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إن واقع المرأة فً أي مجتمع ٌشكل معٌارا فعلٌا للحكم علً درجة النمو الحقٌقٌة لهذا المجتمع      

 وارتقابه

للمجتمع فهً  اآلخرتمثل النصف  ألنهافٌه ,  المرأةفحدود تقدم هذا المجتمع هً نفسها درجة تقدم  

 . األرضالحضارة علً  وإقامةالنصف الذي ٌسهم فً صنع التارٌخ 

فً الدول نصف السكان وتقوم بدور مؤثر وفعال فً كافة نواحً الحٌاة  األعمهً تشكل فً الغالب      

دورها فً العمل بنوعٌة المجتمع الذي  وٌتأثر,  واإلنسانٌةاالقتصادٌة والسٌاسٌة والثقافٌة واالجتماعٌة 

والقٌم  واألفكاروالتقالٌد التً تحكم المجتمع المحٌط بها تعٌش فٌه من حٌث الثقافات والمعتقدات والعادات 

ومربٌة  وأم كأختالعاملة بطبعها وطبٌعتها ودورها فً الحٌاة  المرأةفان  كلهالتً تتحكم فٌه , ومع هذا 

دورها فً الحٌاة  أداءوابنة ٌجب ان تحاط بسٌاج من التشرٌعات القانونٌة تحمٌها وترعاها تمكنها من 

 المرأةوالمواثٌق الدولٌة حق مساواة  واألعرافالسماوٌة  ٌانكل األد دتأكوقد  .واالقتصادٌة االجتماعٌة 

 للمرأةتتطلب المشاركة الفعالة  دولة فً العالم أليكذلك ان التنمٌة الرشٌدة  فً الحقوق والواجبات وأكدت

 .مساواة مع الرجل فً كل المٌادٌنعلً قدم ال

المساواة وعدم  إقرارومما الشك فٌه ان كافة االتفاقٌات والمواثٌق الدولٌة قد شكلت منعطفا هاما فً      

خالل  المرأة التقدم الذي شهدته إلًاذا نظرنا  ا, وإنن اإلنسانٌةللكرامة  لمخالفتهالتمٌٌز او التفرقة وذلك 

نتٌجة للقوانٌن والتشرٌعات التً ساهمت فً و اإلنسانٌةفة الجهود فانه كان محصلة لكالماضٌة االعقود 

 وألسرتهاالعاملة ونظرتها لنفسها ولمجتمعها  المرأةكما ان تغٌر سلوك  .كافة حقوقها  المرأة إعطاء

 ا  أمروتغٌر عقلٌتها وتطورها فً مختلف مجاالت الحٌاة لتواكب عصر العولمة واالتصاالت والتكنولوجٌا 

فً المجتمع وان تكون من الفبات التً تصنع القرار لتواكب التطور فً  عاال  ف عضوا   المرأةالبد منه لتكون 

 .مختلف مجاالت الحٌاة 

المصرٌة وعن مدي مشاركتها فً عملٌة التطور والتنمٌة فان ذلك لم ٌعد  المرأةتحدثنا عن  وإذا     

طبٌعة التحدٌات التً  تقتضٌهوالتزاما وطنٌا واجبا  أصبحت وإنمامن حقوقها  أصٌلحق  تأكٌدمجرد 

 فً كافة للمرأةكامل  إدماجامة دون ن تحقٌق التنمٌة الشاملة المستدال ٌمك أنةٌواجهها المجتمع , كما 

 مقدمة
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توفٌر الدعم السٌاسٌة واالقتصادٌة وفً كافة قطاعات الدولة ومن ثم حرصت الدولة علً  المناحً

 .المؤسسً للنهوض بها 

لقوي العاملة والهجرة بجمهورٌة مصر العربٌة ال تدخر جهدا نحو من هذا المنطلق فان وزارة ا     

 وتكافؤ المرأةشبون  إدارة بإنشاءفً العمل وذلك  للمرأةالوفاء بالتزاماتها نحو تحقٌق اإلدماج الكامل 

العاملة  رامج التً تكفل رعاٌة وحماٌة المرأةالفرص التً تختص بوضع السٌاسات العامة والخطط والب

المعوقات التً  أهموالتعرف علً  أوضاعهاشروط والظروف المالبمة لها والوقوف علً وتوفٌر ال

 .المعوقات  هذهتواجهها وتنفٌذ البرامج والمشروعات التً تسهم فً مواجهة 

المصرٌة  المرأةهدف تعزٌز وضع ب 2000كهٌبة مستقلة عام  للمرأةالمجلس القومً  إنشاءذلك تم ل     

التنمٌة والتركٌز علً تضٌٌق الفجوة النوعٌة القابمة وتلبٌة االحتٌاجات وزٌادة مساهمتها فً 

فقد تم وضع سٌاسات تم تنفٌذها علً  واالقتصادي االجتماعًبما فً ذلك التمكٌن  للمرأة اإلستراتٌجٌة

 .لمستوي الوطنً ا

باإلضافة إلً قٌام الدول العربٌة بتحدٌث وتطوٌر تشرٌعاتها الوطنٌة وأنظمتها العمالٌة , حٌث تسعً      

لضمان تطبٌقها تطبٌقا سلمٌا وعادال , ٌراعً فٌه التوازن بٌن االلتزامات المتبادلة والمصالح المشروعة 

نسانٌة النابعة من تقالٌد المجتمع وقٌمة إلطراف اإلنتاج , وذلك فً إطار الرسالة االجتماعٌة واألهداف اإل

من اجل تلك التشرٌعات  وضعتالروحٌة والدٌنٌة القابمة علً مبادئ الحق والعدل والمساواة , والتً 

 .ا بلوغها والسٌر علً هداه

والتشرٌعات  المرأة)  األولوفً هذا السٌاق سنتناول هذا الموضوع من خالل مبحثٌن نتناول فً      

والممارسة ( , وفً المبحث الثانً سنحاول فً العمل ما بٌن التشرٌع  المرأةانونٌة المنظمة ودور الق

 .ألنشطة االقتصادٌة واالجتماعٌة مساهمتها فً ا ء علً دور المرأة فً التنمٌة ومدىتسلٌط الضو
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 األول  المبحث

 ــــــــــــــــــــــــــ

 العملفً  المرأةالمنظمة ودور  القانونٌةوالتشرٌعات  المرأة

 

 

 والممارسةما بٌن التشرٌع  

 ــــــــــ

 

 المرأة فً الدستور المصري بٌن األمس والٌوم :

 

المصرٌة لنٌل حقوقها فً الحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة بدأ  المرأةقد ٌعرف الكثٌرٌن ان تارٌخ كفاح      

محمد عبده رابد حركة التنوٌر فً النصف الثانً من القرن التاسع عشر ٌطالب بضرورة  اإلمامبعد ان بدا 

 .تربٌة البنات وتعلٌمهن تعلٌما ال ٌقل عن الذكور 

وكان ٌطالب فٌهما  .الجدٌدة  والمرأة,  المرأةعندما اصدر كتابٌن عن تحرٌر  أمٌنثم جاء دور قاسم      

 . واإلناثتساوٌة بٌن الذكور البنات فرصة تعلٌم م إعطاءبضرورة 

فلٌست نهضتها فً  .المصرٌة جعلها تخطو نحو التقدم خطوات ملموسة جرٌبة  المرأةوبكفاح ونضال      

م نبهت 1919ثوبا من النضال والجهاد , فهً بعد خروجها لطلب االستقالل عام  األخٌرربع القرن 

ساحات الجهاد  التارٌخ وهً تخطو خطوات سرٌعة فًوقٌمتها فً الحٌاة ومنذ ذلك  أهمٌتها إلًاألذهان 

جنب  إلًمٌادٌن العمل جنبا   إلًونزلت  أنواعهاالمدارس والجامعات علً اختالف  ومٌادٌن العلم فغزت

 أنهامع الرجل , وكانت فً جمٌع الحاالت موضعا لدهشة القوم وإعجابهم , ففً المدارس برهنت علً 

مٌدان العمل طبٌبة وممرضة , صحفٌة وكاتبة ,  إلًل , وهً الٌوم قد نزلت للتعلم من الرج استعدادا   أكثر

 .فً سبٌل نهضتها ورقٌها  وسلكته إالمحامٌة ومحاضرة لم تترك بابا إال وطرقته ولم تدع طرٌقا 
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واالنتخابات ثم بدا التحدث  العاملة بالمطالبة بحقها فً التعلٌم وحقها فً الترشح المرأةوقد بدا نضال      

 قٌة نسابٌة للدفاع عن قضاٌا المرأةوالكالم عن حقها فً العمل والصحة والتعلٌم ثم تكونت منظمات حقو

والتحرش ومحاربة العادات والتقالٌد الضارة  المرأةتجرٌم العنف ضد  إلًتدعو  أخريوتكونت منظمات 

علٌها مصر ومعظم الدول  صدقتهناك مواثٌق دولٌة  ومن المعروف ان .مثل الختان وزواج القاصرات 

فً سن ما قبل  األطفالوحقوق الطفل ومن االتجار بالبشر ومن تشغٌل  اإلنسانخاصة بحقوق , العربٌة 

التعلٌم وكذلك المواثٌق الخاصة بحق العمل والوظٌفة وحرٌة تكوٌن النقابات وحرٌة التعبٌر السلمً 

 . واإلضرابباالعتصام والتظاهر 

 المصرٌة نفسها فً الدساتٌر المصرٌة ؟ المرأةكٌف تري  .     

 اللغةاو  األصل( تحدث عن عدم التمٌٌز بٌن المصرٌٌن ) بسبب  3م فً المادة ) 1923ففً دستور      

ٌتحدث عن كفالتها او  ولم للمرأةلم ٌرتب حقوقا  اقً موادهعلً ذكر الجنس , وفً ب ٌأتًاو الدٌن ( ولم 

ال تمٌٌز بٌنهم )  )) م ذكر 1954دستور م , وفً مشروع  1930ا , واستمر علً ذلك فً دستور رعاٌته

ولم  (( السٌاسٌة او االجتماعٌة  اآلراءاو اللغة او الدٌن او  األصلالقانون ( بسبب  أمامالمصرٌٌن  أي

رغم انه دستور ثورة  م المؤقت )1956كذلك فً دستور  األمرٌتحدث عن التمٌٌز بسبب الجنس , وسار 

الشا م ) دستور الوحدة مع سورٌا ( متقدمة بعض 1958النشرة التشرٌعٌة لسنة  جاءتٌولٌو ( ثم  23

كنها لم ول .الجنس  أساس( مسألة عدم التمٌٌز علً  7مرة فً المادة )  ألول أوردتسبق عندما  عما

 .االجتماعٌة والسٌاسٌة  مرأةالخطوة واحدة علً صعٌد حقوق  –سبق من دساتٌر  عما –تتقدم 

( عن حماٌة  10فً المادة )  أوردعندما  ٌجب إنكاره تقدما ال أحرزم الذي 1971وفً دستور      

مساواتها بالرجل فً مٌادٌن الحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة )) (  11ثم المادة )  . والنشء األمومة

ثم جاء  .(  اإلسالمٌةالشرٌعة  بإحكام اإلخاللون وضع شرطا هو ) د أنة إال(( واالقتصادٌة  ةوالثقافٌ

من الدساتٌر السابقة من  اكتسبتهما  المرأةالشعب المصري مضٌعا علً  أسقطةم الذي 2012دستور 

التقدم علً طرٌق  آفاقكل  المرأة أماملتسد (  219,  76,  10,  4,  2) حقوق , عندما وضع المواد 

 .. أٌضابل والشرعٌة والشخصٌة  .والثقافٌة  والسٌاسٌةواالقتصادٌة  ةاالجتماعٌنٌل حقوقها 

فً  أشارغٌر مسبوقة فً الدساتٌر السابقة حٌث  للمرأةم لٌقر نصوصا وحقوقا 2014ثم جاء دستور      

بطرٌق غٌر  ص المرأة مباشرة او تعود علً المرأةمن عشرٌن مادة تخ أكثروتضمن  المرأة إلً هدٌباجت

 لٌؤكد وضعٌة .كافة المجاالت والحقوق المختلفة سٌاسٌة واجتماعٌة  واقتصادٌة وثقافٌة مباشر فً 

هً قضاٌا مجتمعٌة وان  المرأةان قضاٌا  أٌضاولة والمجتمع وٌؤكد المرأة التً هً احدي مكونات الد
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النصف  رفاهٌةتشكل نصف المجتمع وتسهم فً  المرأةالنهوض بها هو النهوض بالمجتمع باعتبار ان 

 . آلخر

ومما ال شك فٌه ان تخصٌص ٌوم الثامن من مارس من كل عام لالحتفال بٌوم المرأة العالمً كرمز      

م 1857عامالت النسٌج فً شوارع نٌوٌورك عام  كان وراءه امرأة قوٌه عندما خرجنلنضال المرأة 

طبتها مما دفع المسبولٌن تً كن ٌجبرن علً العمل تحت ولالعلً الظروف الال إنسانٌة الالحتجاج 

 8الكرة فً التظاهر فً  ثم عاودنالعاملة علً جداول األعمال الٌومٌة  المرأةطرح مشكلة  إلًالسٌاسٌٌن 

ومنح النساء حق االقتراع  األطفالم للمطالبة بتخفٌض ساعات العمل ووقف تشغٌل 1908مارس عام 

من السنة تختاره لالحتفال بالمرأة , فقررت غالبٌة للمطالبة باعتماد أي ٌوم نساء العالم  إلٌهنوانضممن 

 .من كل عام لٌكون رمزا لنضال المرأة العاملة  مارس 8الدول اختٌار ٌوم 

 فً حماٌة المرأة ورفع مساهمتها فً النشاط االقتصادي : ) مكاتب تفتٌش العمل ( دور إدارة العمل

أصبح عمل المرأة سمه بارزة من سمات المجتمعات المعاصرة وحقٌقة فرضت نفسها وال ٌمكن  لقد     

 .تجاهلها 

والعمل علً زٌادة مساهمتها فً النشاط االقتصادي  المرأةالعمل دورا كبٌرا فً حماٌة  إداراتوتلعب      

تطبٌقه ومراقبة  المرأة ٌع المنظم لعملن خالل دورها فً وضع وتطوٌر التشرواالجتماعً وذلك سواء م

 .وتوفٌر فرص العمل لها  النسابٌةالبشرٌة  او فً تنمٌة الموارد

المزٌد من  االقتصادٌة واالجتماعٌة وإلكسابه وهذا الدور فً حاجة ماسة للدعم فً ظل المتغٌرات     

هام الموكولة من الم المرأةوٌعد وضع وتطوٌر تشرٌع منظم لعمل  . اإلنتاج أطرافبالتعاون مع  الجدوى

بشان إدارة العمل وكذلك توصٌة ( 150ن ذلك من اتفاقٌة العمل الدولٌة رقم )العمل كما ٌتبٌ إلدارات

 .( المتعلقة بنفس الموضوع  158منظمة العمل الدولٌة رقم ) 

وقد عملت أدارت العمل فً الدول العربٌة تحت تأثٌر معاٌٌر العمل الدولٌة والعربٌة سواء بفعل      

ومصادقة هذه الدول علً االتفاقٌات او فعل االسترشاد بإحكام االتفاقٌات والتوصٌات علً تنظٌم عمل 

جال العمل وتوفٌر بعض المرأة وذلك فً اتجاه حماٌتها وتكرٌس مبدأ المساواة بٌنها وبٌن الرجل فً م

 .التسهٌالت التً تمكنها من التوفٌق بٌن عملها وواجباتها األسرٌة 
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والً دور الجانب التشرٌعً والرقابً تضطلع إدارات العمل بمهمة تنمٌة الموارد البشرٌة النسابٌة      

ها ونجاحها والنهوض بالتشغٌل وذلك عن طرٌق سٌاسات وبرامج وطنٌة لرفع مستوي كفاءتها وإنتاجٌت

 .فً اكتساب المهارات والمعارف عن طرٌق التدرٌب المهنً 

 الدور الوقابً إلدارات العمل ) مكاتب تفتٌش العمل ( :

 ) الرقابٌة (     نظام " تفتٌش العمل " بوظابف ومهام ) وقابٌة ( إلً جانب وظابفه ومهامه  ٌتمٌز     

وٌجري التركٌز فً المعاٌٌر الدولٌة والعربٌة وكذلك التشرٌعات الوطنٌة علً الدور ) الرقابً ( رغم ان 

الدور ) الوقابً ( ال ٌقل أهمٌة عن الدور الرقابً بل هو مكمل له وٌمثل القاعدة األساسٌة التً ٌنطلق 

 .منها الدور الرقابً لتفتٌش العمل 

  وٌعد الدور الوقابً دورا  سابقا علً الدور الرقابً حٌث ٌستمد لٌس من النصوص التً تكفل

تزامات صاحب العمل بشكل أساسً واخصها االلتزام من ال مشروعٌته ٌستمد وإنماتفتٌش العمل 

 .بوقاٌة العاملٌن معه من مخاطر العمل وهو الذي ٌتجلى فٌه بشكل ظاهر ذلك الدور الوقابً 

بما ٌلً علً سبٌل المثال : تصمٌم المشروع الذي ٌملكه صاحب  معناصر ذلك االلتزا وتتجسد

العمل صناعٌا كان أم تجارٌا او زراعٌا او خدمٌا وفقا للمواصفات واالشتراطات التً تحددها 

القوانٌن واللوابح السارٌة سواء فٌما ٌتعلق بالموقع فً الخارطة الجغرافٌة والسكانٌة التً 

طات التخطٌط العمرانً والنواحً الهندسٌة ونواحً السالمة والصحة المهنٌة فٌما تحددها سل

ٌتعلق بموقع المشروع والمواد الداخلة فً البناء والنواحً الهندسٌة ونواحً السالمة والصحة 

المهنٌة فٌما ٌتعلق بموقع المشروع والمواد الداخلة فً البناء والمداخل والمخارج ومنافذ 

 0من اشتراطات السالمة والصحة المهنٌة وصحة البٌبة  .وار البٌبً والتهوٌة الخ الطوارئ والج

وٌضاف إلً ذلك التنظٌم الداخلً لموقع الماكٌنات والمساحات التً تشغلها واالحتٌاطات الخاصة 

 .التً تحمً العمال من المخاطر التً علٌها والمواد المستخدمة فً النشاط 

 

 مل حسب نوعه وطبٌعته ووسابل الوقاٌة منها تبصٌر العمال بمخاطر الع. 

 قبل مباشرتهم لذلك العمل سلبٌةالذى ٌتضمن مخاطر  تدرٌب العمال علً العمل.  

  إعداد التعلٌمات الخاصة الواجب علً العمال إتباعها فً مكان العمل وعند مباشرتهم لألعمال

 .المكلفٌن بها 
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 ال من مخاطر اإلصابات واإلمراض المهنٌة بمختلف توفٌر الوسابل والمعدات الالزمة لوقاٌة العم

 .أنواعها حسب ما تنص علٌة اللوابح وتعلٌمات أجهزة السالمة والصحة المهنٌة 

  والصحة المهنٌة والتً تحدد اللوابح أعدادهم  السالمةتعٌٌن مسبولً ومشرفً ولجان

 .ومسبولٌاتهم بحسب حجم ونشاط المنشاة 

  ( لسنة  81وحٌث ان االتفاقٌة رقم )المهام والوظابف لجهاز تفتٌش  لهذهم لم تتعرض 1947

التوصٌة  تناولتها( وكان ذلك ابرز النصوص التً  81التوصٌة رقم )  األمرالعمل فقد تولت 

 .فً التوصٌة  تتداركهان  فأرادتلهذا الموضوع  إغفالها إلً( فطنت  81فكأنما االتفاقٌة ) 

م حٌث نصت 1919وقد أولت منظمة العمل الدولٌة عناٌة خاصة بتفتٌش العمل ومنذ نشأتها عام       

علً كل دولة ان تنشا نظاما للتفتٌش تشترك ( من دستور المنظمة بأنه "  41( من المادة )  9الفقرة ) 

 "  العمالٌة األنظمةفٌه النساء لضمان تنفٌذ 

ل قد انتهً إلً اإلقرار بضرورة تدخل الدولة فً تنظٌم عالقة العمل مما وإذا كان تطور عالقات العم     

بعا لم ٌكن كافٌا  لٌزٌل كل مظاهر الظلم واالستغالل اللذٌن ط نشأة قانون العمل , فان هذا وحده إلًأدي 

ولً تطبٌق أحكام القانون , لذا كان طبٌعٌا ان ٌقترن إصدار النصوص األهذه العالقة , إال ان ذلك رهن 

التً بدأت بها مسٌرة نمو وتطور هذا الفرع الجدٌد من فروع القانون , بالتفكٌر فً وجود نظام الرقابة 

 .علً تطبٌق هذه األحكام , لكفالة حسن التزام المخاطبٌن به بتنفٌذها 

 

القوانٌن  ألحكام يالجدوجود نظام فاعل لتفتٌش العمل لضمان التطبٌق  إلًالحاجة  تأكدتمن هنا      

مجرد حبرا علً  األحكام هذهالقوانٌن تصبح  هذه أحكاماالجتماعٌة والعمالٌة , فبدون رقابة علً تطبٌق 

 .ورق 

 المرأة العاملة ودور التشرٌعات العمالٌة فً حماٌتها :

وال ٌساهم التمٌٌز وحسب فً انتهاك  .فً عالم العمل  ٌزتمٌال األشخاصٌعانً مبات المالٌٌن من      

فالتمٌٌز ٌعٌق  .نتابج اقتصادٌة واجتماعٌة علً نطاق واسع  إلً, بل ٌقود  األساسٌة اإلنسانحقوق 

فرص العمل , وٌهدد المواهب البشرٌة الضرورٌة للتقدم االقتصادي وتفاقم التوتر والتفاوت 

وتصب  .ءا ضرورٌا من تعزٌز العمل الالبق وعلٌة , تعتبر عملٌة مكافحة التمٌٌز جز .االجتماعً 

المسابل المرتبطة بالتمٌٌز فً صمٌم عمل منظمة العمل الدولٌة , فمن خالل تشجٌع الحرٌة , علً 

وتشمل برامج  .النقابات  أعضاءبحق  التمٌٌزالوقاٌة من  إلًسبٌل المثال تسعً منظمة العمل الدولٌة 
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 المنزلًالدعارة او العمل  أسٌراتت والنساء األطفال ومساعدة الفتٌامكافحة العمل الجبري وعمل 

منظمة العمل الدولٌة  أنشطةمسالة المساواة بٌن الجنسٌن ضمن  إدماجتم  نفسه, فً الوقت  ألقسري

 .فً سوق العمل  المرأةالمشاكل المستمرة والمختلفة التً تواجهها  إدراكانطالقا من 

والمشمولة  األجرالمهن المتدنٌة  أغلبٌةاقل من اجر الرجل وتشغل  أجرا تتقاضىال تزال  فالمرأة     

وتسعً منظمة  .غٌر النظامً وغٌر المشمول باجر  السوقالعمال فً  أكثرٌةبحماٌة قلٌلة , وتشكل 

توسٌع فرص العمل المتاحة للنساء والنهوض بظروف االستخدام والقضاء علً  إلًالعمل الدولٌة 

خدمات الدعم  خالللدي النساء من  الرٌادة منظمة العمل الدولٌة روح وتشجع .التمٌٌز بٌن الجنسٌن 

  ., وتنمٌة المشارٌع , والتدرٌب , والقروض الصغٌرة وتوثٌق الممارسات الجٌدة 

حق  المرأةم اتخذت خطوة دولٌة , تعد انطالقة نحو تحقٌق هدف منح 1979دٌسمبر 18ففً      

التمٌٌز ضد  إشكالالمتحدة اتفاقٌة القضاء علً جمٌع  لألممالمساواة عندما اعتمدت الجمعٌة العامة 

 . المرأة

فً جمٌع المٌادٌن السٌاسٌة  للمرأةاالتفاقٌة الشاملة كفالة الحقوق المتساوٌة  هذهوتؤكد      

 التمٌٌزوتحرم  اإلطاروطنٌة فً هذا  تشرٌعاتسن  إلًواالقتصادٌة والثقافٌة والمدنٌة وتدعو 

وباتخاذ  والمرأةصة مؤقتة للتعجٌل بتحقٌق المساواة الحقٌقٌة بٌن الرجل وتوصً باتخاذ تدابٌر خا

دابٌر توتنص ال .هذا التمٌٌز  إدانة إلًاالجتماعٌة والثقافٌة التً تؤدي  األنماطخطوات تستهدف تعدٌل 

ً والمساواة ف االت السٌاسٌة وفً الحٌاة العامةفً المج للمرأةاالخري علً كفالة الحقوق المتساوٌة 

الوظٌفً فً حاالت  لألمنوضمانات  األجرالحصول علً التعلٌم وعدم التمٌٌز فً التوظٌف وفً 

الحٌاة  إطارداخل  ةالمسؤولٌفً  والمرأةاالتفاقٌة علً تساوي الرجل  هذه وتأكدالزواج والوالدة , 

 .علً الخدمات االجتماعٌة  أٌضا, كما تركز  األسرٌة

التمٌٌز فً الخدمات الصحٌة التً تقدم للنساء بما فً ذلك الخدمات وتدعو االتفاقٌة إلً عدم      

كما تولً االتفاقٌة  .المتصلة بتخطٌط األسرة والً منح المرأة أهلٌة قانونٌة مماثلة ألهلٌة الرجل 

 ةم باإلضاف1981هذا وقد صدقت مصر علً هذه االتفاقٌة عام  .أٌضا اهتماما بمشاكل المرأة الرٌفٌة 

 اتفاقٌات أخري تتعلق بعمل المرأة وهً :إلً عدة 

 .م بشان العمل لٌال ) النساء ( 1948( لسنة  89االتفاقٌة رقم )  .1

 .م بشان المساواة فً األجور 1951( لسنة  100االتفاقٌة رقم )  .2

 .م بشان حماٌة األمومة 1952( لسنة  103االتفاقٌة رقم )  .3

 .بشان التمٌٌز فً االستخدام والمهنة  م1958( لسنة  111االتفاقٌة رقم )  .4
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 .م بشان مراجعة اتفاقٌة حماٌة األمومة 2000( لسنة  183االتفاقٌة رقم )  .5

 .م بشان حماٌة األمومة 1952( لسنة  95التوصٌة الدولٌة رقم )  .6

فً  أكدم 2003( لسنة  12علً ان قانون العمل المصري رقم ) ان ننوه هنا وٌجب      

كل شخص طبٌعً ٌعمل لقاء اجر لدي صاحب عمل فً تعرٌف العامل هو )  األولً مادته

, ولٌس هناك ثمة  واألنثىا ٌشمل الذكر والشخص الطبٌعً هن ( هإشرافاو  ارتهإدوتحت 

العمل فاألصل فً سرٌان األحكام الواردة  نقانو ألحكاموالرجل فً الخضوع  المرأةتمٌٌز بٌن 

 .فً قانون العمل علً الذكور واإلناث دون تمٌٌز 

قد خصص قانون العمل المصري احد فصولة وهو الفصل الثانً من الباب السادس وهذا      

وقد نصت تلك المواد  .( لموضوع تشغٌل النساء  97 إلً 88من الكتاب الثانً المواد من ) 

 -العاملة لحماٌتها ورعاٌتها وهً : للمرأة علً حقوقا

 :(  88المادة ) 

المنظمة  األحكامالمواد التالٌة , تسري علً النساء العامالت جمٌع  بأحكام اإلخالل" مع عدم      

 تماثلت أوضاع عملهم " متى لتشغٌل العمال دون تمٌٌز بٌنهم

 : ( 89المادة ) 

الوزٌر المختص قرار بتحدٌد األحوال واألعمال والمناسبات التً ال ٌجوز فٌها  " ٌصدر     

 تشغٌل النساء فً الفترة ما بٌن الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا "

 ( : 90المادة ) 

وكذلك  أخالقٌاالضارة بالنساء صحٌا او  األعمال" ٌصدر الوزٌر المختص قرارا بتحدٌد      

 التً ال ٌجوز تشغٌل النساء فٌها " األعمال

 ( :  91المادة ) 

وضع  أجازةالحق فً  أكثرفً خدمة صاحب عمل او  أشهرعشرة  أمضت" للعاملة التً      

بشرط  تلٌهالشامل تشمل المدة التً تسبق الوضع والتً  لألجرمدتها تسعون ٌوما بتعوٌض مساو 

ٌرجح حصول الوضع فٌه وال ٌجوز تشغٌل العاملة ان تقدم شهادة طبٌة مبٌنا بها التارٌخ الذي 

من مرتٌن طوال مدة  ألكثرالوضع  أجازةللوع وال تستحق  التالٌةٌوما  وأربعونخالل الخمسة 

 خدمة العاملة "

 ( : 92المادة ) 
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الوضع المبٌنة بالمادة  أجازة أثناءخدمتها  إنهاءٌحظر علً صاحب العمل فصل العاملة او "      

 " .السابقة 

 ( : 93المادة ) 

فضال  –" ٌكون للعاملة التً ترضع طفلها خالل األربع وعشرٌن شهرا التالٌة لتارٌخ الوضع      

, للرضاعة ال تقل كل منهما عن نصف ساعة  أخرٌٌنالحق فً فترتٌن  –عن مدة الراحة المقررة 

من ساعات العمل وال تان اإلضافٌتان وللعاملة الحق فً ضم هاتٌن الفترتٌن وتحسب هاتان الفتر

 ٌترتب علٌها أي تخفٌض فً األجر "

 ( : 94المادة ) 

( من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم )  72من المادة )  الفقرة الثانٌة" مع مراعاة حكم      

الحق فً  فأكثرم ٌكون للعاملة فً المنشأة التً تستخدم خمسٌن عامال  1996( لسنة  12

 هذهاجر لمدة ال تتجاوز سنتٌن وذلك لرعاٌة طفلها , وال تستحق بدون  أجازةل علً الحصو

 من مرتٌن طوال مدة خدمتها " ألكثر األجازة

 ( :  95المادة ) 

العمل او  أمكنةان ٌعلق فً  فأكثر" ٌجب علً صاحب العمل فً حالة تشغٌل خمس عامالت      

 تجمع العمال نسخة من نظام تشغٌل النساء "

 ( : 96المادة ) 

" علً صاحب العمل الذي ٌستخدم مابة عاملة فأكثر فً مكان واحد ان ٌنشا دارا للحضانة او      

ٌعهد إلً دار للحضانة برعاٌة أطفال العامالت بالشروط واألوضاع التً تحدد بقرار من الوزٌر 

ة واحدة ان تشترك فً كما تلتزم المنشأة التً تستخدم اقل من مابة عاملة فً منطق 00المختص 

تنفٌذ االلتزام المنصوص علٌة فً الفقرة السابقة بالشروط واألوضاع التً تحدد بقرار من الوزٌر 

 المختص "

(  155ولتأكٌد تفعٌل تلك المواد لحماٌة ورعاٌة المرأة العامل صدر القرار الوزاري رقم )      

بشان تحدٌد األعمال التً ال ٌجوز تشغٌل النساء فٌها وهً علً سبٌل المثال )  م2003لسنة 

وكافة المشروبات الروحٌة  الكحولصنع  –الشقق المفروشة  –نوادي القمار  –العمل فً البارات 

صناعة  –اللحام  أعمالجمٌع  –صناعة الكاوتش  –صناعة اإلسفلت ومشتقاته  –إذابة الزجاج  –

 .التعرض للمواد المشعة  – األسمدة
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م بشان تنظٌم تشغٌل النساء لٌال 2003( لسنة  183كذلك صدر القرار الوزاري رقم )      

والذي نص فً مادته األولً بعدم تشغٌل النساء لٌال فً اي منشاة صناعٌة او احد فروعها ما 

 .بٌن الساعة السابعة مساء والساعة السابعة صباحا 

حظرت معظم تشرٌعات العمل العربٌة عمل المرأة لٌال واالستثناء لها بالعمل فً  هذا وقد     

 22بعض المهن واإلعمال التً ٌحددها القانون , ومن هذه التشرٌعات : القانون الكوٌتً ) المادة 

القانون السعودي ) المادة ومن قانون تنظٌم عالقات العمل (  27القانون اإلماراتً ) المادة و( 

القانون العمانً ) ومن مجلة الشغل (  66القانون التونسً    ) المادة ومن نظام العمل (  150

 0من قانون عالقات العمل (  29من قانون العمل ( والقانون الجزابري ) المادة  81المادة 

ٌة العرب االتفاقٌةفقد اصدر مؤتمر العمل العربً  المرأةاهتمام الدول العربٌة بعمل  إطاروفً      

 االتفاقٌة علً ما ٌلً : هذه أحكامالعاملة , وتدور  المرأةم بشان 1976( لسنة  5رقم ) 

التشرٌعات علً  هذهفً كافة تشرٌعات العمل , وان تشمل  والمرأةالعمل علً مساواة الرجل  .1

 0فً كافة القطاعات بصفة عامة وقطاع الزراعة بصفة خاصة  المرأةالمنظمة لعمل  األحكام

د تساوي والمرأة فً كافة مجاالت العمل عنتكافؤ الفرص فً االستخدام بٌن الرجل  ضمان .2

 .المؤهالت والصالحٌة 

 .المساواة مع الرجل  العاملة علً قدم للمرأةفرص العمل  إتاحةضمان  .3

العاملة بعد فترات انقطاعها المسموح بها عن  المرأةتدرٌب  ضمان توفٌر كافة تسهٌالت إعادة .4

 .مجال العمل

والتً ٌحددها  األخالقالخطرة او الشاقة او الضارة بالصحة او  األعمالحظر تشغٌل النساء فً  .5

 .التشرٌع المحلً لكل دولة 

 .حظر تشغٌل النساء لٌال  .6

 .إلزام صاحب العمل فً المنشأة التً تعمل بها النساء بتهٌبة دار حضانة  .7

للحمل وفً الفترة  األخٌرةة أثناء الفترة العمل علً تخفٌف األعمال التً تكلف بها المرأة العامل .8

 .األولً عقب الوالدة 

 .حق المرأة العاملة فً أجازة باجر قبل وبعد الوضع  .9

 

                            (.  ( ).  ( ). ) 
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  الثاني المبحث

 ــــــــــــــــــــــــــ

 دور المرأة فً التنمٌة

 ــــــــــ

 تمهٌد :

.. الذي تفاوت معدل ظهر مفهوم او مصطلح التنمٌة الشاملة فً النصف الثانً من القرن العشرٌن      

الثابتة لقٌاس تقدم المجتمعات , ودلٌال علً ان  المفاهٌمأصبح من بٌن  تطبٌقه بٌن دول العالم , ولكنه

مضامٌن من لما تنطوي علٌة لكل المجتمعات المعاصرة , وذلك  وأساسٌاتمثل مطلبا ملحا  أصبحتالتنمٌة 

 هذهلما ٌنتج عنها من نتابج حاسمة فً حاضر  وأٌضااجتماعٌة واقتصادٌة وسٌاسٌة وثقافٌة هامة , 

 .المجتمعات ومستقبلها 

درجة  إلًمن التنمٌة هو سعادة البشر وتلبٌة حاجاتهم , والوصول بهم  األساسًكان الهدف  وإذا     

وسابل  أهمالذٌن هم  أنفسهمبالبشر  إال تنموال  ذاتهافً حد  فإنها,  نٌتهمإنسامالبمة من التطور وتعمٌق 

 .تحقٌقها 

االهتمام بقضٌة التنمٌة الشاملة , وانطالقا من ان التنمٌة ترتكز فً منطلقاتها علً حشد  إطاروفً      

وبدورها  بالمرأةام الطاقات البشرٌة الموجودة فً المجتمع دون تمٌٌز بٌن النساء والرجال , ٌصبح االهتم

 اآلخرالمباشر فً النصف  تأثٌرها إلً باإلضافة,  انهاذعملٌة التنمٌة  من أساسٌافً تنمٌة المجتمع جزءا 

لزاما ان ٌسهمن فً  أصبحوقد  اإلنتاجٌة طاقته, ذلك ان النساء ٌشكلن نصف المجتمع وبالتالً نصف 

مجتمع مرتبطا ارتباطا وثٌقا بمدي  أيتقدم  أصبحبل لقد  العملٌة التنموٌة علً قدم المساواة مع الرجل ,

تقدم النساء وقدراتهن علً المشاركة فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة , وبقضاء هذا المجتمع علً 

 .التمٌٌز ضدهن  أشكالكافة 

ن نور فً اسطرا م اإلسالمٌةفً العصور القدٌمة والحدٌثة وخاصة فً المجتمعات  المرأةلقد سطرت      

 لألحادٌثوفقٌهه ومحاربة وراوٌة  وأدٌبةجمٌع المجاالت , حٌث كانت ملكة وقاضٌة وشاعرة وفنانة 

تكد وتكدح وتساهم بكل طاقاتها فً  اإلسالمٌةفً المجتمعات  المرأةلت اماز اآلنالنبوٌة الشرٌفة والً 

القادمة , وهً  األجٌالة تربٌة سبولٌتقع علً عاتقها مالتً  األم, فهً  أسرتها وأفرادرعاٌة بٌتها 

بناء المجتمع دورا فً  المرأةالزوجة التً تدٌر البٌت وتوجه اقتصادٌاته , وهذا ٌجعل الدور الذي تقوم به 
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علً القٌام بهذا الدور تتوقف علً توعٌة نظرة  المرأةولكن قدرة  .او التقلٌل من خطورته  ال ٌمكن إغفاله

ها ودورها فً المجتمع وتمتعها بحقوقها وخاصة ما نالته من تثقٌف المجتمع إلٌها واالعتراف بقٌمت

وتأهٌل وعلم ومعرفة لتنمٌة شخصٌتها وتوسٌع مداركها , ومن ثم ٌمكن القٌام بمسؤولٌاتها تجاه أسرتها 

 ., وعلً دخول مٌدان العمل والمشاركة فً تنمٌة المجتمع 

م , بدا االهتمام 1996مؤتمر بكٌن عام  وحثً(  1985 / 1975)  للمرأةومنذ بداٌة العقد العالمً      

بفاعلٌة مثل الرجل , والمشاركة فً اتخاذ القرار  أدوارها أداءوتمكٌنها من  المرأةالعالمً بقضٌة تنمٌة 

فً مختلف مناحً الحٌاة السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة , وقد واكب هذا االهتمام العالمً 

, وذلك من خالل عقد سلسلة من الندوات  واإلقلٌمٌة الدولٌةمن الدول والهٌبات والمنظمات  باهتمام كثٌر

م 2000العربٌة بالمنامة فً ابرٌل عام  المرأةقمة  منتدىوالمناقشات وورش العمل والمؤتمرات , منها 

العربٌة  للمرأةبٌة م ( ومؤتمر القمة االستثنا2000العربٌة ) القاهرة  للمرأة األولمرورا بمؤتمر القمة 

والمجتمع ,  والمرأةوالسٌاسة ,  المرأةعدة منتدٌات حول  إلً باإلضافةم ( 2001بالمغرب ) نوفمبر 

 .فً بالد المهجر , والتً عقدت فً عدة دول عربٌة  والمرأةواالقتصاد ,  والمرأة,  واإلعالم والمرأة

ٌات والمرأة فً بعض بلدان العالم اإلسالمً إال دلٌل المالبمة لتعلٌم الفت البنٌةوما هذه الدراسة حول      

علً االهتمام المنظمة اإلسالمٌة للتربٌة والعلوم والثقافة بدور المرأة وحرصها علً تمكٌنها من دورها 

 .الحقٌقً فً تنمٌة المجتمع

ٌة والعربٌة ان جمٌع االتفاقٌات والتوصٌات الصادرة من منظمة العمل الدول إلًوهنا ٌمكن اإلشارة      

 .لح تنمٌة دور المرأة فً المجتمع إنما تصب فً صا

 دور المرأة العاملة فً التنمٌة المجتمعٌة : 

فً  المرأةالعاملة , حٌث انه كلما زادت فرص  بالمرأةترتبط عملٌة التقدم االجتماعً ارتباطا وثٌقا      

وذلك من حٌث التمتع بحقوقهن الطبٌعٌة , وان تخلف  , وتطورهالمشاركة فً عملٌة بناء المجتمع 

) سلبا ( وذلك باعتبارها تشكل نصف المجتمع , ونصف القوي  المرأةالمجتمع ٌنعكس علً وضع 

عن المشاركة فً التنمٌة االجتماعٌة الشاملة , بالتالً تصبح  المرأةجبت البشرٌة وبالتالً فانه اذا ح  

المعلوم ان هدف عملٌة التنمٌة هو إحداث تغٌٌرات فً المجتمع تطول  الرجل , ومن ٌنتجهمستهلكة لما 

والرجل معا , ودحض ما ٌشاع من ان المرأة ال تستطٌع تأدٌة العمل كما ٌفعل الرجل , والمشاركة  المرأة

 .فً عملٌة التنمٌة االجتماعٌة 
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رص التعلٌم والتدرٌب وتزوٌدها , وف للمرأةومما الشك فٌه ان التنمٌة الحقٌقٌة تعنً توفٌر الراحة      

بالمهارات الجدٌدة وتوفٌر الصحة النفسٌة لها وحماٌتها بسٌاج من التشرٌعات للحفاظ علً حقوقها , 

باعتبار ان نجاح التنمٌة ٌتطلب باألساس تحرٌر المرأة ثقافٌا واقتصادٌا واجتماعٌا وتحرٌرها من تسلط 

 .ا لكً تشارك بجهودها وعقلها وفكرها فً تنمٌة المجتمع الرجل , وفتح جمٌع األبواب والمجاالت أمامه

والحقٌقة التً ال ٌمكن تجاهلها هً وجود العدٌد من العوابق والعراقٌل التً تعترض طرٌق مساهمة      

المرأة فً التنمٌة , وهً نفس العوابق والعراقٌل التً تعترض مسٌرة المجتمع من الرجال والنساء 

قٌود فً الفكر والحركة , مما ٌعطل عملها  المرأةان هناك أفكار سابدة تفرض علً  حٌث .لتحقٌق التنمٌة 

نفسها تتحمل نتابج فشل التنمٌة , لكونها تخضع لسٌطرة  فالمرأةالمنتج , وٌحد من قدرتها علً العطاء , 

من  أكثر واإلرهاقوان نصٌبها من الجهل والمرض  أكثرتعانً  المرأة( , حٌث ان  أحٌاناوتسلط الرجل ) 

كذلك نجد من ناحٌة آخري ذلك القهر االقتصادي الممارس علً المرأة , حٌث ان غالبٌة النساء  .الرجل 

العامالت هن م نجات خارج المنزل وداخلة , فالنساء اللواتً ٌعملن فً الزراعة ) مثال ( ٌزداد قهرهن 

ٌر محسوبات ضمن قوة العمل النسابٌة ، ألنهن م نتجات وهن محرومات من التأمٌنات االجتماعٌة وغ

وكذلك الحال بالنسبة للنساء العامالت فً المنازل او المكاتب والرٌف مما ال تشملهن التأمٌنات االجتماعٌة 

او قوانٌن العمل او قانون النقابات العمالٌة هؤالء النساء ٌعشن تحت سٌطرة الرجل وحقوقهن تبقً 

رف فً أنفسهن وبالتالً ت همل احتٌاجاتهن فً المجتمع واألسرة مهدورة , بحٌث ال ٌملكن حق التص

 .وبالتالً تنخفض نسبة مشاركتهن فً التنمٌة وتقدم المجتمع 

كما ال ٌمكن إغفال العادات والتقالٌد الموروثة والسابدة فً معظم المجتمعات العربٌة والتً تحول )      

ها بالعمل فقط فً وظابف محددة كالتدرٌس والتمرٌض , أحٌانا ( دون خروج المرأة للعمل , او السماح ل

والوظابف البعٌدة عن التعامل مع الرجال , إلً جانب ذلك ثمة عوابق أخري كالعوابق االجتماعٌة 

 .والثقافٌة والتربوٌة 

االرتقاء بالعنصر  إلً, حٌث تهدف  المرأةان عملٌة التنمٌة هً عملٌة متكاملة ٌشارك فٌها الرجل مع      

, البشري دون تمٌٌز بٌن فباته , لذلك ٌنبغً ان تستوعب عملٌة التنمٌة فً خططها كل فبات المجتمع 

 وإحاللالسلبٌة المتخلفة ثقافٌا واجتماعٌة واقتصادٌا وسٌاسٌا ,  المرأةفنسق القٌم من شأنه محو صورة 

ة , المشاركة فً الحركات التنموٌة المختلفة , وهذا المثقفة الذكٌة الواعٌة , االٌجابٌ المرأةمحلها صورة 

العدٌد من التشرٌعات والقوانٌن الوطنٌة وتفعٌل االتفاقٌات والمواثٌق الدولٌة والعربٌة للحفاظ  أٌضاٌتطلب 

 . المرأةعلً حقوق 
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ادالت نؤكد علً ان التحوالت التً شهدها العالم , وخلفتها سٌاسة العولمة , وتحرٌر المب وأخٌرا     

 فرضتالتجارٌة , وبرامج التكٌف الهٌكلً ) الخصخصة ( , وتطوٌر تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت , 

دورها فً النهوض  وأهمٌةشدٌد النظر فً قضاٌاها  بإلحاحالعربٌة تستوجب  المرأةتحدٌات جدٌدة علً 

 .بالمجتمع واالرتقاء به 

 والتأهٌلبعملها بما فٌها التعلٌم  بالمرأة والعوامل المهٌبهوعلً الرغم من هذه التغٌٌرات ذات العالقة      

مختلف مجاالت العمل ,  المرأةالعامالت ومزاولة  أعداد رٌب والتشرٌعات القانونٌة وازدٌادوالتد

تمع نحو عملها ونحو مكانتها , المج أفراد وأراءومشاركتها السٌاسٌة والتعبٌر االٌجابً فً اتجاهات 

 وكفاءتها وتفوقها ) أحٌانا ( المرأةصدارة  إلًوالدراسات التً تشٌر  األبحاثوكذلك بالرغم من نتابج 

وبٌن ما  جهةوقدرتها وما تطمح الٌه من  المرأةعلً الرجل , فان الفجوة مازالت واسعة بٌن إمكانات 

العلٌا سواء  اإلدارٌةفً المراكز  للمرأةتمثٌل غٌر المتكافا الواقع العملً مؤسسٌا وإدارٌا , فال ٌجسده

انتشارا  وأكثرالخاصة الزال هو السابد خاصة فً الدول النامٌة ,  األعمالالمؤسسات العامة او منظمات 

, مع  واإلشرافٌةعلً كافة المستوٌات الوسطً  أٌضا اإلداري األعلى وإنمالٌس علً المستوي  وأوسع

منها المعوقات لبروز دورها , وعدم االعتراف بقدراتها , ومنحها  المرأةعمل  تواجهالتً  تعدد المعوقات

او وظابف إدارٌة روتٌنٌة بهدف تحجٌم مستواها الوظٌفً , وتروٌج االعتقاد الذي ٌبٌن ان رواتب متدنٌة 

ٌس لدٌها اإلبداع المرأة هً عاطفٌة جدا بطبٌعتها وإنها مهتمة بحٌاتها الشخصٌة أكثر من العملٌة , ول

والتجدٌد , كل هذه المعتقدات تتسبب فً خلق مشكالت وصعوبات جمة أمام تقدم المرأة وتطورها , مما 

  .أدي إلً انخفاض فً نسب تبوء المرأة للمواقع اإلدارٌة العلٌا 
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 بيانات إحصائية عن المرأة العاملة المصرية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  23.1م (           2011نسبة مساهمة المرأة فً النشاط االقتصادي ) قوة العمل عام% 

  22.6م (                                             2011معدل البطالة بٌن النساء ) عام% 

 20.5م (                         2011لتخرج ) المرأة ( ) عام نسبة المتعطلٌن لحدٌثً ا% 

  46.7(                               2010نسبة المشتغالت بالقطاع غٌر الرسمً ) عام% 

  16م (                                                    2010نسبة المرأة المعٌلة ) عام% 

 41(                                   2010االنتخابٌة ) عام  نسبة المقٌدات فً الجداول % 

  31.2م (             2011نسبة المرآة بوظابف اإلدارة العلٌا بالقطاع الحكومً ) عام% 

  22% , رجال 37م (               نساء 2006نسبة األمٌة بٌن النساء والرجال ) عام    % 

  18(                                   2008الصحً ) عام نسبة المستفٌدات من التامٌن% 

 

 " المصدر الجهاز المركزي للتعببة العاملة واإلحصاء "

 ) التوصٌات (

 ـــــــــــــــــ

 : إلٌهانعرض فٌما ٌلً التوصٌات التً تم التوصل  .بعد ان فرغنا من موضوعات ورقة العمل      

العاملة بعٌن االعتبار  للمرأةمعاٌٌر العمل الدولٌة المتعلقة بالحماٌة القانونٌة  إلًٌجب النظر  .1

, او عند تعدٌل التشرٌعات  بالمرأةسواء عند الرغبة فً التصدٌق علً االتفاقٌات المتعلقة 

 .المعاٌٌر  هذهتكون هذه التشرٌعات منسجمة مع  حتىالوطنٌة 

, وذلك  واألجورالتشغٌل  أحكاموالرجل فً  المرأةن المساواة بٌ مبدأضرورة النص صراحة علً  .2

 .صراحة  المبدأالعربٌة التً ال تتضمن هذا  للتشرٌعاتبالنسبة 

فً مجال التوعٌة  وظابفهدعم دور تفتٌش العمل فً مراقبة تطبٌق التشرٌعات العمالٌة وتعزٌز  .3

ٌق الفعلً للتشرٌعات والعمال , الذي من شأنه ضمان التطب األعمال ألصحاب واإلرشادوالنصح 

 .ودعم الجهود الهادفة لتحقٌق العمل الالبق للجمٌع  اإلنتاج أطرافوترسٌخ الثقة بٌن 

تمشٌا مع معاٌٌر العمل  أسبوعا(  14)  إلًالوضع ورفعها  أجازةالنظر فً مدة  إعادةضرورة  .4

 . األمومةم بشان حماٌة 2000( لسنة  183االتفاقٌة الدولٌة رقم )  األخصالدولٌة وعلً 
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العربٌة والتروٌج لحقوقها فً سابر المجاالت السٌاسٌة واالقتصادٌة  المرأةالتوعٌة بقضاٌا  .5

 .والصحٌة  واإلعالمٌةواالجتماعٌة والثقافٌة والقانونٌة 

تحسٌن ظروف وبٌبة العمل  شانهتطوٌر التفتٌش فً مجال السالمة والصحة المهنٌة بما من  .6

 .والمعدات الالزمة  واألجهزةلمهنٌة وتوفٌر الكوادر المتخصصة ا األخطاروتعزٌز الوقاٌة من 

عند الوفاة , علً ان  أجازةالعاملة التً ٌتوفً زوجها علً  المرأةضرورة النص علً حصول  .7

 .ولمدة معٌنة ٌحددها التشرٌع الوطنً حسب ظروف كل دولة  األجرمدفوعة  األجازة هذهتكون 

الوضع بصرف  ألجازةالعاملة  المرأةبٌة علً استحقاق ضرورة النص فً تشرٌعات العمل العر .8

 .العاملة  للمرأة يالالإراد اإلجهاضالنظر عن اكتمال فترة الحمل لٌشمل حاالت 

القٌام بالتوفٌق  إمكانهاالعمل العربٌة او مكاتب التشغٌل الخاصة فً  وزاراتمكاتب التشغٌل فً  .9

 .المرأةلمنع استدامة ممارسة التمٌٌز ضد  بٌن العرض والطلب فً سوق العمل وان تعمل كحارس

 .خطط وسٌاسات التنمٌة الشاملة للدول العربٌة  أولوٌاتضمن  المرأةقضاٌا  إدماج .10

تهٌبة نظام معلومات متطور وم حدث باستمرار عن المنشاة الخاضعة للتفتٌش وكذلك عدد  .11

 .العمال المشمولٌن بالقانون من الذكور واإلناث 

 .الحماٌة للعامالت فً مجال الزراعة  مد مظلة .12

البدوٌة والحرص علً حقها فً التعلٌم والعمل  المرأةضرورة االهتمام برفع مستوي  .13

 . اإلنسانتنافى مع حقوق درجة ت أقصً إلًمهمشة  أنهاوالمٌراث , حٌث 

داخل مؤسسات صنع القرار سواء كانت المؤسسات التنفٌذٌة او  المرأةتفعٌل دور  .14

 .ة التشرٌعٌ

لمحجوز ( للمرأة فً المجالس العمل علً تدعٌم وتشجٌع نظام الكوتا ) نظام النصٌب ا .15

حٌث ٌعتبر ذلك من قبٌل التمٌٌز االٌجابً المحمود , حٌث ٌأخذ بهذا االتجاه نحو مابة ٌعٌة , التشر

 .دولة وذلك دعما للمشاركة السٌاسٌة للمرأة 

ن جانب الجهات الحكومٌة العربٌة او مزٌد من االهتمام , سواء م توجٌهالعمل علً  .16

 .المعٌلة  المرأةمنظمات المجتمع المدنً او الجمعٌات الرٌفٌة التطوعٌة لمشروعات 

   .ضرورة وضع آلٌات ووسابل تساعد علً دمج المرأة المعاقة فً سوق العمل .17

حٌث الدور المؤثر للنقابات فً الدفاع  ضرورة دعم التواجد النسابً فً العمل النقابً ,  .18

 .ومكتسباتها  المرأةعن حقوق 



18 
 

 االتوسع فً إنشاء مراكز التدرٌب المهنً إلعداد الكوادر الفنٌة من النساء التً تحتاجه .19

 الفرص االستثمارٌة , وإنشاء مراكز دعم فنً للنساء لتأهٌلهن لسوق العمل فً مجال الصناعات ,

وربط المشروعات الصغٌرة للمرة بنظام تسوٌقً ٌساعد علً استمرار ونجاح هذه المشروعات 

ٌ سهم فً تعزٌز التنمٌة   .مما 

أهمٌة تطوٌر المناهج الدراسٌة فً جمٌع المراحل التعلٌمٌة علً ان تشمل تعزٌز قٌم  .20

الخاطا الخاص المساواة بٌن الجنسٌن وعدم التمٌٌز ضد المرأة وتصحٌح الموروث االجتماعً 

 .بالمرأة 

توسٌع مظلة التأمٌنات الصحٌة واالجتماعٌة لتشمل المرأة الرٌفٌة والبدوٌة والمسنة  .21

 .والمعٌلة 

ضرورة توفٌر الحماٌة االجتماعٌة والصحٌة والتأمٌنٌة للمرأة العاملة فً قطاع غٌر  .22

 .الرسمً والعمالة الموسمٌة والمؤقتة 
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