 41.9 دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  39.4 32.4 مملكة البحرين 
 25.5 25.6 ال مهورية التونسية 

ال مهورية ال جائرية الديمقراطية 
 الشعبية 

37.2 15.0 

 36.0  61.5 جمهورية جيبوتي 
 30.9 30.8 جمهورية السـودان 

  31.1 21.1 ال مهورية العربية السورية 
 17.7 21.2 المملكة العربية السعودية 
 37.7  - جمهورية الصومال 
 14.5 13.8 جمهورية العراق 
 28.3  25.4  ـلمنة عمان 
 15.1 16.5 دولة فلسـمين 
 51.8  49.9 دولة قمر 

 43.4 45.4 دولة الكويت 
 22.6 22.3 ال مهورية اللبنانية 

 30.1 24.7 ال ما يرية العربية الليبية 
 23.7  22.4 جمهورية مصر العربية 
 26.2 26.2 المملكة المغربية 

 28.7 59.0 ال مهورية اإل المية الموريتانية 
 25.2  19.9 ال مهورية اليمنية 
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  2012ولية / ، منظمة العمل الد العالمية للمرأةاال ـتخدام ات ا ات تقرير  –المصدر 

   2013تقرير التنمية البشرية برنامج اومم المتحدة اإلنمائي / -                 
 

اتفاقيػػاا العمػػؿ العربيػػة والدوليػػة الخاصػػة بحمايػػة المػػرأة العاممػػة  – 3
    : مف مخاطر بيئة العمؿ 

 
فــي  مــم تنــامي نســـبة انــدماج المــرأة فــي  ـــوق العمــل واالعتــراف بالــدور الرئيســـي لهــا

رفا يــة او ـــرة وا ـــتمرار ا اتخــذت الكثيــر مــن الحكومــات إجــرا ات للتغلــب علــ  أشـــكال 
التمييــج السـيا ـــية واالقتصــادية والقانونيــة والثقافيــة واالجتماعيــة ، كمــا ا ــتم المشـــرا العربــي 
والــدولي بو ــم المــرأة العاملــة وخصــها بات اقيــات وأحكــام خاصــة لحمايــة صــحتها وتحديــد 

التي تتنا ـب مم طبيعة تكوينها لضمان  ــالمتها والح ـاع علـ  دور ـا الرئيســي فـي اوعمال 
 بنا  الم تمم وا تمرارية البشـرية جمعا  .

وفــي  ــذا الصــدد أولــت منظمــة العمــل العربيــة المــرأة ا تمامــاً خاصــاً،فقد صــدر عــن 
هـا برصــيد وافــر ( توصــيات حظيـت المــرأة العاملــة في8( ات اقيــة و )19منظمـة العمــل العربيـة )

ويـأتي  لـ  إدراكـاً مـن المنظمـة بـأن للمــرأة  مـن اوحكـام المتعلقـة بحمايتهـا فـي مكـان العمـل
خصوصيات نتي ة طبيعتها ال يجيولوجية ووظي تها اإلن ابيـة أو مراعـاة لتقاليـد اجتماعيـة معينـة 

ي ـة المجدوجـة تسـتهدف دائماً توفير مسـتوى أعل  من الحماية إ افًة إل  ت هم المنظمـة للوظ
 التي تمار ـها المرأة والتي تحتاج إل  معال ة متميجة يتحمل مسـاوليتها الم تمم والدولة . 

( علـــ  حمايـــة المـــرأة العاملـــة  1919وحرصـــت منظمـــة العمـــل الدوليـــة منـــذ إنشــــائها عـــام ) 
 ـا ـــية وأولتهــا ا تمامــاً خاصــاً ، واعتبــرت مبــدأ المســـاواة بــين الرجــل والمــرأة مــن المبــادئ او

التــي أكـــدتها فــي إعالناتهـــا وفــي االت اقيـــات والتوصــيات الصـــادرة عــن المـــاتمر العــام . كمـــا 
عنيـت بو ـم اشـــتراطات تســاعد علــ  تـوفير ظــروف عمـل منا ـــبة تتنا ــب مــم طبيعـة تكــوين 

 المرأة العاملة ودور ا االجتماعي .
 

مو ــوا حمايــة المــرأة  فقــد تناولــت أحكــام االت اقيــات والتوصــيات العربيــة والدوليــة
 العاملة في مكان العمل من ثالثة جوانب :
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أحكــام أكــدت علــ  مبــدأ تكــافا ال ــر  والمســـاواة بــين المــرأة والرجــل فــي اوجــر  األوؿ :
 ومنا ضة التمييج  د المرأة العاملة . 

 أحكام تهدف إل  حماية اومومة والم ولة .  الثاني :
المـرأة وخصوصـيتها التشــريحية وال يجيولوجيـة فـي مكـان أحكـام تهـدف إلـ  حمايـة  الثالث :

 العمل . 
وفيمــــا يلــــي عــــرا لمضــــمون أحكــــام ات اقيــــات وتوصــــيات العمــــل العربيــــة والدوليــــة 

 الخاصة بحماية المرأة العاملة :  
 

أحكـام أكــدت علــ  مبــدأ تكــافا ال ـر  والمســـاواة بــين المــرأة والرجــل فــي   أواًل:
 المرأة العاملة .  اوجر ومنا ضة التمييج  د

من أ م عوامل اإلجهاد المهنـي المرتبمـة بـال ن  مســألة التمييـج بـين ال نســين فـي مكـان  
العمــل وعــدم تكــافا ال ــر  وعــدم المســـاواة والتــي تتــرك أثــراً كبيــراً لــدى النســـا  العــامالت 

أو  ـعف  بمسـتوى أعل  من تأثير مسـببات اإلجهاد المهنية العامة مثل  غط العمل الجائـد
المهارات أو عدم اال ـت ادة الكاملة من القـدرات لتشــكل عبطـاً إ ـافياً علـ  مســألة تحقيـ  
التــواةن بــين متملبــات او ـــرة والعمــل . ويشـــكل التمييــج علــ  أ ـــا  ال ــن  لــدى المــرأة 
عائقاً للتقـدم المهنـي والمـادي قـد يـرتبط بـأعراا ن ســية وجســدية تتظـا ر بـأمراا مختل ـة 

 رات متكررة للمبيب . وةيا
فحرمت االت اقيات والتوصيات الدوليـة التمييـج  ـد المـرأة مـن ت ريـ  أو ا ــتبعاد أو 
ت ضيل يكون أ ـا ــه ال ـن  ومـن شــأنه إبمـال أو إ ـعاف تمبيـ  تكـافا ال ـر  أو 

ـــــــة ـــــــي اال ــــــــتخدام والمهن ـــــــة ف (و)االت اقيـــــــة 6-1)االت اقيـــــــة العربيـــــــة/المعامل
 ــذر االت اقيــات والتوصــيات مبــدأ المســـاواة بــين الرجــل . وكر ـــت  (111الدوليــة/

-6-5-1) أ.ا/والمـــــــــــــــــــرأة فـــــــــــــــــــي اوجـــــــــــــــــــر عنـــــــــــــــــــد تماثـــــــــــــــــــل العمـــــــــــــــــــل
وأكــــدت علــــ  مبــــدأ تكــــافا ال ــــر  عنــــد تســــاوي المــــا الت (.111(و)أ.د/15

والمسـاواة فـي المعاملـة والتوجيـه والتـدريب المهنـي وإعـادة التـدريب، وفـي الحصـول 
(و 11-5)أ.ا/اوجــــر للعمــــال مــــن ال نســــين علــــ  اإلجــــاةة الدرا ــــية مدفوعــــة 

 (156)أ.د/
 

 أحكام تهدف إل  حماية اومومة والم ولة. ثانيًا:
تعــد حمايــة اومومــة المســـألة اوكثــر أ ميــة لتمهــات العــامالت وللم تمــم ككــل و لــ  منــذ 
تجايد أعـداد النســا  العـامالت وخاصـًة المتجوجـات  وتتضـمن حمايـة اومومـة الحـ  فـي إجـاةة 
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 ـــم والحـــ  فـــي المنـــافم العائليـــة والعمـــل اممـــن  خـــالل فتـــرات الحمـــل والو ـــم والتـــأمين و 
الصــحي ويشـــمل أمــراا الــوالدة ورعايــة اوم والم ــل ، وتقــم المســـاولية اوكبــر فيمــا يخــ  

 حماية اومومة عل  عات  الدولة حي  أنها وظي ة اجتماعية معترف بها.
ـــة و الدوليـــة لتاكـــد حقهـــا فـــي حمايتهـــا وجـــا ت أحكـــام ات اقيـــات وتوصـــيات العمـــ   ل العربي

 وحماية ط لها.
إجـاةات بـأجر كامـل  حيـ  منحـت المـرأة إجـاةة أمومـة وإجاةة الحمل والو ـم:   -1

قبل إجاةة اومومـة وبعـد ا فـي حالـة المـرا أو المضـاع ات الناجمـة عـن الحمـل أو 
( أ ـبوا 14ل  )( أ بوا ويمكن مد ا إ12الوالدة،عل  أال تقل إجاةة اومومة عن )

إ ا كــان  لــ   ــرورياً . و منــم تشــغيلها قبــل انقضــا  المــدة المــذكورة،وحظر فصــلها 
أثنــا  الحمــل أو إجــاةة الو ــم أو إجــاةة اومومــة أو اإلجــاةة المر ــية بســبب الحمــل 

 (.95-12ت.د/ 111-183-113( و)أ.د/6-5-1)أ.ا/والو م
ير ــعن أط ــالهن فتـــرات  مــن حــ  اومهــات العــامالت اللــواتي فتــرات الر ــاعة :  -2

كافيـــــة للر ـــــاعة بـــــأجر كامـــــل لتبلـــــغ فـــــي م موعهـــــا  ـــــاعة ونصـــــف علـــــ  اوقـــــل 
 ( .111-113(و)أ.د/6-1.)أ.ا/يومياً 

و ل  في المنشآت التي يعمل بها نسا  لكيال تكـون رعايـة إنشا  دور للحضانة:  -3
 (.95(و)ت.د/6-5-1)أ.ا/اوم لم لها عائقاً يحول دون عودتها إل  العمل 

  عاية الصحية واالجتماعية :الر   -4
 العالج عند االقتضا ( -تأمين الخدمات المبية )الرعاية قبل الو م وبعدر -
ـــــــرة تغيبهـــــــا عـــــــن العمـــــــل بســـــــبب الحمـــــــل   - ـــــــة خـــــــالل فت ـــــــات نقدي ـــــــوفير إعان ت

ولهــا الحــ  فــي تــأمين خــا  باومومــة (.183-113( و)أ.د/3)أ.ا/والو ــم
هـــا وا ـــت ادة أوالد ـــا مـــن إ ـــافة إلـــ  حقهـــا فـــي ال مـــم بـــين أجر ـــا ومعـــا  ةوج

 . (5)أ.ا/التأمين الصحي
تخ يف اوعمال أثنا  الحمـل والـوالدة فـال تضـمر إلـ  أدا  عمـل تعتبـرر السـلمة   -

-111-113)أ.د/و(5)أ.ا/المختصـــــــــــة  ـــــــــــاراً بصـــــــــــحة اوم والم ـــــــــــل 
وكذل  حظر تشغيل المرأة الحامل أو المر م ليالً أو في  اعات عمـل (.183

ها بــأي عمــل شــاق يتملــب جهــداً بــدنياً وال  ــيما الوقــوف إ ــافية .و حظــر تشــغيل
المويــل أو ا ــتخدام امالت اال تجاةيــة أو رفــم أو  ــحب أو دفــم اووةان الثقيلــة 

  (.95)ت.د/
 

ثالثــاً: أحكــام تهــدف إلــ  حمايــة المــرأة وخصوصــيتها التشـــريحية وال يجيولوجيــة فــي 
 .   مكان العمل
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ــة خاصــة للنســا  تحظــر علــيهن  و ــعت ات اقيــات العمــل العربيــة       ــة معــايير حماي والدولي
العمل في مهن معينة أو تضم اشتراطات وقائيـة لعملهـن فـي بعـض اوعمـال الشـاقة 
والخمــرة علــ  صــحتها و لــ  العتبــارات فيجيولوجيــة و تشــريحية واجتماعيــة خاصــة 
ن بــالمرأة تميج ــا عــن الرجــل ولصــون وظي تهــا اإلن ابيــة ،و ــذا اليعنــي إقصــاؤ ا عــ

قماعــات معينــة ،بــل يــأتي فــي إطــار الســعي لتــوفير ظــروف مهنيــة آمنــة لهــا وللرجــل 
 عل  حد  وا .

-5-1)أ.ا/حظــر تشــغيل النســا  لياًل:حظــرت ات اقيــات العمــل العربيــة والدوليــة  -1
تشــغيل النســا  لــيالً و لــ  ( 178-13,ت.د/171-89-41-4(و)أ.د/6

 لت باب التالية:
 .حماية ا تمرارية او رة 
 المـرأة العاملـة مـن امثـار المتراكمـة ال ســدية والن ســية للعمـل الليلـي والتـي  حماية

تعتبـــر أحـــد عوامـــل اإلجهـــاد المهنـــي فمعظـــم النســــا  العـــامالت لـــديهن مســــاوليات متعـــددة 
ــاً  فباإل ــافة لعملهــن لــديهن عبطــاً إ ــافياً و ــو رعايــة او ـــرة والقيــام بالمهــام المنجليــة وأحيان

 ن العائلة وما لذل  من تأثيرات  لبية عل  صحتها.رعاية المسـنين م
  العمل لياًل أو في  ـاعات الصباح الباكر يجيد مـن احتمـال تعـرا النســا  لمخـاطر

االعتـــدا  ال ســــدي أو ال نســــي ومـــا لـــذل  مـــن آثـــار صـــحية ون ســــية خميـــرة علـــ  المـــرأة 
 واو ـرة . 

 مرة والضارة بالصحة.تنظيم عمل المرأة وحمايتها من اوعمال الشاقة والخ -2
  ـــــــي اوعمـــــــال الشـــــــاقة والخمـــــــرة والضـــــــارة بالصـــــــحة حظـــــــر تشـــــــغيل النســـــــا  ف

 (.7-5-1)أ.ا/واوخالق
  ـــاجم بمختلـــف أنواعهـــا حظـــر ا ـــتخدام المـــرأة فـــي العمـــل تحـــت اورا فـــي المن

فالعمـــل فـــي المنـــاجم وتحـــت اورا يعتبـــر مـــن اوعمـــال (,6-1(و)أ.ا/45)أ.د/
مـــم تعـــرا لـــدرجات حـــرارة عاليـــة فلـــذل  يعتبـــر مـــن الشـــاقة التـــي تتملـــب قـــوة بدنيـــة 

 القماعات غير الصحية والخمرة عل  المرأة .
   حظر ا تخدام النسا  في أعمال المال  الصناعي التي تتملب ا تعمال الرصـا

ـــــــــــــوي علـــــــــــــ   ـــــــــــــذر  ـــــــــــــات الرصـــــــــــــا  أو أي منت ـــــــــــــات تحت ـــــــــــــيض أو كبريت اوب
 (4,ت.د/13)أ.د/اوصباغ

  خصــاب والحمــل فــي عمــل إشــعاعي ومراعــاة تقييــد ا ــتخدام النســا  فــي  ــن اإل
 (114,ت.د/115)أ.د/ مان عدم تعر هن لمخاطر إشعاا كبيرة 
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   الحــد مــن تكليــف النســا  بالنقــل اليــدوي لتحمــال وإن ا ــمررن لــذل  فيكــون
الحد اوقصـ  لتحمـال أقـل بمريقـة ملمو ـة مـن الـوةن المسـموح بـه للـذكور البـالغين 

أثنــا  فتــرة الحمــل أو خــالل او ــابيم العشــر التــي مــن العمــال ,وحظــر قيامهــا بــذل  
 (.128,ت.د/127)أ.د/تعقب الوالدة

   حظر ا تخدام النسـا  الالتـي يثبـت طبيـاً أنهـن حوامـل واومهـات المر ـعات فـي
ــــــــــــــــــوي  ــــــــــــــــــجن أو لمنت ــــــــــــــــــات تحت عمــــــــــــــــــل ينمــــــــــــــــــوي علــــــــــــــــــ  التعــــــــــــــــــرا للبن

 (.144,ت.د/136)أ.د/عليه
  هنيـــة الناجمـــة عـــن تلـــوث الهـــوا   ـــرورة اتخـــا  تـــدابير للوقايـــة مـــن المخـــاطر الم

والضو ا  واال تجاةات في بيطة العمل والسيمرة عليها وحماية العمال منها , وتوصـي 
بنقل العامل إل  عمل بديل منا ب عند اكتشاف أن التعرا وحد  ذر العوامل غيـر 

المــرأة بأحكــام خاصـــة إال أن (148)أ.د/مستصــوب طبياً.ربمــا لــم تخــ  االت اقيــة 
 اقيــة  امــة جــداً نظــراً لتــأثير اال تــجاة الســلبي علــ  العامــل بشــكل عــام وعلــ   ــذر االت

 المرأة بشكل خا  .
   التأكيــد علــ  الــتالؤم مــم عناصــر بيطــة العمــل الماديــة وتكييــف امالت والمعــدات

و نـا (155)أ.د/وتنظيم العمل وطرائ  العمل وفقـاً لقـدرات العمـال البدنيـة والعقليـة 
شـــريحية للمـــرأة بعـــين االعتبـــار عنـــد تصـــميم مكـــان العمـــل ي ـــب أخـــذ الخصـــائ  الت

 لتحقي  تالؤم المرأة العاملة مم عناصر بيطة العمل.

 
ــة  ــا باختصــار بعــض ال وانــب التــي تناولتهــا ات اقيــات وتوصــيات العمــل العربي ممــا  ــب  أدركن
والدوليـة الخاصــة بحمايــة المـرأة فــي مكــان العمـل والتــي عكســت لنـا جانبــاً مــن المهــن 

تي أقرت التشريعات بخمورتها عل  صـحة المـرأة العاملـة ,إال أنهـا تحتـاج إلـ  إعـادة ال
النظــر والتحــدي  المســتمر لتشــمل كافــة اعتبــارات احتياجــات المــرأة فــي ظــل التقــدم 

 والتمور العلمي واالجتماعي والثقافي في أيامنا  ذر .
ت والذي يعتبر ماشـراً  ـلبياً من  ذر االت اقيا وعكست ال داول التالية موقف الدول العربية

     عل  مدى قدرتها عل  االلتجام بأحكام  ذر االت اقيات:
 

 
 

 
 2014بداية  قيات العمل العربية حتىتصديقات الدول األعضاء على اتفا
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 االت اقية ا ـم الدولة   م 

  1رقم  
 لعام  
  1966  

 االت اقية
  3رقم  
 لعام   
  1971  

 االت اقية
 5رقم  
  لعام  
  1976 

 االت اقية 
  6رقم  
 لعام   
  1976  

 االت اقية
  7رقم  
 لعام   
  1977  

 االت اقية 
  11رقم 
 لعام   
  1979  

 االت اقية 
  12رقم 
 لعام   
  1981 

 االت اقية 
  15رقم 
 لعام   
  1983  

 -     -     -     -     -     -     -     1971   اوردن        1   
  -     -     -     -     -     -     -      -     بيةاإلمارات العر    2   
 1984   -     -     1994   -     -     -     -     البحرين       3   
 -     -     -     1987   -     -     -     -     تون        4   
 -     -     -     2115   -     -     -     -     ال جائر       5   
 -     -     -     -     -      -     -     -     جيبوتي     6   
 -     -     -     -     -     -     -     -     السعودية      7   
 2111 -     -     2111 2111 2111 1978   1972   السودان      8   
 -      -     -     1979 1982   -   1973   1967    ـورية     9   
 -      -     -     -      -      -     -     -     الصومال     11 
 1988   1982   1981   1978   -     1978   1976   1971   العراق       11 
 -     -     -     -     -     -     -     -      لمنة عمان     12 
 1983   2111   -     1977   1976   1976   1976   1976   فلسـمين     13 
 -     -      -     -     -     -     -     -     قمـر        14 
 -     -     -     -     -     -     -     -     الكويت      15 
 2113   -     -     -     -     -     -     2113   لبنان         16 
 -     -     -     2114   -     * 2114* 1975   1974   ليبيا        17 
 -     1991   1991   -     1977   -     1977   1979   مصر       18 
 -     -     -     -     -     -     -     1969   المغرب      19 
 -     -     -      -     -     -     -     -     اموريتاني     21 
 -     -     -     -     1991   1988   -     -     اليمن        21 

 4     2     2     8     3     4     6     9     الم مــوا      
  

 جئي . ) * ( ات اقية عليها تصدي  ج -        
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 المهف الخطرة عمى سالمة وصحة المرأة العاممة3-
 

 ناك  ـو  فهم شـائم بين النا  حول المرأة العاملة و و أنه بعيداً عن االختالفـات اإلن ابيـة 
) الحمــل والــوالدة واإلر ــاا ( يتــأثر العمــال الرجــال والنســـا  بشـــكل متشـــابه بمخــاطر بيطــة 

ــتحك ــة العمــل مــن  ــذا المنمــ  العمــل ويحــاول  ــاال  النــا  ال م والســـيمرة علــ  مخــاطر بيط
 ,ولذل  البد لنا من أن ندرك خصوصية المرأة في مكان العمل .

 
 في مكاف العمؿ :  الخاصة المرأة احتياجااإدراؾ  – 1 – 3

اإلجابـة  نتعـرف علـ  المهـن الخمـرة علـ   ـالمة وصـحة المـرأة العاملـة علينـاقبل أن 
 عن أ ـطلة  امة . 

 ا تقـوم المنظمات العربية والدولية با ــتصدار ات اقيـات وأحكـام خاصـة لما -
 بالمرأة العاملة ؟ 

 لما ا تعتبر المرأة من  من العمال  وي االحتياجات الخاصة ؟  -
     
صـــحيح أن الرجـــال والنســــا  فـــي مكـــان العمـــل الواحـــد يتعر ـــون لمخـــاطر مهنيـــة    

واحدة ويعانون من مشـاكل متشـابهة كثيرة إال أنهـم يختل ـون جســدياً ون ســياً واجتماعيـاً 
و رمونيــاً وفيجيولوجيــاً وأيضــياً ، حيــ  تشـــكل النســـا  العــامالت نصــف ال طــات اوخــرى 

الخاصة . وعندما نناقش االحتياجات الخاصة بـالمرأة فـي من العمال  وي االحتياجات 
إطــار المخــاطر التــي تتعــرا لهــا والمهــام المنوطــة بهــا ي ــب أن نأخــذ باالعتبــار العوامــل 

 التالية : 
 

 التمييز بيف الجنسػيف :  – 1
 ناك ان صال وا ح بين ما تـن  عليـه المعـايير والتشـريعات وبـين واقـم عمـل 

دم المسـاواة في التعليم والتدريب وعدم المساواة في الوصـول المرأة العربية حي  ع
إل  الموارد المنت ة وعدم التكـافا فـي اوجـر والتمييـج علـ  أ ـا  النـوا فـي تقسـيم 
الوظائف . ويعد التمييج أحد عوامل اإلجهاد المهني المـرتبط بـال ن  الـذي يتظـا ر  

 بأعراا ن سـية لها انعكا ـات عضوية متعددة . 
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 الوظائؼ اإلنجابية كالحمؿ والوالدة واإلرضاع :  – 2

 ناك عوامل كثيرة في بيطة العمل يمكن أن تاثر فـي الصـحة اإلن ابيـة للمـرأة وصـحة 
الم ــل ال نــين . وتســـم   ــذر العوامــل المخــاطر اإلن ابيــة : مثــل التعــرا للعوامــل 

ت وال ـراثيم التـي ال يجيائية والكيميائية وبعض المخاطر الحيوية كال يرو ات والحما
تــــاثر علــــ  اوم والم ــــل وكــــذل  اإلجهــــاد الن ســـــي وال ســـــدي المتــــراكم والمويــــل 

  تأثير  ذر المخاطر عل  الوظائف اإلن ابية. في  الحقاً  تو م.و ناومد
الفػػوارؽ الفيزيولوجيػػة وتهثيرهػػا عمػػى بمػػوغ المسػػػتوج الصػػحي المرجػػو  – 3

مكانية التعرض لألخطار الصحية والمهني  ة . وا 
ممـــا تختلـــف المبيعـــة التشـــريحية وال يجيولوجيـــة وعضـــا  وأجهـــجة المـــرأة عـــن الرجـــل 

و ـنركج فـي  ـذر الورقـة مـن مخـاطر بيطـة العمـل ينعك  عل  قابليـة التـأثر بعـدد كبيـر 
   عل  بعض  ذر ال وارق.

 العنؼ المعتمد عمى الجنػس :  – 4
ر فــي المســتويات و ــو منتشـــر علــ  جميــم المســتويات المهنيــة ويكثــر انتشــار 

المتدنيــة حيــ  تتركــج أعــداد كبيــرة مــن النســـا  ويكثــر احتمـــال تعر ــهن لالعتــدا  ) 
المــــادي ( . وللعنــــف آثــــار اجتماعيــــة وصــــحية  –الن ســــي  –ال نســــي  –ال ســــدي 

خميــرة قــد تــادي إلــ  االكتطــاب أو االنتحــار أو أمــراا منقولــة عــن طريــ  ال ــن  أو 
 الت ك  او ـري . 

 الخوؼ منه :  الفقر أو – 5
وخاصـــًة لـــدى اومهـــات اللـــواتي يـــتحملن وحـــد ن مســــاولية او ــــرة . وتشــــير 
اإلحصائيات إل  أن نسـب  ذر او ـر قد تجايـدت فـي العـالم العربـي فقـد بلغـت فـي 

% ( وفــــي المغــــرب وصــــلت نســــبة  21 – 1667% ( وفــــي مصــــر )  21لبنــــان ) 
% ( وتشـــير درا ـــة أجريــت عــام )  5965او ـــر ال قيــرة التــي تعولهــا امــرأة إلــ  ) 

ـــر  19( إلـــ  أن واحـــد مـــن كـــل )  2113  –مصـــر  –( أ ــــرة فـــي كـــل مـــن ) ال جائ
 مرأة . االيمن ( تعولها  –تون   –السودان 

 فجوة الدعـ الموجه لمجنسػيف :  – 6
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مــن أبــرة الدرا ـــات التــي رصــدت موقــف الم تمعــات العربيــة مــن قضــية عمــل 
عــالمي س الــذي أظهــر أن موقــف العــرب مــا ةال متــردداً حيــال المــرأة  سمســـح القــيم ال

المسـاواة بين النسـا  والرجال فهناك تأييد للمسـاواة في م ال التعليم و و ما ياكـدر 
ارت ـــاا معـــدالت التحـــاق ال تيـــات بـــالتعليم ويتراجـــم  ـــذا التأييـــد عنـــد الحـــدي  عـــن 

مـل ي ـب أن يكـون للرجـال المسـاواة في م ال العمل وأعربوا أنه عند قلة فـر  الع
 أولوية في العمـل . 

و نا ي ب التمييج بين ال وارق ال يجيولوجية واإلرث االجتماعي بـين النســا  والرجـال 
فـــال وارق االجتماعيـــة مكتســــبة وقابلـــة للتغييـــر مـــم الوقـــت وتختلـــف بـــاختالف الثقافـــات 

 الم تمعية . 
دمات الرعايــة االجتماعيــة ) رعايــة فــالمرأة العربيــة تقــوم بتحمــل مســـاوليات المنــجل وخــ

اوط ال والجوج وكبار السن ( إ افًة إلـ  العمـل خـارج المنـجل الـذي ي علهـا فـي ورديـات 
عمــل مســـتمرة طــوال اليــوم وي علهــا فــي خمــر مضــاعف محتمــل يكــون ال ــارق ال نســـي 

 العامل او ـا ـي فيه . 
 التعميػر :  – 7

المـدى المويـل واحتياجـاتهن الصـحية . ف ـي و و عامـل يـاثر بـأمنهن االجتمـاعي علـ  
الــــدول الصــــناعية متو ـــــط العمــــر المتوقــــم للنســـــا  أعلــــ  مــــن الرجــــال و ــــذر الســـــنوات 
اإل افية ي سـد ا تكرار اومراا المجمنـة واإلعاقـة ومعظمهـا قابـل للوقايــة . إال أن معظـم 

يواجهنهــا والتــدابير  النســـا  ال يعــرفن  ـــوى القليــل عــن المخــاطر الصــحية والمهنيـــة التــي
 الواجب اتخا  ا للتحكم باوخمار وحماية أن سـهن . 

 
 .للمرأة عل  الوظائف اإلن ابية بيطة العمل تأثيرات مخاطر 3-1-1
 

 ناك عوامل كثيرة في مكان العمل يمكن أن تاثر عل  الصحة اإلن ابية للمرأة أو صـحة 
 جنينها تسم  المخاطر اإلن ابية.

 إلن ابية؟ما  ي المخاطر ا 
 ي المواد أو العوامل التي تاثر في الصحة اإلن ابية للنسا  أو الرجال أو قدرة الـجوجين 
فــي الحصــول علــ  أط ــال أصــحا  ,فاإلشــعاا وبعــض المــواد الكيماويــة وأنــواا معينــة مــن 
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اودويــة والعقــاقير إ ــافة إلــ  بعــض ال يرو ــات والكحــول  ــي أمثلــة عــن  ــذر المخــاطر. 
 اطر عل  الوظائف اإلن ابية.تأثير  ذر المخ

ـــذ أكثـــر مـــن )    مســــبب لالجها ـــات  مـــثالً  (  ــــنة أن الرصـــا  111فقـــد اكتشــــف من
واإلمالصات والعقم إ افًة إل  نق  وةن الوليـد وا ـمرابات فـي النمـو لـدى العـامالت 
فــــي صــــناعة الخــــجف والججــــاج والبال ـــــتي  والعــــامالت فــــي المباعــــة والنشـــــر والمــــال  

كمـــــا عرفـــــت الحصـــــبة اولمانيـــــة بأنهـــــا تســـــبب التشـــــو ات الخلقيـــــة رر .  واللحـــــام وغيـــــ
لل نين.فالخمر اإلن ابي قد يسبب واحد أو أكثر من اإلصابات الصـحية اعتمـاداً علـ  
وقت تعرا المرأة الحامل :فالتعرا خالل الثالثة أشهر اوولـ  مـن الحمـل قـد يسـبب 

لست اوخيرة قـد يبمـن نمـو ال نـين تشو اً خلقياً أو إجها اً ,والتعرا خالل اوشهر ا
 تمور مخه أو يسبب والدة مبكرة .وياثر في 

وال ـــدول التــــالي يعــــرا بعــــض المخــــاطر الكيميائيـــة وال يجيائيــــة والحيويــــة علــــ  الصــــحة 
 اإلن ابية للمرأة في مكان العمل:

العـــــــــــــــامالت المحتمــــــــــــــــل  التأثيرات الملحوظة     العامل          
 تعر هن

 اليتلينايترات غليكول ا
 ايتوكسي ايتانول2-
 ميتوكسي ايتانول2-

ــــــــــــــي صــــــــــــــناعة  اإلجهاا العــــــــــــــامالت ف
ـــــــــــــــــــــات وأشـــــــــــــــــــــبار  اإللكتروني

 الموصالت
عـــــــــــامالت النســـــــــــيج )حريـــــــــــر  ا مراب الدورة الشهرية (cs2كبريت ال حم)

 ال سكوة(
–اإلجهــــــــــــــــــاا -العقــــــــــــــــــم أدوية معال ة السرطان 

نقــــ  -التشــــو ات الخلقيــــة
 وةن ال نين.

ــــة العــــامالت فــــي م ــــال  الرعاي
 الصحية .

العقم _اإلجهاا نقـ  وةن  الرصا       
 الوليد_ا مرابات في النمو 

-صـــــــــــــــــــــناعة البال ـــــــــــــــــــــتي  
إصـــالح  –اللحـــام -البماريـــات
–المباعـة والنشـر  -المشعات
 تحدي  اوبنية.    -الد ان

 اإلشعاا اإليوني  
 ,أشعة غاما(X) أشعة

 

تشو ات -اإلجهاا–العقم 
-نقـــ  وةن الوليـــد–خلقيـــة 

-ا ـــــــــمرابات فـــــــــي النمـــــــــو

–الرعايــــــة الصــــــحية  عــــــامالت
 الماقة الذرية .-طب او نان
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  رطانات الم ولة. 
العمـــــــــــــــــــــــــل ال ســـــــــــــــــــــــــدي 

رفـم -الشاق)الوقوف المويل
 1اوحمال(

ـــــــــــال –اإلجهـــــــــــاا  -اإلم
ــــــــوالدة المبكــــــــرة  بــــــــو  -ال

 الرحم .

 
 أصناف عديدة من العامالت

 الصحية عامالت الرعاية نق  وةن الوليد Bفيرو  التهاب الكبد 
فيـــــــــــرو  نقـــــــــــ  المناعـــــــــــة 

 المكتسبة
 )االيدة( 

نقـ   -احتمال إصابة الوليد
 ـــــــــــــرطانات  -وةن الوليـــــــــــــد

 الم ولة

 
 العامالت في القماا الصحي

نقــ  وةن -تشــو ات خلقيــة الحصبة اولمانية
 الوليد

العــــــــــــــامالت فــــــــــــــي القمــــــــــــــاا 
العــامالت بتمــا  مــم -الصــحي

 اوط ال والر م.
 -شـو ات خلقيـةت–إجهاا  دا  المقو ات    

 نق  وةن الوليد
-العــامالت فــي تربيــة الحيـــوان

 اوطبا  البيمريين.
-فيــرو  النمــاق  -الحمــاق
 ال دري

نقــ  وةن -تشــو ات خلقيــة
 الوليد

العــــــــــــــامالت فــــــــــــــي القمــــــــــــــاا 
العــامالت بتمــا  مــم -الصــحي

 اوط ال والر م.
   
 

    :  ي تسـببها مخاطر بيطـة العمـل قد المشـاكل اإلن ابية التيوعليه ف
                           

                                                
 
 

 تأثيرات عل  الدورة الشهرية.-
 العقم والعقم ال جئي .  -
 اإلجهاا واإلمال   -
 تشـو ات خلقية .  -
نقــــــــ  وةن ال نــــــــين والــــــــوالدة  -

 المبكرة . 
 ا مرابات النمو . -
  ـرطانات الم ولة . -
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 كيف يعمل جهاة اإلن اب اونثوي؟ 

ل هــم كيـــف تصــيب المخـــاطر اإلن ابيـــة الصــحة اإلن ابيـــة للمـــرأة وقــدرتها علـــ  إن ـــاب 
 أط ال أصحا  , البد لنا من فهم طبيعة عمل  ذا ال هاة بشكل موجج:

ضـــا  اإلن ابيـــة الرئيســـية لـــدى المـــرأة  ـــي : المبيضـــين والـــرحم وقنـــاتي فـــالوب, إن اوع
 ووظائف  ذر اوعضا  تتحكم بها الهرمونات التي تنت ها الغدة النخامية والمخ.  

 

 
 

والهرمونات  ي مواد كيميائية تتشكل في ال سم وتدور في الدم ,و ي تنظم الدورة الشـهرية 
.ينتج المبيضــــين الهرمونــــات ال نســــية )البروجســــتيرون والحمــــل وإنتــــاج حليــــب اإلر ــــاا

واال ـــتروجين( و مــــا المســــاوالن عـــن التمــــور ال نســــي وتحضـــير جــــدار الــــرحم ليحمــــل 
فـي الصـحة العامـة للقلـب والعظـام والكبـد  ويغذي البيضة الملقحـة ,و مـا يسـا مان أيضـاً 

وال ســدي أو  ولــذل  فــلن المســتويات العاليــة مــن اإلجهــاد الن ســيونســج أخــرى كثيــرة .
التعرا لبعض المـواد الكيميائيـة قـد يعمـل التـواةن بـين المـخ والغـدة النخاميـة والمبيضـين 

روجسترون وبالتـالي حـدوث تبـدالت فـي مـدة بمما يادي إل  فقدان تواةن اال تروجين وال
مما يعني انعكا ـات صحية عل  ال هـاة التنا ــلي الدورة الشهرية وانتظامها وفي اإلبا ة 

وون  ــــذر الهرمونــــات ال نســــية لهــــا نــــجف رحمــــي (  –تعــــداد حيضــــي  –ر طمــــ  ) عســــ
تــأثيرات علــ  م مــل صــحة جســم المــرأة ,فاال ــمراب الهرمــوني المويــل اومــد والشــديد 

تنـتج المشـيمة  رمـون )موجـه القنـد المشـيمي فخالل الحمل قد يضر بصحتها العامة  أما 
 البشري (الذي يح  ال سم عل  تدعيم الحمل.
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ب عـــل  ا أو تخـــرب بعضـــهاو د المـــرأة و ـــي تحمـــل جميـــم بيو ـــها فـــل ا تـــأ ت  ـــذر البيـــتولـــ
 ويسبب لها العقم ال جئي أو الكلي. مخاطر بيطة العمل فلن تكون قادرة عل  ا تبدالهم

تبــدأ الــدورة الشــهرية لــدى المــرأة عنــد البلــوغ حيــ  تــتمكن مــن إطــالق بويضــة كــل شــهر مــن 
  ة إل  قناة فالوب حي  يمكن لهـا أن تخصـب بأحـد أحد مبيضيها وتمل  البويضة النا

 الحيوانات المنوية الكثيرة التي قد تحيط بها.

إ ا لــــم تخصـــــب  ـــــذر البويضـــــة النا ـــــ ة , ـــــوف تمـــــوت 
وتغادر ال سم بعد أ ـبوعين تقريبـاً عبـر الـدورة الشـهرية ,ومـن ثـم تبـدأ العمليـة مـرة أخـرى 

فتستمر العملية المعقـدة لنن ـاب وتنتقـل بدورة جديدة .أما إ ا لقحت البويضة النا  ة 
البيضـة المخصــبة بعــد أ ــبوا مــن قنــاة فــالوب لتصــل إلــ  الــرحم فتعشــش فــي ال ــدار عــن 

ـــين الناشـــن  ـــرحم وال ن ـــين ال ـــي تتشـــكل ب ـــدع  المشـــيمة الت ـــ  نســـيج خـــا  ي ,تنقـــل طري
مـل حي  تلعب مخاطر بيطـة العالمشيمة اووكس ين والمواد المغذية من اوم إل  ال نين 

ونهـا حسا ـة جـداً  هر الثالثـة اوولـ شـفـي  ـير  ـذر العمليـة وخاصـة فـي او اً دوراً أ ا ي
 الكثير من النسـا قد ال يعرف للنمو حي  تتشكل خاللها اوجهجة الداخلية و اوطراف و 

   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر ال تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة أنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حوامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 
 



 21 

أو التمــا  مــم  تــدخل جســم اوم عــن طريــ  التــن  فــالمواد الكيماويــة علــ   ــبيل المثــال 
وبالتـــالي  تــاثر علــ  صــحتها ال لــد أو عــن طريــ  ال هــاة الهضــمي وتــدور فــي دم اوم و

تضــعف مــن إمــداد المــواد المغذيــة واووكســ ين وتلحــ  او ى بالمشــيمة ممــا يــادي إلــ  
يحــدث تمــا  مباشــر بينهــا وبــين خاليــا ال نــين ل وتعبــر مــن خــالل المشــيمةيتهــا تغيــر ن و 

تسـمم ال نـين –دي والـذ ني وقـد تسـبب )تسـمم المضـغة تمـورر ال سـالناشطة تاثر علـ  
ويتوقف  ل  عل  مـدة التعـرا وال رعـة فـالتراكيج العاليـة قـد تسـبب  تأثيرات ما خة( –

  ال نـين مـن خـالل أمـا اإلشـعاا فيعبـر مباشـرة إلـ.)في  ذر المرحلة الحرجة(موت ال نين
ــار ا ــمرابات فــي  –شــو ات خلقيــة وقــد يعــرا ال نــين إلــ  ) ت جســم اوم ليــا ي خالي

.ويتوقف تــأ ي   ــرطانات الم ولــة ( . أو اإلجهــاا فــي اوشـــهر اوولــ  للحمــل –النمــو 
كاًل من اوم وال نين بهذر المخاطر عل  شـدة  ومـدة التعـرا وتوقيتـه وكي يـة دخولـه إلـ  

   ال سم.
 كيف يتأثر الم ل الوليد في المنجل؟ 

واد تـــا ي بهـــا صـــحتها وصـــحة أفـــراد عائلتهـــا قـــد ت لـــب العاملـــة معهـــا إلـــ  المنـــجل مـــ
ينتقـل فالرصا  مثالً ,ينتقل إلـ  المنـجل عـن طريـ  جلـد اوم وثيابهـا وحـذائها وحقيبتهـا, و 

,فـــالمواد الســـامة تنحـــل بـــالمواد الد ـــمة فـــي إلـــ  الم ـــل الر ـــيم عـــن طريـــ  حليـــب اوم
راحـل نمـور إل  إلحاق  رر صحي بالم ـل فـي مرحلـة حسـا ــة مـن م ةمادي حليب الثدي

. كما قد ياثر بشـكل مباشـر عل  وظي ة اإلر اا ) تقل  مدتـه وتقلـل مـن كميـة الحليـب 
 وتغير طعمه ( مما يادي إل  امتناا الم ل عن ثدي أمه .

 
الفػػوارؽ الفيزيولوجيػػة وتهثيرهػػا عمػػى بمػػوغ المسػػػتوج الصػػحي المرجػػو  2-1-3

مكانية التعرض لألخطار الصحية والمهنية .     وا 
   
تدري ياً إل  مهن كانت فيما مض  قاصرة علـ  الرجـال  في أيامنا  ذر تنتقل المرأة العاملة  

الصــحة والســالمة  اونشــمة االقتصــادية قــد يتــرجم فــي لغــة بعــض و ــذا التمــور والتو ــم فــي
المهنيـة إلــ  مخـاطر مهنيــة بسـبب االختالفــات ال يجيولوجيـة والتشــريحية بـين الرجــل والمــرأة 

 خذر باالعتبار عند تحديد المهن الخمرة عل  صحة المرأة العاملة :ونذكر بعضها و
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(  ــــنة يكـــون متو ــــط القـــوة  21ال هـــاة العضـــلي للمـــرأة أقـــل نمـــواً ف ـــي عمـــر )  
ـــ  )  65العضـــلية للمـــرأة )  ــــن )  54% ( مـــن الرجـــل وتقـــل إل (   55% ( فـــي  ـ

رجـل كمـا أن القـدرة % ( مـن ال 85ومتو ــط صرف الماقة بالنسـبة للمرأة حوالي ) 
% ( خـــالل فتـــرة مـــا قبـــل الـــدورة  11علـــ  العمـــل تـــنخ ض لـــدى المـــرأة بمقـــدار ) 

 .الشـهرية

تـــأثر بـــالمواد الكيماويـــة الســــامة فعلـــ   ــــبيل المثـــال أظهـــر ال قابليـــة االخـــتالف فـــي  
الذكور قابلية أكبر للتـأثر بالـذي انات الكلويـة واإلنـاث قابليـة أكبـر للتـأثر بالـذي انات 

رتبط باالختالفـــات فـــي تنـــوا العمليـــات تـــ ، ومســـببات اال ـــت ابة المختل ـــةكبديـــة ال
)فاإلنــــاث قــــادرات علــــ  اإلطــــراح اإل ــــافي لــــبعض المــــواد الكيماويــــة  ال يجيولوجيــــة

 نــاك اختالفــات  و الســامة خــالل فقــدان الــدم شــهرياً، وعــن طريــ  حليــب اإلر ــاا(
إل  أن وجود مخـجون شـحمي أكبـر  ، إ افة النشا  اونجيمي والعوامل الهرمونيةفي 

نســـبياً فـــي النســـا  يـــادي إلـــ  تـــراكم أكبـــر لـــبعض المـــواد الكيماويـــة الســـامة المحبـــة 
 للشحوم مثل المذيبات العضوية وبعض المواد الدوائية. 

و ناك فروقات جنسـية في التأقلم مم درجـات الحـرارة المرت عـة فالنسـا  أقـل تحمـالً  
بينمـــا كـــالً مـــن جلـــد ما ودرجـــات التعـــرق متـــأخراً  للحـــرارة مـــن الرجـــال حيـــ  يبـــدأن

حرارتهمــا الداخليــة مرت عــة ويعــرقن بشـــكل أقــل حتــ  إ ا كــان لــديهن عــدداً كبيــراً مــن 
الغـدد العرقيــة ، فبعــد التــأقلم تكــون كميــة العــرق المنت ــة نصــف الكميــة المنت ــة مــن 

 . الرجال 

  بـتالؤم المـرأة مـم عناصـر الهيكل العظمي اونثوي ي ب أخذر باالعتبـار فيمـا يتعلـ  
بيطـة العمـل فمتو ــط مقــايي  ال ســم تختلـف بـين الــذكور واإلنـاث فمتو ــط جســـم 

(  م تقريباً ، وخاصة وجود االختالفات الملحوظة فـي طـول  11المرأة أقصر ب ) 
الظنبوب وأعل  الذراا وقبضة اليد و ي اختالفات  امة ي ب أخذ ا باالعتبـار عنـد 

-24,5كـــغ للـــذكر و (59.8-14.9)فقـــوة اليـــد مـــثالً تتـــراوح بـــين  مـــلتصـــميم مكـــان الع

قـــوة القبضـــة فتحـــدد ا المســـافة بـــين اإلبهـــام والســـبابة ويبلـــغ  (كـــغ لتنث ,أمـــا(35.5
الح م فــــــ . للنســــــا 125mmللرجــــــال و 145mmمتو ــــــط  ــــــذر المســــــافة حــــــوالي 

 مــة المتو ـــط للمــرأة والكتلــة العضــلية او ــعف تضــم عالمــات ا ـــت هام حــول مال
 .مالبـ  الوقاية والمعدات اليدوية وامالت المصممة لمكان العمل
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إ افًة إل  أن العمل فـي و ـعية الوقـوف لوقـت طويـل وو ـعيات عمـل خاططـة مـا    
وقـــد يكـــون نتي ـــة  لننـــاث حيـــ  يبـــدو علـــيهن عالمـــات التعـــب أ ــــرا مـــن الرجـــال

ي الشــــديد وال هــــد الميكــــانيك ــــعف النســــج الضــــامة أو الم اصــــل بــــين ال قــــرات 
 والمويـــل اومـــد للشـــوك القمنـــي يســـبب ا تـــرا  وتآكـــل منمقـــة القـــر  بـــين ال قـــرات
ويادي إلـ  تخلخـل عظمـي وانقراصـات وفتـوق نـواة لبيـة إ ـافًة إلـ  دوالـي الســاقين 

 المنتشـر بكثرة لدى النسـا  .

 (عـــــن الرجـــــال بســـــببosteoporosisارت ـــــاا نســـــبة إصـــــابة النســـــا  بترقـــــ  العظـــــام ) 
ومــا يرافــ   ــذر المرحلــة مــن شــكاوى الهرمــوني وخاصــة بعــد  ــن اإليا .اال ــمراب 

لدى النسا  والرجال إال أنهـا تبـدو أكثـر و ـوحاً لـديهن وتتضـمن الشـعور باالكتطـاب 
قـــد  والقلـــ  والصـــداا وفقـــدان الثقـــة وقلـــة النـــوم وتبـــدالت فـــي نســـيج البشـــرة,و ذا

 في العمل . ينعك   لباً عل  مستوى أدائهن
ـريحي للحـــوا اونثـــوي والمنمقـــة القمنيـــة لـــه صـــ ات مميـــجة وبســــبب الهيكـــل التشـــ 

القنـــاة الحو ـــية اوعـــرا يكـــون م صـــل الـــورك مو ـــم إلـــ  الخلـــف أكثـــر منـــه فـــي 
الـــذكور  لـــذل  فعـــل العتلـــة عنـــد المشــــي يكـــون أو ـــح فهنـــاك ميـــل بات ـــار الو ـــم 

ـــ  ـــة حمـــل اوثقـــال ، إ ـــافًة إل ـــة يحـــدد إمكاني أن  الروحـــي فـــي منمقـــة م صـــل الركب
المقـــدرة ال ســــدية القصـــوى للمـــرأة أقـــل بحـــوالي الثلـــ  مـــن الرجـــل وبـــذل  تكـــون 

 المرأة أقل لياقة لحمل اوثقال .
   

.ومن  نا نحدد بعض المهن الخمرة عل  صحتها في إطار ما تم عر ه فـي  ـذر 
 الورقة:

 
 .) العمل تحت  مح اورا) المناجم ال وفية 

  .العمل تحت  مح الميار 

  لمناجم والمحاجر السمحية.العمل في ا 

 .أعمال صهر و كب المعادن والججاج 

 . أعمال صناعة وتحضير وتخجين وا تعمال المواد المت  رة 

   وإصالح البماريات.عمليات المجج والع ن في صناعة 

  .صناعة اإل  لت ومشتقاته 

  .دباغة ال لود 
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  . صناعة المما 

  .جميم أعمال اللحام 

  ت والهرمونات.صناعة او مدة والمخصبا 

   التمــــا  مــــم جميــــم المــــواد الكيماويــــة التــــي يثبــــت أنهــــا  ــــامة وخمــــرة ومقيــــدة
 اال تخدام خالل  ن اإلخصاب .

   التعـرا للنشـا  اإلشـعاعي أوالمــواد الكيماويـة أو العوامـل ال يجيائيــة التـي قـد تــاثر
  اا.عل   المة الحمل أو صحة ال نين أو الوليد خالل فترات الحمل واإلر 

  ل اووةان التي تجيد عن عشرة كيلو غرامات خالل فترة الحمل والتـي تجيـد عـن حم
 وف  ال دول التالي: الحد اوقص  المسموح به

 
 50أكبر من  50-36   35-21    20-19 18-16 العمر     

   11-7  15-10  20-12  18-10  15-8 تداول متواصل

   17-11  23-14 30-17   25-15   20-12   تداول متقمم

 
 

 التدابير الوقائية لحماية المرأة العاملة في مواقم العمل4-
 

 العاملة من مخاطر بيطة العمل يستلجم تكامل ثالثة عناصر رئيسية: إن وقاية المرأة      
 

  اعتبارات اجتماعية و يا ية. 

 ظروف وشرو  بيطة العمل. 

 .اوو اا العائلية 
 

 فيتحمل صاحب العمل معظمها,فعليه: بتوفير ظروف وشرو  عمل آمنة ,فيما يتعل  
 

بـدئي ودوري ل ميـم النسـا  العـامالت لديـه وإي ـاد آليـة مالئمـة إجرا  فح  طبي  
ثر النســــا  الحوامــــل والمر ــــعات ألمراقبــــة بيطــــة العمــــل وإجــــرا  تقيــــيم الحتمــــال تــــ

 بمخاطر بيطة العمل.

هــا و ــم كشــف معلــن عــن جميــم اوعمــال واونشــمة التــي يمنــم تشــغيل النســا  في 
  من طبيعة اوعمال التي تن ج في منشأته.
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والمر م التـي تعمـل فـي ظـروف قـد يـادي أإي اد عمل بديل ماقت للمرأة الحامل  
التعــرا المهنــي فيها) ــمن الحــدود المعياريــة( إلــ  احتمــال تــأثر صــحتها أو صــحة 

 جنينها/ط لها الر يم.

ــأي عمــل شـــاق يتملــب جهــداً بــدنياً وال  ـــيما عــدم  الوقــوف المويــل أو  تشـــغيلها ب
ا ـتخدام آالت ا تجاةيـة أو رفـم أو  ــحب أو دفـم أوةان ثقيلـة خـالل فتـرة الحمـل 

 وخالل ثالثة أشـهر عل  اوقل بعد الو م .  
 

توفير خدمات الرعاية المبية للمرأة العاملة عل  مسـتوى المنشـأة ,مـن خـالل جهـاة  
للعـــامالت مـــن خـــالل  طبــي يكـــون لـــه دور فـــي التثقيـــف الصــحي واإلرشـــاد الن ســـي

 بيطة العمل وكي ية الوقاية منها .تحديد المخاطر الموجودة في 
 

 أما المرأة في مكان العمل فعليها :
          

تن يــــذ التعليمــــات الصــــادرة عــــن صــــاحب العمــــل لمــــا فيــــه الح ــــاع علــــ   ــــالمتها  
 . ,وممار ات العمل اممنةوصحتها  وخاصة االلتجام بو ائل الوقاية ال ردية

إبـــالغ جهـــة العمـــل بم ـــرد علمهـــا بحـــدوث الحمـــل حتـــ  يتثنـــ  لهـــا تغييـــر ظـــروف  
 . ,إ ا دعت الحاجةعملها وفقاً للو م ال ديد

دة فــي مكــان العمــل و مراجعــة جميــم أوراق بيانــات  ــالمة المــواد الكيميائيــة الموجــ 
 للتعرف عل  أي خمر إن ابي مستخدم في عملها.

والتروي يــة و الــدورات التدريبيــة التــي يقــدمها المشـاركة فــي جميــم البــرامج التثقي يــة  
 صاحب العمل لتعجيج ثقافة الصحة والسالمة المهنية في مكان العمل. 

 
 

 الخاتمػة  :  
الت اقيات وتوصـيات العمـل العربيـة  لمضمون أحكام من خالل عر نا الموجج

التشـريحية ل روقـات ال يجيولوجيـة و ا تعرفنـا علـ  الخاصة بـالمرأة العاملـة و والدولية
عتبـــار لتـــأمين مســـتوى واحتياجـــات الوظي ـــة اإلن ابيـــة التـــي تســـتوجب أخـــذ ا باال

صــحي مالئــم وتحديــد المهــن الخمــرة علــ   ــالمتها وصــحتها، و ــبل وقايتهــا فــي 
بـل تميـجاً  ،أو تحديـداً لقـدراتهاتمييجًا  ـد المـرأة مكان العمل ي ب أال نعتبر  ل 
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الح اع عل   المة في   ياً في بنا  الم تمم وكونها تلعب دوراً أ ا  حبا ا اهلل به
 .اوجيال القادمة

 
 


