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 تقديم 

المنظم من أكثر القطاعات االقتصادية هشاشة، فإلى جانب غياب الحماية  يعتبر القطاع غير  

تتسم    ي الت  –هذا القطاع وكثافة العمالة النسائية به    ياالجتماعية والتشريعية للعاملين ف 

ضافيا للعامالت  إلتشكل تحديًا    19-أتت جائحة كورونا /كوفيد  –المهارات    غالبيتها بضعففي  

دابير اإلغالق الشامل والجزئي التي اتبعتها الحكومات خالل هذا  في هذا القطاع خاصة مع ت

الذ األمر  القطاع  إلى  إيدفعنا    يالعام،  هذا  اإلهو  عتبار  اآلثار  من  تضررًا  قتصادية  األكثر 

 في العالم عموما وفي الدول العربية خصوصا.  19-ية لجائحة كوفيدجتماعية والصح  واإل

اإلجر توفير  على  السلطات  تأكيد  العمال  ومع  تحفظ صحة وسالمة  التي  الوقائية  في  اءات 

بالتدابير اإل  يستمرار فمكان العمل، تظل هناك حاجة لإل   يتساهم ف  يحترازية الت اإللتزام 

 انتشار هذا المرض. من التقليل 

  –   من القوة العاملة  لعمالة النسائيةل  بارتفاع الوزن النسبيوإذ يتسم القطاع غير المنظم  

ي المستوى التعليمي للعامالت بهذا القطاع دوراً   –خاصة في األرياف   في   وحيث لعب تدن 

ة   يأت  إدراكهنقل  واإلجتماعية،  اإلقتصادية  األاإل  يبحقوقهن  الفئة  بهذه  عرضة  هتمام  كثر 

دخال التعديالت التشريعية الضرورية  إذلك من    يتبع، وما19-لبية لجائحة كوفيدداعيات الس  للت  

القطاع غير المنظم حقوقهن وتعزز    يتضمن للنساء العامالت ف   يلتزام بالمعايير التواإل

مرجو   هدفا  عملهن  شروط  وتحسين  النساء  بعمل  النهوض  ل  يمث  إذ  تعمل  مكاسبهن،  ا، 

أطراف اإلنتاج في الدول العربية على بلوغه إليمانها العميق بأهميتهن ودورهن الفاعل في  

 بناء مجتمعاتنا العربية.  

هانات األساسية التي تعمل  أحد الر    المشاركة االقتصادية للنساء يعد  رفع معدل  ن  أوالشك  

دته  لى تحقيقها، وهو ما جس  عبية مع شركائها من أطراف اإلنتاج الثالثة  منظمة العمل العر

طراف أيا  هذه األمن قبل    –أدنى    كحد    –عبر وضعها  لمعايير العمل العربية  الواجب اتباعها 

 وأيا كانت ظروف القطاع االقتصادي الذي تعمل به النساء.  ، كان مكان العمل

إصداراتها المتنوعة وأحدثها    المختلفة وعبرأنشطتها    ن خاللكما عملت منظمة العمل العربية م

على  "2030التنمية المستدامة    إطار أهداف"اإلستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في  

بيئة العمل   لم  تحسين  وضمان فرص وشروط العمل الالئق    اإلجتماعي.العادلة وتعزيز الس 

 مما يساهم في تحقيق التنمية   للعمال وخاصة للمرأة العاملة،
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ف شركائنا من أطراف اإلنتاج  م يسعدنا أن نضع هذه الدراسة تحت تصر  وانطالقا مما تقد  

وممث    –  الثالثة األأ  يلالحكومات  والعمال  صحاب  العربي  يف  –عمال  والمعنيين    ،الوطن 

وبأوضاع المرأة العاملة في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع   ،العمالبقضايا العمل و 

راسة من تشخيص ألوضاع العامالت في    غير المنظم آملين اإلستفادة مما تناولته هذه الد 

خلفته   وما  القطاع،  ال  ،هذا  تزال  اإلقتصادية  وال  أوضاعهن  على  تداعيات  من  جائحة 

راتمن  و   ،جتماعيةواإل تباعها والتي تعكس تجربة منظمة  إالتدابير التي نوصي بعن    تصو 

 ها في مجال قضايا المرأة العاملةالعمل العربية وأدبيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فايز علي المطيري 

 المدير العام 
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 فريق العمل 

 .2020 في عامهذه الدراسة صادرة عن منظمة العمل العربية 

 إعداد: 

  خبيرة بإدارة الحماية اإلجتماعية – منجية هادفي  /األستاذة -

 : مراجعة فنية 

 مستشار المدير العام  – حمدي أحمد/ األستاذ -

 مستشار المدير العام   – محمد شريف / األستاذ -

 مستشار المدير العام  –شتيوي بهلول اال/ األستاذ -

القائم بأعمال مدير المعهد العربي للصحة والسالمة   - رشديةرانية  /دكتورة  -

 المهنية 

 .  لمساعدتهم في المراجعة  جتماعيةدارة الحماية اإلإزمالء ب للوالشكر موصول 

 : تصميم وتنسيق

 رئيس قسم التوثيق والمعلومات –أحمد شوقي / األستاذ -

 المدير العام  ديوان – الرايس مروان/ المهندس -

 ديوان المدير العام  -المهندس/ معتز عزت  -
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 مقدمة 

قتصادية الهيكلية التي اتبعتها صاالحات اإلر المنظم في المنطقة العربية باإلاالقتصااد غي  ارتبط تطور

 ،الماالياة العاالمياة بااألزماات  رهااتاأث  وبنمااذج التنمياة المتبعاة ومادى الادول العربياة في أواخر الثماانيناات، 

االقتصاااااااادياة  وضااااااااع  بظاللهاا على األ  لقاتالتي أوقتصااااااااد العاالمي  اإل  في مسااااااتوىرات  والتغي  

 .ة لبلدان المنطقة العربيةواالجتماعي

ة ، منها أن المرأساء بما يفوق الرجال من عدة نواحيقع على الن  واألزماتقتصادية  اإل  التغيرات  عبءإن  

  ر والمنظم وغير المنظم لتعويض الفجوة بينر وغير المججالعمال المجج   ضااااااغط  من اكبير اتتحمال قادر

خدمات األسااساية للعيا الكريم ال إحتياجات  وارتفاع تكلفة    ،الساعري  مخ  ضاوالت  ،دخل األسارة  مساتوى

 لىإه الدعم الحكومي الموج  ض من  تعويض ما يخف  عبء    أنها تتحمل  األسااااارة، كماوالالئق لكل أفراد 

 إلخ..رعاية األطفال والتعليم و الصحةكبعض الخدمات 

التي حصادت أرواحا و  19-كوفيدالتداعيات التي خلفتها وال تزال جائحة  دراساة  لى  إ تحيلنا هذه التغيرات

في مسااتوى أسااواق العمل العربية وذلك هامة  لى تسااجيل خسااائر  إت  وأد  عديدة في أرجاء المعمورة  

 الوظائف. ماليينبفقدان 

في أوضاااااااعهن   لتادهور حااد  القطااع غير المنظم  ضاااااات عاامالت  تعر    19-ومناذ انتشااااااار جاائحاة كوفياد

كما كشااااافت الجائحة مدى هشااااااشاااااة أوضااااااعهن فيما يتعلق   ،اإلجتماعية نتيجة فقدانهن وظائفهن

ومسااااجوالت عن غالبيتهن معيالت ألساااارهن  في    فهن  ،بالحماية االجتماعية وشااااروط العمل الالئق

ت  واجهاوالجزئي    يكل  جراءات الحجر الصااااااحي ال إحياة واألساااااارياة ألفراد أساااااارهن، ومع الرعااياة الصاااااا

وبين    ،فقادان الادخال  وباالتااليالمحاافظاة على حيااتهن والمكوا باالبيات   معاادلاة صااااااعباة بين    العاامالت

ماا جعال أطراف اإلنتااج في الادول العربياة   ،المحاافظاة على الادخال ومواجهاة خطر العادوى واإلصاااااااباة

اظ  والحفاظ على شااااروط العمل وحمايته والحف  19-مواجهة جائحة كوفيدل تواجه مسااااجوليات جساااايمة 

 على الوظائف.

  قطاعواقع العمالة النساائية في ال ول  األ  هافي قسام تساتعرضالتي   ،الحالية الدراساةما تناولته    هذا

على المشااااااركة   19-كوفيد  آثار جائحةتتناول    يالقسااااام الثان العربية، وفيفي المنطقة    غير المنظم

المتعلقة    قتصاااادياإلنعاش  وتدابير اإلاإلقتصاااادية للنسااااء، وأخيرا توصاااي بجملة من الساااياساااات  

هاة إ مواجهاة هاذه األزماة والتخفيف من الثالثاة من أجال    نتااجلى أطراف اإلباالقطااع غير المنظم موج 

 .غير النظاميات تداعياتها على العامالت
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   :القسم األول

م في واقع  ة النسائية في اإلقتصاد غير المنظ  العمال

 المنطقة العربية 

 المشاركة اإلقتصادية للنساء في الدول العربية     .1

 ھمال  العمل سااوق  ياالنخراط فو التعليممن    يبقدر كاف المرأة تمتع   أن الدراسااات من العديد تجكد

 تسااعد العمل ساوق في ھامشااركت ادةيز أن كما .االقتصاادي النمو مساتوى على  ريكب جابييإمردود 

 .اةيالح مناحي من ديالعد في نيالجنس  نيب المساواة من ديالمز إلى االقتصادي النمو ترجمة على

ال تزال المشاااركة اإلقتصااادية   ،ماضاايةعلى الرغم من التقدم الحاصاال خالل الساانوات العشاارين ال و

ال تزال العديد من أساواق العمل كما  للنسااء محدودة في  كثير من بلدان العالم  وخاصاة النامية منها،  

تحقيق    بصااعوبةحيث اتساامت هذه األسااواق  فى مسااتوى الوظائف المعروضااة،  تتعامل بتفاضاالية

 . نساءضمان شروط العمل الالئق للاواة بين الجنسين والمس 

لت نساابة سااج  حيث    ،من بلد عربي آلخر  متفاوتةالعربية   تزال مشاااركة النساااء في أسااواق العمل الو

اباتا  كما  %،16.7البطالة بالنسااابة لإلناا    2017سااانة   في  رتفعت نساااب البطالة في صااافوف الشااا 

طها إلى   رغبة نيبديعندما   الشااابات والنساااء العربيات عامة   وهو ما يبين أن،1  %39.3ليصاال متوساا 

 على سااواء العمل  فرصحصااول على ال  في رةيكب صااعوبات واجھني العمل سااوق إلى الخروج في

الوظائف بعض  تنميط  ل  أو البطالة التلمعد   ارتفاع من  ھاتفرضاااا وما ةياالقتصاااااد األوضاااااع ضااااوء

 مرتفعة تعتبر التي البطالة اتيمساااااتو على بدوره نعكسي مما  ،العمل أساااااواق المعروضاااااة في

 .العالمية بالمعدالت اسيبالق

 

 

 

 
1 Observatoire de l’OIT, 3ème et 4 ème édition, Le COVID-19 et le monde du travail : 

Répercussions et réponses 2020 
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% من إجماالي 78.2وتتركز العماالاة النسااااااائياة في البلادان العربياة في قطااع الخادماات حياث تشااااااكال  

من %  6.1فيماا تنخفض بشااااااكال كبير في قطااع الصاااااانااعاة إلى نحو    العاامالت في البلادان العربياة،

ت في النااا العاامإلامن إجماالي    %15.8بنحو  نساااااابياا في قطااع الزراعاة    نااا، وترتفعاإلت  العاامال

 الجدول التالي: يبينهكما ، 2الدول العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعميق الهشااشاة وتعطيل  من  لى مزيد إإن عدم اعتماد مبدأ تكافج الفرص في مجال العمل سايجدي  

ف بعض الدول فيها ضااامن األقل  ،العربية  في المنطقةالتنمية   لنموًا في   حيث تصااان   العالم وَتصااا 

كان نسبة  تقريباً  % 16إلى   – يوميا دوالر 1.90 المحدد عالميا باااا  –  الفقر خط دون يعيشون الذين الس 

 .3 نمواً  العربية األقل البلدان في

 
 2018 محددات مشاركة المرأة في القوى العاملة، صندوق النقد العربي،  2
   2020اللجنة االجتماعية واإلقتصادية لغربي آسيا اإلسكوا ،التقرير العربي للتنمية المستدامة   3
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ا ل وقد خلق    ظاهرة4  الفقر تأنيث أصاب  ثم ومنلنسااء، دى اهذا الواقع وضاعا اقتصااديا واجتماعيا هشا 

 ،رأس المال البشاااااري العمل ودعم فرص توفير اتجاه يف الساااااير يجب بل باإلنكار ال تعالج حقيقية

نتيجاة عادم المساااااااواة والتمييز في مجااالت التعليم والوصااااااول إلى الموارد ظااهرة هاذه ال وتتعمق  

يجثر على مشاااااركة النساااااء االقتصااااادية وهو ما   .5اإلقتصااااادية وتحدي االندماج في أسااااواق العمل

في تحقيق التنمية   نودوره القرار صانع مراكز في  نوخصاوصاًا على تواجده والساياساية، واإلجتماعية

 .المستدامة

 . العمالة النسائية في القطاع غير المنظم 2

 تعريف اإلقتصاد غير المنظم   1.2

إال أن   "،االقتصااااااد غير المنظم"عالميا لمصاااااطل     متفق عليهالرغم من عدم وجود تعريف دقيق أو  ب

هذا االقتصاااد من عمال ومنشااتت تتنوع ومكونات  هناك فهما واسااعا يسااتوعب تنوعا في خصااائص  

وتختلف ظروفهم ومشااااااااكلهم باااختالف السااااااياااقااات الوطنيااة والريفيااة 

 والحضرية.

لى تعريفات منظمتي العمل العربية والدولية باعتبار  إويمكننا االسااتناد  

فت منظمة العمل يث  ح  ،تخصاااااصاااااهما في شاااااجون العمل والعمال عر 

 2014لساااااانة   9ية العربية رقم  العربية في  المادة األولى من  التوصاااااا

 أنه: "غير المنظم يالقطاع اإلقتصاد"

تمارس أنشاااااطة مشاااااروعة وتنتج سااااالعا أو تقدم خدمات أو تقوم   ي"مجموعة األفراد والوحدات الت

ة وال تشاااملها الحماية بتوزيعها، وتعمل لحساااابها أو لحسااااب الغير دون تراخيص من الجهات المختصااا  

 ن في مادتها الثانية بأنهميمياظنفت نفس التوصااااية العمال غير ال .كما عر  التشااااريعية أو االجتماعية"

ويحدد تشاريع الدولة المشاروعات   ،"من ال يخضاعون لتشاريعات العمل والتأمينات االجتماعية النافذة

 . " التوصيةهذه وفئات األشخاص الخاضعين ألحكام 

على     "قتصاد غير المنظماإل"  2015لسنة     204الدولية في توصيتها رقم    عرفت منظمة العملوقد  

 :النحو التالي

قتصااااادية التي يمارسااااها العمال والوحدات نشااااطة اإلألإلى جميع ا  االقتصاااااد غير المنظم يشااااير"

كليا أو على نحو   الترتيبات النظامية  -في القانون أو في الممارسااة   -تشااملهم  القتصااادية، الذين اإل

ن الصااافة المميزة للنشااااط االقتصاااادي في االقتصااااد غير المنظم هو عدم وجود صااافة أي أ  "،افك

 

 2017منظمة العمل العربية ،البند الثامن: تعزيز دور المرأة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة،مؤتمر العمل العربي  4

 2030المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة منظمة العمل العربية،اإلستراتيجية العربية للنهوض بعمل  5
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غير  افهي أنشااااطة تبدأ بغير ترتيبات وتدابير رساااامية كما أنه  ،رساااامية تعاقدية للنشاااااط االقتصااااادي

 عن االقتصاد المنظم. ةمنعزل 

باأنهم لعماال غير النظااميين ا   2014مجتمرهاا  العاام  لسااااااناة    منظماة العمال الادولياة خالل    عرفات  و

 االقتصاااادلخاص في  االعاملون المشاااتغلون لدى الغير وأصاااحاب األعمال الذين يعملون لحساااابهم  "

ذا كانو يعملون في منشااااتت إوالعمالة المساااااهمة من أفراد األساااارة بغض النظر عما    غير المنظم،

وأعضاااااااء التعااونياات المنتجين غير المنظمين    ،االقتصاااااااد المنظم أو غير المنظم أو كعماال منزليين

 .6 لالستخدام النهائي لفائدة األسر"والعاملون المستقلون الذين ينتجون سلعا 

 خصائص العمالة النسائية في اإلقتصاد غير المنظم في الدول العربية    2.2

 أسباب نمو اإلقتصاد غير المنظم  1.2.2

لى أسااباب عديدة منها ماهو مرتبط بالتغيرات إقة العربية  نطاالقتصاااد غير المنظم في الم  يعود نمو

التنموي   النمطاالقتصااااديات العربية ومنها ماهو مرتبط بطبيعة  اتها على اإلقتصاااادية العالمية وتأثير

 المتبع في كل بلد.

 7ما يرجع نمو االقتصاد غير المنظم إلى ما يلي:  اثيروك

القطاع العام أو ما سااااامي    إعادة هيكلةما فرضاااااته من  ساااااياساااااات التكيف الهيكلي واتباع   ▪

مما   اٍف،ك  ز على العمالة بشاكلكرتلم باعتبارها  اجتماعية غير مالئمة   تدابيراتخاذ  خصاخصاة وبال 

افية من الوظائف الجديدة في كأعداد في اسااااااتحداا   وإخفاقتسااااااري  آالف العمال  نتج عنه  

 .االقتصاد المنظم

الهجرة الداخلية والنزوح من األرياف إلى المدن في العديد من البلدان العربية بسااااابب نقص   ▪

أو غياب اإلسااااتثمار في مشاااااريع تنموية مسااااتحدثة للوظائف في األرياف النائية ما يفساااار 

 كثافة العمالة النسائية في القطاع الزراعي.

نتاااج وغياااب الحوار بين أطراف اإل  دون تشااااااااور ثالثياقتصااااااااديااة واجتماااعيااة    تاادابير  باااعات ▪

  .االجتماعي

أدى   الساااديدة مااالفتقار إلى اإلدارة  و  القانونية والمجساااساااية المناسااابة  التشاااريعاتنقص   ▪

 اإلدارية.الثقة في المجسسات واإلجراءات  إلى نقص

 
 2014االنتقال من االقتصاد  غير المنظم الى االقتصاد المنظم ، مؤتمر العمل الدولي لسنة  منظمة العمل الدولية ،  6
 نفس المصدر السابق  7
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غر في العديد أصاحاب المنشاتت الصاغيرة ومتناهية الصاأو  الخاص   لحساابهم العاملينعزوف   ▪

ضاااريبية  بسااابب نقص أو غياب قوانين  المنظم، القطاععن االنخراط فى    من البلدان العربية

طاع المنظم التساااااجيل في الق وعدم مرونة اجراءات العمل صااااارامة بعض قوانين، ومحفزة

ل الفقراء يستطيع وارتفاع كلفته بما ال   .8عبئه تحم 

 ، وعدم اساااتجابة منظومةالمنطقة العربية  أريافخاصاااة في العديد من  سااارب المدرساااي  الت ▪

  مواءماة االختصاااااااصااااااات التقنياةجتمااعي وعادم إلالمهني والتقني للنوع االتعليم والتادرياب  

 متطلبات أسواق العمل ل 

  .المنظمةفي بعض القطاعات وتنميط عديد الوظائف  التمييز ضد المرأة ▪

 خصائص العمالة النسائية في اإلقتصاد غير المنظم بعض  2.2.2

بيرًا من حيث الدخل )المستوى، االنتظام، الموسمية(  كالمنظم تباينًا    يتباين العمال في االقتصاد غير

والوضاااااع في االساااااتخدام )موظفون، أصاااااحاب عمل، عاملون مساااااتقلون، عمال عرضااااايون، عمال  

وع المنشااااأة وحجمها وموقع النشاااااط )ريفي أو حضااااري(  منزليون( والقطاع )تجارة، زراعة، صااااناعة( ون

ات الضاامان االجتماعي( وحماية العمالة )نوع العقد ومدته، حماية اإلجازة كوالحماية االجتماعية )اشااترا

 . 9السنوية(

األزماة العاالمياة التي شااااااهادهاا قطااع النساااااايج أغلقات عادياد   معف

 في   10 رة كليااألجنبي والمصاااااد    المجساااااساااااات ذات الرأسااااامال

شاهدت أساواق العمل لعدة بلدان حيث    ،البلدان العربيةالعديد من  

  نساااااائيةال عمالة  اآلالف من ال أواخر التساااااعينات توافد   منذ عربية  

مجساااااساااااات ثر غلق إالتي تم تساااااريحها الباحثة عن فرص عمل و

ما أدى الى  مالصاااااناعات المعملية  طاع  العاملين فى قمن   كبيرةنسااااابة  ل شاااااغ  ت  تكان تيالنسااااايج ال 

 . 11تعميق أزمة البطالة

ال أن إ  ،ق العمالافي أسااااااو  ادمااجهاإعاادة  إوة  حاالمساااااار    ةالعماالاتاأطير  المعنياة بالقوانين  تعادد  ورغم  

الندماج في سااااوق العمل حيث أن السااااوق ذاتها لم ل العامالت المساااارحات واجهن صااااعوبات عديدة  

 ،كما أن غالبيتهن ذوات مسااااتوى تعليمي متدنيساااانة وما فوق(    45تسااااتوعب كبار الساااان منهن )

 
 2016الحقوق االقتصادية واالجتماعية في البلدان العربية  دالعربية، راص البلدان في المهيكل غير العمل سمير العيطة،  8
 2014االنتقال من االقتصاد  غير المنظم الى االقتصاد المنظم ، مؤتمر العمل الدولى لسنه  منظمة العمل الدولية ،  9

   سلبية على قطاع الغزل والنسيجفي بلدان عربية عديدة  أثر انهاء العمل  باالتفاقيات متعددة األلياف وماترتب عنها من انعكاسات  10
 2012  الشبكة العربية لمنظمات التنمية الحقوق االقتصادية واالجتماعية  للنساء في تونس ،  منجية هادفي،  11
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ا  لهن ومصاااااادرا هااما  مالذ  غير المنظمقتصاااااااد  جادن في اإلويفتقادن للمهاارات المهنياة ماا جعلهن ي

هن لقبول الوظائف المتاحة.ضوهو ما ي هنعالة أسرإ نمسجوالت عباعتبارهن لدخلهن   طر 

من العمالة   يعمل في االقتصااااد غير المنظم فئات متنوعةو

في قطااع    نيباأجر لادى آخر نعملتممن ا  غاالبيتها ،النسااااااائياة

الحرفياة كاالورش  في بعض الصاااااانااعاات الصااااااغيرة و الزراعاة 

عامالت وال البيع في األسااواق والمالبس و  الجلود  صااناعةو

ن الخااص وقلاة منه اعمال لحسااااااابهامن ت  هنمنو،  زليااتالمن

 .آخرين نن لديهلأعمال يشغ  صاحبات 

  في- األرياففي   خاصاااااة-المنظمغير  قتصااااااداإلفي المجال الالمرئي في   ئيةالنسااااااالعمالة  وتتركز 

 الىهة موج   األجر  ةغير مدفوعأعمال   في األساااار ومساااااعدة المزارع واألراضااااي الفالحية الصااااغيرة

أعمال  و اتالحيوانالدواجن وتربية ورعاية  ومشتقات الحليب(  جبان واألالمواد الغذائية )تصنيع  كلسوق ا

 القومي.ن وال يتم احتسابها في الدخل تثم  وهي مجاالت الالتطريز والصناعات اليدوية البسيطة 

 اإلقتصاد غير المنّظم   نا رئيسيا فيالنساء والشابات العربيات مكّو 3.2.2

 % 80 أن   إلى النامية البلدان من العديد في التقديرات ُتشااااير

 في ويترك زون غير المنظم، القطاع في يعملون الشااااباب من

ية أعمال  منتظم غير دخلٍ  مقابل اإلنتاجية، ة وقليلةالنوعي   متدن 

 .االجتماعي الضمان من يستفيدون وال وغير آمن،

% 54.7في الدول العربية    نظاميينالعاملين غير ال وتبلغ نساااابة 

وتمثل  ، 12مليون عامل  27( أي ما يعادل  فأكثرسااااانة   25)سااااانهم  

 24 و  15%  تتراوح أعمارهم بين    71,2نساااااابة الشااااااباب في القطاع غير المنظم في البلدان العربية 

عمل الالئق ص ال دون بخطر فقدان وظائفهم وتكاد فر% وهم مهد  62.6 سااانة وتبلغ نسااابة الشاااابات

 . 13هماليتكون منعدمة بالنسبة 

 المنطقة العربية في نظاميةال    غير العمالة تتراوح  ،مختلفة منهجيات باسااتخدام وحسااب التقديرات و

ل ، ويتراوح 65% و 45% بين يالزراع خارج القطاع  و المغرب العربي بلدان % في 53.5 بين المعد 

 
العربية  النسخة الرابعة .)ال تشمل هذه  اإلحصائيات الدول  2020مايو  27وعالم العمل ،تقديرات  19مرصد منظمة العمل الدولية :كوفيد  12

 لشمال إفريقيا( 
 نفس المصدر السابق  13
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 في نظاميةال  غير العمالة نسابة الدراساات بعض قدرتقد   و.  14العربي المشارق بلدان في % 73.4

 القومي  الناتج من % 35 إال تنتج ال ولكنها العمل، قوة من% 67.2 ااااااا ب الخليجية العربية غير األقطار

 والتكنولوجياا، والخادماات والمرافق واالئتماان القروض منهاذه العماالاة    حرماان بسااااااباب اإلجماالي

ماا يجعلناا ، 15المنظم القطااع في نظرائهم من متادنياة وأقال األجور وكاذلاك منخفضااااااة، فااإلنتااجياة

نساابة النساااء  في القوى العاملة ال تعكس بشااكل فعلي مشاااركتهن االقتصااادية   تزايد  نسااتنتج أن

 ، بل هي نتيجة للتزايد في عدد النساء في القطاع غيرالمنظم. وفي التنمية

 المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والعامالت لحسابهن الخاص في القطاع غير المنظم   4.2.2

 : 16المنشتت في القطاع غير الرسمي بالخصائص التالية سمتت

 ال تتمتع بهوية قانونية ▪

 تعمل برأس مال صغير جدا أو بدون رأس مال  ▪

 تستخدم مستوى منخفض من التكنولوجيا والمهارات ▪

 توفر فرص عمل متدنية المستوى ▪

 نشاطها غير مسجل وبدون سجل تجاري ▪

 تنتج سلعا وخدمات قابلة للتسويق ▪

  أو مكاتب العمل الضرائب مصلحة أو جتماعياإل أمينالت في مسجل غير نشاط  ▪

 حدودعدد عمالها م ▪

،  نشااااااااء النقااابااات إاليتمتعون بحق التنظيم وأصااااااحاااب األعمااال والعمااال في هااذا القطاااع   ▪

 ومستبعدون من عمليات الحوار االجتماعي

 

العامالت لحساااابهن الخاص وصااااحبات منشاااتت صاااغيرة ومتناهية الصاااغر ممن  مشااااريع إذن    تفتقر

بغية مكافأة   توليد ما يكفي من األرباحرة على ل لديها آخرين في القطاع غير المنظم إلى "القدتشاااغ  

 . 17" على المدى البعيد االبتكار وركوب المخاطر وهما شرطان لإلستدامة االقتصادية

 
    Chen and Harvey, 2017/2020التقرير العربي للتنمية المستدامة اإلسكوا ،  14
 نفس المصدر السابق  15
   2019 العمل العربية،  ة، منظم: الحماية االجتماعية للمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي رزازد.فاطمة ال 16
 2014االنتقال من االقتصاد  غير المنظم الى االقتصاد المنظم ، مؤتمر العمل الدولي لسنة  الدولية ، منظمة العمل  17
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إذ   ،صااااااعوباات للنفااذ إلى الادعم الماالي للعمال لحسااااااابهن الخااصغير النظاامياات  وتواجاه العاامالت  

قااماة إعلى  هن يشااااااجعيتعاامال سااااااوق االقتراض بشااااااروط مجحفاة من حياث نسااااااب الفاائادة مماا ال

على التمويال من حياث أن غاالبيتهن من الشاااااارائ  الفقيرة وهو ماا يادفعهن لإلعتمااد    ،مشاااااااريعهن

من لغياب الضاامانات  وذلك  وأعضاااء األساارة واألصاادقاء غالبا األقارب    مصاادرهاومصااادر غير رساامية  

  .جهة العمل

م الفني من تادرياب ومتاابعاة  لى الادعإ  المشاااااااريع الصااااااغيرة ومتنااهياة الصااااااغركماا تحتااج صاااااااحباات  

 لضمان ديمومة مشاريعهن.   بشبكات التسويق على الربط ةومساعد

 لجذب العمالة النسائية غير النظامية في أرياف الدول العربية   اً القطاع الزراعي نموذج  3.2

إلى هاة  عماال موج  أفي  دون أجر  تعمال في أريااف البلادان الناامياة  ال تزال نسااااااباة هااماة من النساااااااء    

بلغت نسابة النسااء  2018ففي سانة    ،لشاروط العمل الالئق  غياب شابه تاملساوق لفائدة األسار في  ا

% بالنساااااابة للرجال وهو ما يعكس 20% مقابل  42ساااااارية في البلدان النامية  أعمال  أالعامالت في  

 . 18البلدان هذه  حجم العمالة النسائية في القطاع غير المنظم في

قطاع الزراعة حيث انتشاارت ظاهرة التشااغيل   تمثل النساااء قوة عمل هامة فيوفى المنطقة العربية  

العائلة  يتحملن إعالة  أرياف للعمل إلعانة أساارهن، وفي عديد الحاالت  عدة الها وخروج النساااء في  

 .باعتبار نزوح األزواج للمدن للبحث عن فرص عمل

العمال   وعممن مجنساااااابة هامة  ي قطاع  الزراعة  وتمثل النساااااااء العامالت بشااااااكل موساااااامي ف  

وعلى الرغم من ذلك نجد أن اإلحصااااءات الخاصاااة بنسااابة اإلناا المالكات للحيازات الزراعية   ،الزراعيين

صااعوبة حصااولهن على   بسااببوذلك   ؛الزراعية الحيازة أصااحاب % من7تتجاوز   الببعض الدول العربية  

 الزراعية األنشاطة في واساع نطاق النسااء على تشاارك ذلك معو ،  19 صاكوك الملكية للحيازة الزراعية

مجموع  %من 60 نحو إلى مثاًل  نساااابة مشاااااركتهن   فتصاااال البلدان، بعض فيمتفاوت  نحو   على

  .20موريتانيا في  % 54وإلى والمغرب، السودان في األنشطة هذه في العاملين

 
 2018منظمة العمل الدولية ،اتجاهات البطالة في العالم سنة  18

 2017ي مؤتمر العمل العرب، منظمة العمل العربية،البند الثامن : تعزيز دور المرأة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة19

 2020التقرير العربي للتنمية المستدامة االسكوا، 20
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قتصااااااادياات إقتصااااااادياة العاالمياة وتاأثيرهاا على  رة تاأنياث الفقر نتيجاة لازماات اإلومع تناامي ظااه  

قتصاد غير المنظم اتسم فإن تواجد النساء في اإل  ،المنطقة العربية

في اإلحصااائيات الرساامية يتمثل   محتسااببظهور أشااكال إنتاج غير  

كما أن اريع أساااااارية،في إطار مشاااااافي إنتاج ساااااالع غذائية وغيرها  

بالمزارع واألراضاي  العامالتالعمل غير مدفوع األجر يتساع ليشامل 

 .ابع األسري الصغيرة التي يغلب عليها الط   زراعيةال 

 بيئة وعالقات العمل في اإلقتصاد غير المنظم   4.2

العمالة في االقتصااد غير المنظم   خصاائص  القطاعات فإنساواء تعلق األمر بالقطاع الزراعي أو ببقية  

 العامل  – تنظم حقوق الطرفين التعاقد التيلى طبيعة عالقات العمل أو إتتصف باستنادها 

مان االجتماعي كمجشاار أساااسااي   نتفاعاعتماد شاارط اإلشااتراك واإلأو   –  وصاااحب العمل بنظم الضاا 

ظامية باعتبار صعوبة قياس العمل غير المنظم وحجم العمالة فيه.ل   لتعرف على حجم العمالة غير الن 

ال يشاترط مهارات وخبرات   باعتباره  غير المنظم  القطاعفي  لجأت شاريحة كبيرة من النسااء للعمل   وقد 

وغير مستقرة   ويتصف هذا القطاع بهشاشة العمل إذ يوفر وظائف غير نوعية  ،مهنية وتعليمية معينة

 ،ساااعة في اليوم 12و   8تراوح بين  يعدد ساااعات  ل  النساااءتعمل  حيث    ،وتفتقر لشااروط العمل الالئق

ونساابة صااغيرة جدا   ،عقوددون البقية يشااتغلن  وتعمل دون أجر أي لفائدة األساار منهن  ونساابة كبيرة  

وتتقاضاااى أجورا أقل أحيانا من نصاااف ما يتقاضااااه العمال الرجال وأقل  ،محدودة المدةتعمل بعقود  

 .المحدد في عدة بلدان عربيةمن األجر األدنى الزراعي 

جاازات مادفوعاة األجر كاالحمااياة االجتمااعياة واإلالعمال الالئق تغياب بقياة شااااااروط  وحياث يغياب التعااقاد،

 القطاع في عامالتال  تواجهكما    الوقائية.المهنية  معايير الصاااحة والساااالمة   وتغيب  ،جازة األمومةوإ

الرعاية،  مسااااجوليات من أو اآلمنة غير العمل بيئة من متأتية خطيرة مشااااكالت صااااحية المنظم غير

 . 21له يتعرضن الذي العنف عن فضاًل 

يجعال ، ماافي هاذا القطااع  ين لحساااااااابهم الخااصكماا يغياب الحق في التنظيم للعماال باأجر  والعاامل

 التفاوض حول تحسين شروط العمل مستحيلة.ات يمكانإ

للعمالة النساائية مجاال خصابا لتعميق فقر النسااء ومجشارا هاما  بالنسابة  ذن القطاع غير المنظم  إيعتبر  

"هاذا و  ،لصاااااافاة تاأنياث الفقر، وهو ماا يطرح العادياد من التحادياات على المسااااااتوى الادولي والوطني

 
 ، 2014الالرسمية في العمل وأزمة الحماية اإلجتماعية ، ديسمبر غادة برسوم  21
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للعمالة   يأن تحساااااين وزيادة التمكين االقتصااااااد  يبين الفقر والعمل غير المنظم يعن  ياالرتباط القو

تحسين مستوى ي  غير المنظمة  للنساء يمثل فى حد ذاته أحد السبل الرئيسية لمواجهة الفقر وبالتال 

هذا الصااادد تقع على عاتق   يولية األسااااساااية فجالمساااتصاااورنا أن  ي المعيشاااة للمجتمع ككل. وف

 .22 اء تعلق األمر بمجاالت العمل و شروطه أو بريادة األعمال"الدولة، سو

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       2014، ديسمبر سلوى العنتري، دور الدولة في تمكين النساء اقتصاديا في مجال العمالة غير الرسمية:التنمية وسياسات االقراض  22
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   :القسم الثاني

ار   قتصادية للنساءعلى المشاركة اإل 19- جائحة كوفيدآث

 على أسواق العمل    19  - تداعيات جائحة كوفيد.  1

العالمية لساااااانة   الماالياة  زمةات العاالم األسااااااوأ مناذ األياى اقتصااااااادعل  19  -كوفياد  جائحاةتداعياات    تعاد  

كماا يتوقع صاااااانادوق النقاد الادولي   ،لى الركودإقتصاااااااد العاالمي  حياث تادفع هاذه الجاائحاة اإل  ،2008

طيل ساااالسااال نتيجة تعوذلك   2020سااانة    % إلى نهاية12بنسااابة  انكماشاااا كبيرا في الناتج العالمي  

 . عمالهاأو تقليص أالتوريد وغلق الشركات 

العادياد من البلادان العربياة خالل   األزماات االقتصااااااادياة التي واجهتهاائحاة  تعمق الجااومن المتوقع أن  

ويتوقع انخفااض النااتج المحلي اإلجماالي  ،ذات الادخال المنخفضالبلادان  الساااااانوات األخيرة خااصااااااة  

 2020و  2019نتيجاة إنكمااش متوقع  في النمو  بين    %(23)  ملياار دوالر  152للمنطقاة العربياة بنحو  

 . %5.7بنسبة 

ل من   أن يمو  الاذي يرج    من العجز      19-ألزماة كوروناا /كوفياد  سااااااتزياد اسااااااتجااباة الادول العربياةكماا  

     :يعني تعميق المديونية كما يبينه الشكل التاليما اإلقتراض 

 

 .الموجز ،  2020 - 2019 العربية المنطقة في واالجتماعية االقتصادية التطورات مسح اإلسكوا،  :المصدر
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الوظائف   انتشاااار الجائحة إلى خساااارة ماليينللحد من   الجزئي  وأالكلي لقد أدت تدابير الحجر الصاااحي  

النصااااااياب األكبر من فرص العمال في   وال ساااااايماا قطااع الخادماات الاذي يوفرفي جميع القطااعاات  

ع  و  ،المنطقة العربية مثل   ،رالقدر األكبر من الخساائر في القطاعات األشاد تعرضاا للخط ن يكون  أيتوق 

يعمال في حياث   ،نشااااااطاة التجاارياة واإلدارياةقطااع الفناادق والمطااعم والتصاااااانيع والتجاارة باالتجزئاة واأل

تسااااااري  العماال وتم  المجسااااااسااااااات  من  عادياد  ال أغلقات فقاد    ،23مليون عاامال  18.2هاذه القطااعاات 

السااااعات الضاااائعة التي   احتسااابتفي بعض البلدان ف  )الوظائف(، وتخفيض األجور وسااااعات العمل

جاازة إنهاا  أالحجر على    تتعلق بموظفين وعماال لهم وظاائف مسااااااتقرة ولكنهم لم يعملوا بااعتباار فترة

 وفي بلدان أخرى تعود لعمال فقدوا فعال وظائفهم. ،جرمدفوعة األ

ن  مليو  14.3كان عدد العاطلين عن العمل في المنطقة العربية حوالي   19وقبل انتشااااااار جائحة كوفيد

ساااعة   48)مليون وظيفة بدوام كامل    17تشااير التقديرات الى خسااارة   2020ومع الربع الثاني لساانة  

 .24في األسبوع(

فرصااااة عمل 25  700.000حوالي  نخساااارحيث يتوقع أن ي  ساااااء لتداعيات كبيرة جراء الجائحةتتعرض النو

التي تعتمد على   اتقطاعال   بعض  عمليات التساااري  التي طالتغالق المجساااساااات أو نتيجة  إبسااابب  

 العمالة النسائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ات الجائحةرتطوويرجح أن تتزايد مع  2020المصدر: حسابات وتقديرات اإلسكوا )جميع األرقام حتى تموز/يوليو 

 
 2020والمنطقة العربية :فرصة إلعادة البناء على نحو أفضل،يوليو  19-األمم المتحدة،كوفيد 23
 النسخة الخامسة  2020يونيو  30وعالم العمل ، تقديرات  معدلة  19مرصد منظمة العمل الدولية :كوفيد  24
 2020 و، يوليوالمنطقة العربية: فرصة إلعادة البناء على نحو أفضل 19-داألمم المتحدة، كوفي  25 25
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 على عامالت القطاع غير المنظم    19  - آثار جائحة كوفيد .  2

ملياار عاامال في القطااع غير المنظم في العاالم  1.6على   19-كوفيادجاائحاة أثرت   

 الالتي النظاميات  العامالت غير   نساابة%، وتبلغ  60دخولهم بنساابة    تم خفضو

زمة كورونا المسااااتجد أتداعيات  بشاااادة من  تأثرت  التى اعات  قطال   في  تشااااتغلن

ه هااذتتمثاال  و  ،% في شاااااامااال افريقيااا30% في الاادول العربيااة وحوالي  33

قااماة الفنادقباة اإلو  ضاااااااناات والمادارسالحمثال    القطااعاات في مهن الخادماات

 26دارياة والتجاارياةنشااااااطاة العقاارياة واإلواأل "،جملاة وتجزئاة"والمطااعم والتجاارة  

  التصنيع.بعض أنشطة و

بلدان القطاع غير المنظم في غالبية   فىعامالت  ال مدى هشااشاة أوضااع  عن    19-كوفيدكشافت جائحة  

طويلة حيث   والبقاء بالمنازل لفترةالبطالة  ساتقرار الوظيفي ونتيجة عدم اإلبلداننا العربية  العالم وفي  

 .27 أو من الفيروس جوعمن ال"الموت الخوف بين لة معضفئة تواجه هذه ال 

عمال   10ل أقل من  وتشاغ    غالبيتها غير مساجلةفي  في القطاع غير المنظم  وتعتبر المنشاتت الصاغيرة  

م تدابير الصحة انعداويعانون من  االجتماعية  للحماية  ية ويفتقدون  مهارات متدن    وذوي  عنهمغير معلن  

برامج المسااااااعدات المالية ن فى الغالب عامالت هذا القطاع ال تشاااااملهكما أن ،  والساااااالمة المهنية

لحقها الضارر والعاملين التى قطاعات  ال دد المجساساات في  ينتمي نصاف ع و  المجقتة خالل الجائحة.

 ."جملة وتجزئة"لحسابهم الخاص  الى قطاع التجارة 

 الكبير ألثرتحمال النساااااااء اكوروناا المسااااااتجاد فى المنطقاة العربياة وفيروس  فرضااااااتاه ازماة   مااونتيجاة 

وبرامج عاجلة للتخفيف من ضااااع سااااياسااااات عامة  وب  عربية  دولفقد قامت عدة   ،األزمةهذه   لتداعيات

خالل فترة الحجر ذلك أن    ،وضاااعهن أكثرأتى ال تتعمق هشاااشااة  تداعيات الجائحة على أوضاااع النساااء ح

لساان والمرضااى وذوي  طفال وكبار اساارية وخاصااة لاعباء الرعاية األأ  والجزئي تقعالصااحي الشااامل  

 .سبقت اإلشارة النساء كماعاقة على عاتق اإل

 

 

 
 ، النسخة الخامسة )ال تشمل الدول العربية لشمال افريقيا( 2020يونيو  30وعالم العمل ،تقديرات  19مرصد منظمة العمل الدولية :كوفيد  26

 
 السياسية  والتحديات الفورية االستجابات :المنظم غير واالقتصاد-  19كوفيد أزمةمنظمة العمل الدولية ،  27
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الفلسطينية  في األراضي    على العامالت في القطاع غير المنظم   19- جائحة كوفيد   آثار   1.2

 المحتلة 

في  مع انتشاار وباء كورونا المساتجد في األراضاي الفلساطينية المحتلة، تميزت النسااء بدور طليعي  

ومواجهة , الوطن قضااااااايا عن دفاعفي ال  والمحوري التاريخيدورهن    ال يختلف عن  مواجهاة الجائحة 

فإن واقع العامالت يعد  أكثر   ،يتسااااام بالهشااااااشاااااة  حتالل. وحيث أن واقع العمال الفلساااااطينيينإلا

هشااشاة باعتبارهن يعانين بشاكل مضااعف نتيجة تداعيات الحصاار واإلحتالل على الوضاع اإلقتصاادي  

 .19، وهو ماعمقته جائحة كوفيد ضافة الى واقع التمييز الواقع عليهنإواإلجتماعي 

له األول فاعالد   في خط دائماالفلساطينيات   النسااء اعتبرت  واألسارية جتماعيةاإل لمساجوليةا  نلتحم 

في بداية انتشااااار جائحة ، فسااااتثنائيةاإل الظروف هذه ظل في نعلى عاتقه ووقعت تعاظمت التي

راضااااااي الفلسااااااطينياة ر الفيروس في األفي الحاد من انتشاااااااجراءات الوقاائياة  واتبااعاا لإل ،19-كوفياد

ى أنحاء ، وتلتها إجراءات اإلغالق في شاااات  2020  عالن عن حالة الطوارئ في أذار/ مارستم اإل  ،ةالمحتل  

الضاااوء على وضاااع واحتياجات   انلقيت  حديثتانودراساااة  لمسااا واساااتنادا  . الضااافة الغربية وقطاع غزة

شد هشاشة  د الفئات األنها ستهد  أحيث    ،قتصاديةزمة اإلق األالجائحة ستعم    تأكد أن  ،  28الفلسطينيات

عيا النسااء بشاكل أكبر، ا على وساائل  سالباألزمة  تجثر أن    من المتوقعو  في المجتمع الفلساطيني،

 لصغيرة. واألعمال ا حيث تعمل معظم النساء في القطاع غير المنظم

كما   ،29% للرجال( 65فقدن دخلهن )مقارنة بنساابة  قد %  من النساااء 76أن     المساا نفس  وقد أظهر  

% من صااااحبات المشااااريع البالغة الصاااغر والصاااغيرة والمتوساااطة تأثر عملهن بالفعل بجائحة    95أن  

ساااااااااء % من الن  25أن مااا يقرب من  ذكر التقرير الخاااص بااالمساااااا   عالوة على ذلااك،    .19-كوفيااد

 .30الفلسطينيات العامالت في القطاع الخاص ليس لديهن عقود أو/ وينقصهن حماية المرتبات

  الفلساااطينيات  عامالتأوجه عديدة للتمييز والهشااااشاااة التي تعانيها ال   عنلقد كشااافت جائحة كوفيد 

ة سااااارهن وعشااااان كل أنواع الضاااااغوط الصاااااحي  حيث أن غالبيتهن معيالت أل  في القطاع غير المنظم،

ل أرقاما كبيرة وكن  عرضاااة لممارساااات العنف المنزلي الذي ساااج    عائالتهنجتماعية لتأمين الغذاء ل واإل

خالل فترة الحجر الصااااحي، وهو ما يجعلنا نجكد على مدى ارتباط العنف االقتصااااادي والعنف المنزلي 

ا في خضاااااام هاذه الكاارثاة الوباائياة ا وثيقاً قادان الوظاائف قتصااااااادياة وفاإلنتيجاة للظروف  وذلاك   ،ارتبااطاً

 
   2020هيئة االمم المتحدة للمرأة فلسطين يونيو  28
منظمة   30وشاركت في تأمين واجراء  المقابالت  بالشراكة مع مركز العالم العربي للبحوث والتنميةمسح اجرته هيئة االمم المتحدة للمرأة  29

 نسوية 
 نفس المصدر السابق  30
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رتفاع معدالت العنف إيجدي إلى   ماتدهور الوضااع االقتصااادي للمرأة، ب  المتعلقوحالة القلق الشااديد  

 .31كذلك المنزلي

ألزمة هذه ال إلساااتجابة  ن اأعاملة في مجال المرأة والعربية ال دولية  ال هيئات  فى ال أكد مساااجولون   وقد

الطريقة  وأن   ،والفتيات والفتيان في فلساااااطين سااااايكون لها آثار بعيدة المدى على النسااااااء والرجال

تراعي فوارق النوع اإلجتمااعي والعمر إسااااااتجااباة  ضااااااماان  بال هو  الوحيادة لمساااااااعادتهم بشااااااكال فعا  

 .32والهشاشة

من   اأوضااع الفلساطينيات والفلساطينين، ومنعه  على 19ثار السالبية لجائحة كوفيد  وللتخفيف من اآل

وأطراف الحكومة الفلسااااطينية  قامت  مضاااااعفة  ال عتبار معاناتهن  وبا ،أكثرالعامالت  إضااااعاف النساااااء 

 :التالية بالتدابير الشريكةالجهات الدولية بدعم واإلنتاج 

تكليف هيئاات معنياة بقضاااااااياا المرأة تعمال وتنسااااااق فيماا بينهاا لجمع البيااناات والتحليالت  ▪

مواجهة الجائحة ومعرفة كيفية   المصااانفة حساااب الجنس والعمر لوضاااع الخطط والتدابير في

شااراك النساااء في التخطيط إدون تمييز بين النساااء والرجال و  حتياجاتسااتجابة ومعالجة اإلاإل

 والتنفيذ.

المعيالت ألسااارهن وكذلك الناجيات من العنف القائم العامالت  إدراج النسااااء األكثر عرضاااة و  ▪

ا في ذلك برامج التحويالت النقدية على النوع االجتماعي في الخطط االقتصادية الطارئة، بم

 .ودعم األعمال التجارية الصغيرة التي تديرها النساء حتى انتهاء األزمة

العنف القائم على النوع االجتماعي وتوفير حلول إيواء مرتكبى  ومسااءلة النسااء تعزيز حماية   ▪

واالجتماعي البديلة عم النفسااي  وآليات الد    ضاادهنفة للنساااء الناجيات من العنف  آمنة وُمكي  

 . 33أثناء اإلغالق

 على الالجئات والنازحات العامالت في القطاع غير المنظم    19  - آثار جائحة كوفيد   2. 2  

في القطاع غير   من العاملينساااتضاااافة نسااابة هامة  اء في مخيمات الالجئين في دول اإلتمثل النسااا

 وتلبيتها. إمكاناتهن واحتياجاتهن لتقييم كافية بيانات عنهن تتوفر المنظم وال

ل، تقيياد أن   المعروف ومن  محادودياة الخادماات  إلى   إضااااااافاةً  للعنف، التعر ض خطر وارتفااع التنقا 

 والنازحين الالجئين مجتمعات في النساااء بين نطاق واسااع على منتشاارة مظاهر والتعليم، ةيالصااح

 الخدمات على للحصاااول ةالباهظ والتكلفة عبةالصااا   المعيشاااية الظروف إلى هذا إضاااافة  ،34داخلياً 

 
 هيئة االمم المتحدة للمرأة فلسطين  31
 الممثلة الخاصة لهيئة األمم المتحدة في فلسطين ماريس جيمون،  32
 2020هيئة االمم المتحدة للمرأة الدول العربية،مايو  33
 2020التقرير العربي للتنمية المستدامة  34
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الالججون  منها العمال يعانى التي القانونية الحماية ونقص المساااااعدات على عتمادواإلالصااااحية  

حيث تنعدم شروط العمل   بشكل خاص،منظم  ال العامالت في القطاع غير    والنازحات  عموما والالجئات

 الالئق وحيث يعيا هجالء معاناة مضاعفة.

ائفهن نتيجة الحجر ظقت أزمة العامالت الالجئات بفقدان والمسااتجد تعم    كورونا فيروس ارانتشاا مع  ف

 أدوات إلى صاعوبة الوصاول والنقص في وساائل الوقاية من العدوى نتيجةالصاحي وقلة الخدمات 

عدم التمتع من   جئات  هذه الشاااااريحة من الال تعانى حيث العالجية، والخدمات األسااااااساااااية النظافة

 بالتعقيم تتعلق ومسااااتلزمات عالج وألبان من الصااااحية المسااااتلزمات ونقص الصااااحى بالسااااكن

رات،  35.والوالدة والطارئة األمراض المزمنة عالج لتوفير الكافى عمالد   توفر وعدم والمطه 

 قطاع الزراعة  المنزليين وفي   والعمال   على العامالت  19- جائحة كوفيد آثار .  3

 يالزراع  العاامالت في القطااع  تمثال العاامالت المنزلياات و  

حيث تمثل   في العالم  القطاع غير المنظمفي  نساااااابة هامة  

  % من32زماة مقاابال  % في باداياة األ42 العاامالت  النساااااااء

 .36 الرجال العمال 

 

 العامالت والعمال المنزليين التأثيرات على    1.3 

ف العاااماال المنزلي على أنااه  ي أي شااااااخص مسااااااتخاادم في العماال المنزلي في إطااار عالقااة "عر 

اساااااتخدام
 فيدهم  اعدأ  قدرتين  العامالت والعمال  المنزلي  من  كبير  عدد ى  رت الجائحة علأث  وقد   .37

 مجموع  % من72.3نسبة  عنى أن  وهو ما ي  عامل وعاملة،  مليون  55  اككل بالعالم في    2020يونيو   4

اضااافة ،  اء الحجر الصااحي الشااامل والجزئيجورهم جر  ن بفقدان وظائفهم  وأودمهد    العمال المنزليين

 38مليون  37منهم    ،العمال الالئق من تاأمين وحمااياة اجتمااعياةلشااااااروط  عملهم  ظروف  الى افتقاار  

غط العاملة والضاا  لين مرونة اليد عديد المشااغ    اعتمد حيث  في العالم تعاني الهشاااشااة،   ملة منزليةاع

بالنسااااابة  غيب فيها عقود العمل اصاااااة في بعض شاااااركات المناولة التي تيبرز ذلك خو ،على األجور

الفقر والحااجاة وافتقاادهن لفرص العمال تعاانين من    عاامالت النظاافاة الالتي  ات ويا  للعاامالت المنزل 

  .غياب الكفاءة المهنية والتعليمية  نتيجةالالئق 

 
  لما والتصور الحالي الوضعCOVID-19كورونا لفيروس التنموية  واالجتماعية الصحية والتداعيات ثارال  حولتقرير القطاع االجتماعي  35

 2020جامعة الدول العربية  ا.الكورون بعد
 2020واالقتصاد غير المنظم،االستجابات الفورية والتحديات السياسية  19موجز منظمة العمل الدولية،أزمة كوفيد  36
 المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين  189االتفاقية الدولية رقم  37
 2020واالقتصاد غير المنظم،االستجابات الفورية والتحديات السياسية  19كوفيد موجز منظمة العمل الدولية،أزمة  38
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كبار السااان ل مساااجولية الرعاية الصاااحية  المنزلية   وظائفباإلضاااافة إلى ال العامالت المنزليات وتتحمل  

مهامهن  اف ل حيث يضااا  وتزداد هذه المساااجولية بوجود األطفال  التى يعملن بها،  والمرضاااى بالبيوت

 .فتتعدد الوظائف مقابل أجر واحد كما تعمل العديدات عند أكثر من مشغل العناية باألطفالمهمة 

غيااب التعااقاد والتاأمين   لشااااااروط العمال الالئق من ضااااااعف األجر و  المنزليااتالعاامالت    فتقادتكماا  

شاااريحة هامة من اضاااافة الى تعرض   ،ةاالجتماعي وغياب حماية الصاااحة والساااالمة المهنية الوقائي

  . قطاعات الصحية معرضات لمخاطر العدوىعامالت النظافة في ال 

 عامالت القطاع الزراعي    على    التأثيرات   2.3

إلى عامالت الزراعيات إذ تتعرض ال  صالحماية في قطاع الزراعه بشااااكل خاتنعدم وسااااائل الوقاية و

تعتبر غالبية وال تصاااالهن الخدمات الصااااحية بشااااكل كاف. و معدالت كبيرة من اإلصااااابات واألمراض

غير متعلماات  أو مدربات وال يسااااااتطعن الوصااااااول إلى   -النااحياة العملياة  من    -  العاامالت الزراعياات

الادراسااااااات الطبياة مادى  من  عادياد  ال التي ينطوي عليهاا عملهن ،كماا تثبات  المعلوماات عن المخااطر  

البالساتيكية وتعرضاهن  المبكرة بعملهن في أجواء البيوت ة خطر اإلجهاض والوالدالمباشار ل رتباط  اال

 .39خالل جني المحصول والحصاد  هن الشاقللمبيدات و عمل

الصاحة والساالمة ازدادت شاروط  ومع بداية جائحة كورونا  

العاامالت الزراعياات   تفتقادحياث  هشااااااااشاااااااة،    المهنياة

  صااااااااباةاإلتصاااااااال التي تعلمهن بخطورة  لوساااااااائال اإل

 يومع تفشااا  ،منه  وبوساااائل الوقاية  19بفيروس كوفيد

كماا تعرض للعادوى كبيرة  ال   ياةمكاانإصاااااابحات  أذا الوبااء  ها

لصحية االوصول الى خدمات الرعاية    ى العامالتر علتعذ  

ذا القطااع عرضااااااة للفقر وانعادام ها التماعتبر عاتو  .المجاانياة

  نن بشاااكل موسااامي أو عرضاااي او مجقت ما يجعله يعمل  وقاتفي اغلب األ  نمن الغذائي فهاأل

كما تتعرض  البطالة والبطالة الجزئية.  وخاصةاتجة عن انتشار الوباء  قتصادية الن  زمات اإلكثر عرضة لاأ

يومياا في ن تنتقلللخطر بشااااااكال اكبر، حياث  مادادات الغاذائياة  القطااع وقطااع اإلهاذا  مالت في  العاا

 . وغير صحية غير آمنة نقل ظروف صعبة وفي وسائل

ما نتج ومن آثار الجائحة التجميع والتوزيع  صااااغار المزارعين والوسااااطاء الجزئيين في عمليات  يعاني  و

 أثرالل في عمليااة البيع والشااااااراء ماا  تخإالطلااب على المنتجااات الزراعيااة و   انخفاااض فيمن    اعنهاا

 
 2011المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية ،الصحة والسالمة المهنية في قطاع الزراعة،دليل استرشادي  39
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ن هاذه العماالاة موساااااامياة وترتبط أذ  ، إلطلاب على الياد العااملاة الزراعياةامسااااااتوى  قص في  الن  با

الوظائف في من  عديد ال من الرجال  رفض العمال  في حاالت كثيرة يو  ،و حصادأو زرع  أبمواسم جني  

قتراض المجحف من ت صااغار المزارعين ويجبرهم على اإلالمزارع كجني الزيتون ما ساايجثر على عائدا

تهم في سااوق الذين يعرضااون قو    طفالاألالنساااء و  عمللتجاء إلى أو اإل  40مقرضااين غير رسااميين

 الفقيرة. سرالمدارس وذلك لتلبية احتياجات األغالق العمل بسبب إ

 19- في ظل جائحة كوفيدضد عامالت القطاع غير المنظم    العمل   العنف في مواقع  .4

  تهاآثارا ساالبية على مشااارك  والمنزل والفضاااءات العامة العمل  مواقع ضااد المرأة العاملة في    للعنف

كلفاة  ى هاذا العنف تيترتاب علكماا  تهاا وسااااااالمتهاا،  صااااااحعلى  و  في القوى العااملاة وعلى إنتااجيتهاا

 وتمكينهن    إن تحساين أوضااع العامالت  والدولة.التى تعمل بها  إقتصاادية تتحملها المرأة والمجساساة 

تعزيز وتبني تشريعات وطنية ملزمة لمعاقبة مرتكبي العنف على  العمل  بيرتبط  العربية    المنطقةفى  

ضدهن ووضع أطر مجسسية وآليات وطنية لحماية العامالت ضد أي انتهاك في مجال العمل وتوفير 

 .41لعملل  الئقة بيئة

القضااااء على العنف بشاااأن   190  رقم تفاقية الدوليةمجتمر العمل الدولي اإل أصااادر 2019سااانة  في  

ش" في عالم العمل يشير إلى مجموعة ن مصطل  "العنف والتحر  أ، واعتبر العمل عالمش في  والتحر  

من السااااالوكيات والممارساااااات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، ساااااواء حدثت مرة واحدة أو 

  تهدف أو تجدي أو يحتمل أن تجدي إلى إلحاق ضارر جسادي أو نفساي أو جنساي أو اقتصااديوتكررت،  

دارة مال بعيناه مثال المكتاب والمصاااااانع واإلفي مكاان العمال ال يقتصاااااار على مكاان الع  ن العنفأو  

 والمتجر بل يشمل العنف في الطريق الى العمل وفي أماكن العمل غير التقليدية كالمنازل والمواقع

 ستخدامها  مع انتشار تكنولوجيا المعلومات الحديثة.إالمتنقلة التي يزداد 

مسااألة ك  ،شاارائ  النسااائية الفقيرةال ب  تي تمس  وجه التهديد ال تتعدد أ  ،19- تداعيات جائحة كوفيدمن  و

 عامالتحيث اضااطرت   في المنزل وفي مواقع العمل النساااء من الغذائي والعنف الممارس ضااداأل

وحيث تعطلت الخدمات لمسااااااعدتهن أو تعذر إثر تعرضاااااهن للعنف  كثيرات إلى المكوا في منازلهن  

، وهو ما مثل جوهر األولويات التي عمل عليها مختلف الفاعلين في الدول العربية 42الوصاااول إليهن

 
 تحدة منظمة االغذية والزراعة لألمم الم 2020على عمال القطاع غير الرسمي مايو  19تاثير كوفيد 40
 2030منظمة العمل العربية،االستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة  41
 2020منظمة المرأة العربية /لقاء تفاعلي حول احتواء الفئات األكثر عرضة في مواجهة جائحة كورونا  41
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العمل   ةبيئى  وخاصاااااة ف الحجر الصاااااحي الشاااااامل أو الجزئيالطريق للفترات التي تلت    وميز خريطة

 .الهشة

 نتيجةارتفعت معدالت العنف المنزلي   2020يو وشااااهر يون آذار    /ول مارسفي الفترة الممتدة بين أو

حي و هو ما سااااجلته من الغذائي والصاااا  حساااااس بانعدام األقتصااااادية والخوف واإلغوطات اإلالضاااا  

حيث اعتبر   ،الهيئات المعنية بقضاااااايا المرأة وما عملت عليه مراصاااااد المرأة بالعديد من الدول العربية

ت ساااااتفادة من الخدماو اإلأبالغ  جيات من العنف الى نقاط اإلالنا  مام وصاااااولأالحجر الصاااااحي عائقا  

و لعدم أبب  القيود المفروضاااة على التنقل  وذلك بسااا ،يواءجتماعية ومراكز اإلالطبية والنفساااية واإل

وظاائفهن ومورد ل   من العاامالت   العادياد  ن  افقاد   ماا نتج عناه  ،الادراياة باالخادماات المتوفرة في كال بلاد

في حاالت النزاعات والحروب  عامالتتد العنف ضااااد ال شااااوي  .خاصااااة في القطاع غير المنظم  رزقهن

عرضااة  أكثر فيصاابحن المجتمع، في ضااعفاً  األكثر الحلقة لكونهن الطبيعية، وانتشااار األوبئة والكوارا

 .لازمات

 ة  في القطاعات الهشّ  عدم المساواة في األجور   .5

بااعتباار غيااب  العمال عالقاات تنظم التى األحكاام مختلفل  المنظم غير القطااع فى نوالعاامل يفتقاد

مل الالئق  التعاقد وهو ما يضاااافي ساااامة الهشاااااشااااة على مختلف الوظائف وعدم توفر شااااروط الع

 من الحد جور في هذا القطاع وهو ما يقتضااي وضااع تشااريعات تسااتهدفوغياب سااياسااة عادلة لا

 43للمدن الريف من المستمره اإلنتقال حركة األجور ومن تدني

فجوة في األجور بين  دولياة وعربياة عاديادة    وقاد سااااااجلات تقاارير

ال يخضع لقوانين اع غير المنظم الذي  الجنساين خاصاة في القط

المساااااواة في األجر لعمل غياب  وحيث أن  ، الحد األدنى لاجور

ذي قيمااة متسااااااااوياة  بين العمااال والعااامالت  يعتبر سااااااماة  

قت  قد   19منظم، فإن جائحة كوفيد القتصاد غير ال ل  هذا من  عم 

التبااين خااصااااااة مع ارتفااع أسااااااعاار المواد الغاذائياة خالل الجاائحاة 

 هذا التباين كما بينا سابقا في القطاع الزراعي . شتدونقص الطلب وي

أو   ،ذات الصااالة الدولية اإلتفاقيات العربية وعلى بعد  صاااادق  تعربية لم ال بلدان العديد من ال زال  توال  

 5اتفااقية العمل العربية رقم  هذه االتفااقياات مثال    وصفق مع نصاااااابماا يت  الوطنياة  ل قوانينهاا  لم تعاد  

 
 2012 المنظم غير القطاع في للعاملين االجتماعية الحماية ، منظمة العمل العربية ،سامي نجيب  43
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  اتاتفاقيبشأن تحديد وحماية األجور و  15واالتفاقية العربية رقم    بشأن المرأة العاملة،

والعامالت   بشأن المساواة في األجور بين العمال 100رقم   اإلتفاقية :العمل الدولية

 ،ساتخدام والمهنةيز في اإلبشاأن عدم التمي  111رقم  وعن عمل ذي قيمة متسااوية 

 .المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين 189 رقم و

 

تقليص الفجوة في األجور بين الجنساين  سايسااعد في تحقيق أهداف  اتباع ساياساات تعمل على  إن  

لهم من دور هام في سااااد لما    - لينالمشااااغ  على  فرض  القتصااااادية وهو ما ياالتنمية  

معايير  احتراملية  ومساااج  -فجوة األجور ودعم عمل المرأة والرجل على قدم المسااااواة 

اة في األجر عن عمل ذي  المسااااااوتطبيق مبدأ و  العمل العربية والدولية ذات الصااااالة،

  .قيمة متساوية

*** 
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   :القسم الثالث

ش إتدابير سياسات و القطاع غير  ب  للعامالتقتصادي إنعا

اء جائحة كوفيد  المنظم  بعدها ما و 19أثن

قليمياة والادولياة وضااااااع خطط الحكوماات والمنظماات اإلزاماا على  باانتشااااااار الجاائحاة وتاداعيااتهاا كاان ل 

بشاكل منهم   هشاةوتدابير عاجلة المتصااص اآلثار الكارثية على الساكان والعمال عامة وعلى الفئات ال 

ر خالل الجاائحاة وبعادهاا في بنااء تمثال هاذه األزماة فرصاااااااة للتفكيو  ،النسااااااااء  وفي مقادمتهاا  خااص

 قتصادات ومجتمعات أكثر عدالة واستدامة. إ

 (،تريليون دوالر امريكي  4.8  من  ماا يقرب)تادابير ماالياة    دولاة  65  تاعتماد  آذار    /ماارس  31الى حادود  

جتمااعياة وبرامج تحفيز بالحمااية اإلالتي تبنات تدابير تتعلق   بلغ عدد الدول 2020وفي منتصااااااف ابريل 

  .44 المدولة في الع 106 ومحافظة على الوظائف

النوع  تراعيخالل  الجاائحاة بااتبااع اجراءات المعنياة  طراف  الادول العربياة  واألاسااااااتجاابات  حكوماات وقاد  

نساابة هامة من القوة العاملة في القطاعات   لن  الالتي يمث  جتماعي وتسااتهدف النساااء والفتيات  اإل

 ة.الهش  

 لدعم العامالت والعمال في القطاع غير المنظم  أثناء انتشار الجائحة   فوريةتدابير    .1

الخطط مما أوجب وضاااااع    ،ظمة الصاااااحية في جميع أنحاء العالمتحديا لان   19لقد مثلت جائحة كوفيد  

 .تقليص الفجوات والالمساواة للتخفيف من آثار الوباء للعمل علىالتحفيزية المالية والتدابير الطارئة 

مود، ليس فقط لصال  وقدرة على الص   الةرئة على بناء  عالم أكثر عدالطا  العامةقد ركزت السياسات و

ات باتباع اجراءات طرحت على الدول أولوي  كما  النسااااء والفتيات، ولكن أيضاااا لصاااال  المجتمع بأساااره،  

 تها ومواجهة تداعيات الجائحة.ياقتصادإنعاش لة إلوتدابير عاج

على اقتصاااااااديات العالم واقتصاااااااديات   الشاااااادةالغاة  با 19جائحاة كوفياد  التاداعياات النااجماة عن  تعتبر  و

على أثرا سااااالبيا  كان لها   زاعاتطرابات ونلما تعانيه هذه المنطقة من اضااااا  وخاصاااااة  بيةالمنطقة العر

الة ب تصااااااميم وتنفيذ االسااااااتجابات الفع  طل  مما ت  ،بعةجتماعية المت  قتصااااااادية واإلالسااااااياسااااااات اإل

حكوماات ومنظماات عماال    منسااااااواق العمال أاألطراف الفااعلاة في بين  تعااون وتعزيز ال منصاااااافاة  وال 

 
44 Note de synthese sur l'impact de la covid-19 sur les femmes et les filles nations unies, Avril 2020 
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غير المنظمين من   تعزيز الحوار االجتماعي كأداة لتلبية احتياجات العامليناضاافة الى    ،وأصاحاب أعمال

دماجهم إو  من جهة أخرى وذلك فيما يتعلق بالتدابير الفورية لمساعدتهملة  غير المسج  شتت  نالموجهة  

  المتمثلةو نوع االجتماعي  ل التى تعتمد مقاربة ا  45وضاااعهمأت التي تجثر في  ي الخطط والسااياساااف

 :ا يليفيم

وضااع وسااائل توعوية وتوجيهية صااحية حسااب القطاع والمهنة تسااتهدف على ساابيل المثال  ▪

البااائعااات المتجوالت والعااامالت المنزليااات وعااامالت النظااافااة والعااامالت الزراعيااات وذلااك 

غير للعمال  والوقاية لتوفير معدات الحماية   عمال  صااحاب األأو  منظمات العمالبالتشاااور مع  

 ن والوصول اليها بشكل مجاني.يمينظاال 

عينية في شااااكل  مساااااعداتتقديم  العمال والعامالت في القطاع غير المنظم ب  فاسااااتهدإ ▪

لى منصااااااات تحتوي عبشااااااهر  مسااااااتعينة بذلك  أ 3لمدة شااااااهريا  نقدية  و تحويالت  اغذية أ

للتساااااجيل ورقمية جديدة  46ن أو تعتمد آليات الكترونيةيميانظلومات تتعلق بالعمال غير ال مع

 الى جااناب  العربياةاعتمادت بعض البلادان فقاد   ،رسااااااائال الهااتفياةلكترونياة وال مثال المواقع اإل

المنتجات مدادات للحفاظ على سالسالة إاضاافية  تدابير    ،عمول بهاالمتماعية  الحماية االجنظم  

 .سرهمعلى سداد احتياجات أالمنظم  الزراعية التي ستساعد العمال في القطاع غير

مع ،وتصاااااانيفهاا حسااااااب النوع االجتمااعي جمع البيااناات عن الفئاات المتضااااااررة من الجاائحاة  ▪

الى ، هذا وتعذر عليهن العمل  الالتي يعملن في قطاعات هشاةه للنسااء موج  ال ساتهداف  اال

من نظم وقواعااد بيااانااات تشااااااتماال على معلومااات عن العااامالت   موجودال جااانااب توظيف  

 .والعمال

قصااااااد وضااااااع يومياا عالم بهاا صاااااااباات باالفيروس واإلهيئاات ومراصااااااد لرصااااااد اإلحاداا  إ ▪

طراف الحكوماات واألحاة وكيفياة اسااااااتجااباة  ات وطنياة لكيفياة التعاامال مع الجاائاسااااااتراتيجيا

 لة.المتدخ  

ات الجائحة وضامان مشااركتهن في تنفيذ التدابير وصانع القرارثناء ساناد النسااء أدوارا قيادية أإ ▪

وإشااااااراك خبراء وخبيرات النوع االجتماااعي في جميع التاادابير الراميااة إلى التخفيف من أثر 

االقتصااااااادياة، وضااااااماان المشاااااااركاة والجاائحاة، بماا في ذلاك التادابير الصااااااحياة واالجتمااعياة 

ساء في هيئات صنع القرارات المت  .1947-علقة بأزمة كوفيدالمتساوية للن 

 
 واالقتصاد غير المنظم االستجابات الفورية والتحديات السياسية   19موجز منظمة العمل الدولية :ازمة كوفيد  45
في تونس يتم تسجيل اسر العمال غير المنظمين ممن لهم بطاقة رعاية صحية مجانية /منخفضة التكلفة في نظام الضمان االجتماعي وفي   46

 قواعد بيانات المحافظات الخاصة بالقوة العاملة جمهورية مصر العربية يتم تسجيلها في 
 هيئة االمم المتحدة للمرأة   47
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على نظم الحماية االجتماعية  من    –  ةختلف الشااارائ  العمري  من م –ساااتفادة النسااااء إضااامان   ▪

المسااواة ودعم قدرات العامالت بالقطاع غير المنظم عبر المسااعدات المالية والقروض قدم  

 .مة رة والمدع  الميس  

 هجاتغات والل  الل  افة  بكتصااال  وسااائل اإلمختلف  باسااتعمال    إعالميةورسااائل  نشاارات  تعميم   ▪

بما في ذلك العمالة الوافدة والعامالت  عامة  تاحتها للنسااااء إوضااامان   المعتمدة في كل بلد

 .ارواحهنوالوقاية منه حفاظا على  19كوفيد فيروسلعن على مخاطر حتى تط  

النوع االجتمااعي تنظيم حمالت توعوياة للتنبياه إلى تزاياد مسااااااتوياات العنف المبني على   ▪

ة حصاول النسااء الناجيات من العنف على خدمات الصاح    يسايروت  ،ومخاطر اإلفالت من العقاب

والحماية األسااساية من خالل آليات دعم بديلة ومالئمة حتى تتمكن المرأة من الحصاول على 

 . المساعدة في هذه الفترة

سااااااليب المساااااتخدمة ها وتكييف األنية القائمة  وتطويرتعزيز برامج الحماية االجتماعية الوط ▪

خاصااة تلك التي تأثرت بتداعيات ،  لتحديد الفئات المسااتهدفة من السااكان وضاامان الدخل لها

كاالساااااايااحاة والتجاارة   غير النظاامياة  الجاائحاة والقطااعاات التي تعتماد على العماالاة النسااااااائياة

 والمطاعم والفنادق ....الخ.

جتمااعياة ود الرامياة إلى مكاافحاة اآلثاار اإلالجه  التوجاه أكثر الى النسااااااااء والفتياات في جميع ▪

في وضااااااع الخطط  وبلورة حلول جتمااعي النوع اإل دمااجإبا  19قتصااااااادياة لفيروس كوفياد  واإل

  تها.جتماعية وضمان فعالي  نعاش المالي وبرامج المساعدات اإلاإل

المتكونة من مختلف الخبرات النساائية في جميع المجاالت   بكات النساائيةساتفادة من الشا  اإل ▪

مات المجتمع المدني، بما في ذلك تلك منظ  إضااافة ل   ،التنموية واإلنسااانية لإلسااتفادة منها

من العبء  تخاذ تدابير للحد  وا ،العاملة في دعم وتمويل المشااريع بالغة الصاغر لفائدة النسااء

عم المباشاار إلى األشااخاص تقديم الد  و ،تديرها النساااءمال التجارية التي الضااريبي على األع

بتقديم  وذلك    ،النسااءوللمشاروعات الصاغيرة التي  تديرها    منظمالعاملين في القطاع غير ال 

عفااءات إ داد و ساااااان  ساااااانااد قروض مادعوماة من الادولاة  وتمادياد آجاال الساااااا  وإ  ماالياة اعااناات  

 .ضريبية

عزيز روابط الساااوق بالنسااابة للمزارعين الصاااغار مدادات الزراعية وتالحفاظ على ساااالسااال اإل ▪

  لب وحفاظا على الوظائف.  لدعم الط   والمنتجين المحليين
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قتصادي  اإل   مكين ق بالتّ تتعلّ   المدى المتوسط والبعيد  على  تدابير وسياسات . 2

   المنظمة  للعمالة النسائية غير 

  ،بل الرئيساااية لمواجهة الفقر أحد السااا    منظمغير ال   القطاعفى  لعامالت  ل قتصاااادى  يمثل التمكين اإل

ساااااية التى ويرتبط تحقيق ذلك إلى حد كبير بالعديد من الجوانب التشاااااريعية والتنظيمية والمجسااااا  

من أجال النهوض بشااااااروط العمال الالئق   تلعاب الادولاة الادور الرئيسااااااى فى توفيرهاا وتفعيلهاا

قتصاااادية والتشاااريعية ابير اإللتدأن تكون ا على   ،وضاااع آليات للحفاظ على فرص العملو  ،وحمايته

م وهي  قتصااد المنظ  ال الى اإلنتقال سالس وفع  إالعام والخاص لضامان    قطاعينال من  هتمام  إذات  

 كالتالي:

 للعامالت بالقطاع غير المنظم   جتماعية الحماية اإل  1.2

للدولة خاصاة جتماعي  ص الدور اإلهت الدول أكثر نحو اقتصاادات الساوق وتقل  توج  منذ التساعينات  

القطاع العام بالتركيز ة  هيكلالعربية  الدول أعادت  و  ،في مجال الصااااحة والتعليم والرعاية االجتماعية

 أولوياتها االقتصااااادية ترتيب إطار وفي. على تحقيق النمو بدل التنمية الشاااااملة والمسااااتدامة

 عدد تخاذإ خالل مننفاق العمومي في مجال الحماية االجتماعية  اإل تخفيض إلى الحكومات لجأت

ى المساااواة بين الجنسااين مما أد    بعة التي لم تراعثر على السااياسااات المت  أوهو ما   جراءات،من اإل

، إذ تفتقد  منظمغير ال خاصاااااة في القطاع  والمرأة   الرجل بين الدخلواضااااا  فى   تفاوت الى خلق

األزمات   تخطي في وخاصااااة اإلقتصاااااديةا  قدراته من ليقل   الحماية االجتماعية مماالنساااااء إلى  

 .المستجد كورونا وباء انتشار أزمة مثل

 األمنوالمساواة  وانعدام الفقر على للقضاء ةليات المهم  أحد اآل  جتماعية هوالحماية اإل  توفيرن  إ

تكاافج  تعزيزسااااااااهم في  فهو ي ،تاداعياات الجاائحاة على المادى البعياد من للتخفيف االجتمااعي

 48المنظمة العمالة إلى مةالمنظ   غير العمالة من نتقالاإل دعمو الجنسين بين والمساواة الفرص

م على أهمياة  المتعلقاة بحمااياة العااملين  في القطااع غير المنظ    9وتنص التوصااااااياة العربياة رقم  

 :اجتماعية وذلك بولة للمستويات الدنيا للحماية اإلضمان الد

الدولية جتماعية على ضاااوء معايير واتفاقيات العمل العربية وإصاااالح وتطوير التشاااريعات اإل ▪

جتمااعياة  بهادف توساااااايع مظلاة التاأميناات اإل  جتمااعياة للمرأة العااملاةذات العالقاة باالحمااياة اإل

 .والصحية لتشمل العامالت في القطاع غير المنظم والعمالة الموسمية والمجقتة

 
 2012االجتماعية  حمايةلل الوطنية األرضيات بشأن . توصيةمؤتمر العمل الدولي  48
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تيسااااااير خادماات و رتقااء باالعاامالت وببيئاة العمالنياة واإلهتماام باالصااااااحاة والسااااااالماة المهاإل ▪

والمنااطق  ياةيفمنااطق الر  ال التاأمين الصااااااحي كحاد أدني ضاااااامن برامج التاأمين للنساااااااء في 

 النائية، وذلك بزيادة عدد المراكز الصحية والمستشفيات. 

و الكوارا نتشاااااار األوبئة  إعن   خاصاااااة المنجر  إنشااااااء صاااااناديق للتعويض عن فقدان العمل  ▪

والتفريق بين بطاالاة حاديثاات التخرج وبين    19-ا هو الحاال باالنسااااااباة لجاائحاة كوفيادكماات  واألزما

ناديق مسااااتقلة عن مجسااااسااااات الحماية حات ألسااااباب اقتصااااادية وتكون هذه الصاااا  المساااار  

 .49تال والحكوماصحاب األعمال والعم  أعية ويتم تمويلها بشكل ثالثي من االجتما

 وتعزيز المساواة في الفرص التعليم والتدريب المهني   2.2

قتصااادية للنساااء عليها المشاااركة اإل  ىبنة التي تلمهني أحد الركائز الهام  التعليم والتدريب ايعتبر  

ر الحاصااال في مجال  فهو شااارط لتحساااين شاااروط العمل، حيث أن متطلبات ساااوق العمل والتطو  

تعليمي ال بأس به وقدرات ر مساتوى  ر في الوظائف وفي أشاكال العمل نفساه يشاترط توف  التغي  

ب ظاهرة االنقطاع المبكر عن التعليم وال أن  كما    ،ةة تنافسااااااي  مهني   خاصااااااة في   المدرساااااايتساااااار 

  .  النساء تمثل عائقا أمام تمكين المناطق الريفية

 :العربية الى وهو ما يدعو الحكومات

ية الضاارورية بتخصاايص الموارد البشاار  )الحكومي(التركيز على دعم تمويل التعليم العمومي ▪

والتدريب   لتحاق بالتعليموالمسااااااواة في اإلواتخاذ الخطوات الالزمة لضااااامان تكافج الفرص  

 .المهنى

رساااي في ب المدهتمام بمعالجة التسااار  اء العربيات واإلالحد من األمية في صااافوف النسااا ▪

الدراسااية وتهيئة لزامي من خالل زيادة عدد المدارس والخدمات مرحلة التعليم األساااسااي اإل

البنى التحتياة من طرقاات وتوفير وساااااااائال النقال لتيسااااااير تنقال الفتياات للمادارس ومراكز 

 .50التدريب

همية التدريب ودعم قدرات العاملين والعامالت في القطاع  على أ 9كما أكدت التوصااية رقم   ▪

قطاااع  تاااحااة فرص التاادريااب التقني والمهني للعاااملين  في ال إ"غير المنظم بااالعماال على  

سااليب الفنية لرفع مساتوى  االقتصاادي غير المنظم وتساهيل تزويدهم بالمعارف التقنية واأل

لعماالة المادربة بماا يساااااااعد على مداد القطااع المنظم بايم الخادمات وإنتااج وتحسااااااين تقاداإل

الاامااطاااافاإل نااهااااياااة  فااي  الااماانااظاام  الااقااطااااع  الااى  والااتااحااول  الااتااادريااجااي    .51  "دمااااج 

 

 
 2030ة ماهداف التنمية المستدا إطارفي    المرأةاالستراتيجية العربية للنهوض بعمل   ، منظمة العمل العربية 49
 نفس المصدر السابق  50
 بشأن الحماية االجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم  9التوصية العربية رقم  51
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   قمنة وتكنولوجيا المعلومات ات في مجال الرّ ي م ا العامالت غير النظ تعزيز قدرات   3.2

قتصاااادية  اإل ص من الفجوةقتصااااد الرقمي فرصاااة لتوفير أشاااكال عمل جديدة يمكن أن تقل  يعتبر اإل

اعتبار إذن  يمكننا  . وياإلجمال  قتصاااااادياإل النمو وزيادة العمل ساااااوق والمرأة في الرجل بين فرص

 الرجل في بينها وبين المساااواة وتحقيق المرأة لتمكين زامحف   عامال تصااالواإل المعلومات تكنولوجيا

 بتكااراإل ة في عاالم العمال ورياادة األعماال من حياث تعزيزرات مهما  هاذه المتغي    وتعتبر ،العمال سااااااوق

 حكوماات الادول  تحادياات على  المتغيرات في عاالم العمال  تطرح  و  عمال جاديادة. فرص واسااااااتحاداا

 :بية تتمثل أساسا فيالعر

البشاري وتثمينه،إذ يشاترط  االقتصااد الرقمي توفر مهارات حديثة ومعارف   مالال  رأس عزيزت ▪

 متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات. 

 اسااااتفادة أمام اً يرئيساااا عائقاً باعتبارها  والمرأة  الرجل بين الرقمية الفجوة  العمل على سااااد  ▪

بلغت الفجوة بين الجنساين حيث   ،يالتكنولوج منافع التغيير من العربية المنطقة اتيإقتصااد

 فاذصاااعوبة الن  لى إأسااااساااا تعود  التي  و 52  2017% في عام  17.3دام االنترنت  في اساااتخ

ما ال نترنت،إلل  كبير بشااااكل  وكذلك الى ضااااعف الخلفية والنائية المناطق الفقيرة في سااااي 

 تصاالت. واإل المعلومات تكنولوجيا على الرقمي التدريب زمة وغيابالال   التعليمية

والمسااااااتوى   ثقاافااتمكااناات وال لمعلوماات ال يزال محادودا بحكم اإلن وصااااااول النساااااااء الى عاالم اإ

ف مع فجاائحاة كوفياد جعلات تكنولوجياا المعلوماات هي المهيمناة والمحاددة في التصاااااار    ،التعليمي

 84أي  ناا  وحيث ال يزال نصااااف اإل  المحمولةلمعلومات عبر االنترنت أو الهواتف تنتقل اث  الجائحة حي

  .53صال الحديث وال يتقن ذلكت  على الوصول الى وسائل اإل اتير قادرالعربية غ ةمليونا في المنطق

 والمتوسطة   والمشروعات الصغيرة دعم العمل المستقل    في مجال   ر تدابي  4.2

التوصااااااياة العربياة با  وردالقطااع غير المنظم ماا  فى  من التادابير العااماة التي تهم العااملين والعاامالت  

لتذليل "على الدولة أن تعمل على اتخاذ االجراءات والتدابير الالزمة والتى جاء بها   2014لساانة   9رقم  

غيرة ومتناهية  العقبات والصااااعوبات التي تواجه المشااااروعات االنتاجية أو الخدمية أو المرفقية الصاااا  

 :جراءات والتدابيروتشمل اإل م تدريجيا،قتصادي المنظ  دماجها في القطاع اإلإض الصغر بغر

ذا القطاع  في ه  ينللعاملجتماعية  توفير الحماية القانونية واإلتهدف الى وضاااع اساااتراتيجيات وطنية  

 بشاااكل رسااامي.  مالتيسااايرات الالزمة لممارساااة نشااااطهرساااميا وتقديم الحوافز و  مبمجرد تساااجيله

 
 2020التقرير العربي للتنمية المستدامة    اإلسكوا، 52
 2020التقرير العربي للتنمية المستدامة   اإلسكوا،  53
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تشااااجيع أصااااحاب المشااااروعات الصااااغيرة والحرفية لتسااااجيل مشااااروعاتهم في سااااجل ينشااااأ لهذا  و

 . 54الغرض

 :ىالعمل علإلى  الحكومات العربية  وهو ما يدعو 

رة للمشروعات الصغيرة ومتناهية  القروض الميس    سنادإبمراجعة التشريعات المالية المتعلقة   ▪

بط غر، ليشاااااامال هاذا الادور عنااصاااااار التمويال والمعوناة الفنياة والمتاابعاة والتادرياب والر  الصاااااا  

 .بمواقع التسويق

ع  نتقال للقطا غرى من اإلن صااااحبات المشاااروعات الصااا  انتهاج ساااياساااات ضاااريبية عادلة تمك   ▪

 جتماعية.ع بالحماية اإلالمنظم والتمت  

كهن أو اإل ▪ هتمام بتحساااااين أوضااااااع النسااااااء الفقيرات في القرى من خالل زيادة إمكانية تمل 

اساتئجارهن لاراضاي الزراعية، حيث تواجه النسااء العربيات في القرى واألرياف مصااعب في 

 .55للحصول على قروضمجال الحقوق العقارية والتي يمكن أن تكون ضمانًا 

دور منظمات أصحاب األعمال والعمال في تعزيز حق التنظيم لعمال وعامالت القطاع غير   5.2

 المنظم 

 شااخٍص  لكل  4) "الفقرة    23 المادة)   نقابات إنشاااء في الحق   اإلنسااان لحقوق العالمي اإلعالن أقر  

ة الدولية  أكدت على هذا الحق االتفاقيكما  ،  لمصالحه" حماية نقابات إلى وينضم ُينشئ أن في الحق  

لسااااانة  98بشاااااأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، واالتفاقية الدولية رقم   1948لسااااانة   87رقم  

 8  رقماالتفاقية العربية والخاصااة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضااة الجماعية إضااافة إلى   1949

 الدول العربياة، دساااااااتير أغلاب به اعترفت هو ماوبشااااااأن الحريات والحقوق النقاابياة،   1977لسااااااناة 

 في تنحصاااار باتت النقابات هذه نشاااااطات معظم أن   إال  ،مكان كل   في متواجدة النقابات وأضااااحت

م العمل عن الدفاع ، أو العام القطاع في ساااواء كبرى، في منشاااتت المنظ   كثيراً  تذهب ولم الخاص 

نهم بالرغم من حقوقهم، عن والدفاع المنظم غير القطاع في العاملين لتنظيم اً  األقل   أ  ة في حظ   أي 

ة حماية اجتماعي 
56.  

 
 ن الحماية االجتماعية  اللعمالين في القطاع غير المنظم ،منظمة العمل العربية بشأ 2014لسنة  9التوصية رقم  54
 االستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة ،منظمة العمل العربية  55
 2016سمير العيطة  ،العمل غير المهيكل في البلدان العربية،راصد الحقوق االقتصادية واالجتماعية في البلدان العربية ،  56
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ت  من هذا المنطلق   على أنه "ينبغي  أن يتضاامن تشااريع  2014لساانة   9  رقمالتوصااية العربية   نصاا 

الادولاة للعااملين في القطااع اإلقتصاااااااادي غير المنظم عمااال وأصااااااحااب أعماال الحق في التنظيم 

 مام للمنظمات المهنية التي تمثلهم للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم"الجماعي واإلنض

 باالقتصااد  الصالة ذات والبرامج الساياساات وتقييم وتنفيذ تصاميم عندو كما أنه على الدول األعضااء

 تمثياًل  األكثر المنظمات مع تتشاااااور أن عليه، المنظمة الساااامة إضاااافاء ذلك في بما المنظم، غير

 للممارساة وفقاً  صافوفها، في تضام أن على النشاطة، مشااركتها وتشاجع وللعمال العمل ألصاحاب

 في االقتصااااادية وللوحدات للعمال وممثلة العضااااوية على قائمة منظمات عن ممثلين الوطنية،

 .57المنظم غير االقتصاد

والحد  معضاالة تنامي القطاع غير المنظمكما أنه لمنظمات العمال وأصااحاب األعمال دور في معالجة  

وتعزيز  وحماية شااااروط وبيئة العمل الالئق بشااااكل خاص العامالتالعمال ووضاااااع  أمن هشاااااشااااة  

 المساواة وذلك عبر:

  المنظم غير االقتصاد فيامالت وصاحبات األعمال الع لتشمل العضوية توسيع ▪

 ات ألعضااااااائهاا عااماة وللعاامالت خااصااااااةنجاازات التي تحققهاا النقااباالتعريف باالخادماات واإل ▪

 األنشطة العمالية  والمشاركة في  وتشجيعهن على االنخراط

جمع البيانات ورصاد  ظروف واحتياجات العامالت صااحبات األعمال في اإلقتصااد غير المنظم  ▪

 الميدانية. والقيام بالبحوا والدراسات والزيارات

على وتشااااجيع الحكومات اللوائ  والمساااااهمة في وضااااع الخطط الوطنية    اقتراح القوانين و ▪

التشااريعات الوطنية   تعديل وساان   المصااادقة على االتفاقيات الدولية والعربية ذات الصاالة و

 .ت عليه هذه االتفاقياتلما نص  وفقا 

جماعية والحواراالجتماعي الثالثي في المفاوضاة ال   النشايطة والفاعلة  العمل على المشااركة ▪

والتوعياة   عماال(صااااااحااب األأالنتااج )حكومات وممثلي العماال وأطراف ا الذي يضاااااام مختلف  

 في القطاع غير المنظم . الخاصة بالعامالتبالقضايا 

 

 

 
 بشأن االنتقال من االقتصاد غير المنظم الى االقتصاد المنظم  2015لسنة  204مة العمل الدولية ،التوصية رقم منظ 57
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اإلقتصاد    عامالت في القطاع غير المنظم: قتصادات البديلة في مواجهة هشاشة ال اإل   6.2

 والتضامني نموذجا جتماعي  اإل 

حيث   ،طارا لمواجهة الهشاااشااة وتكريس المساااواةإكال وجتماعي والتضااامني شااقتصاااد اإليعتبر اإل

قتصاااادية إيجاد بدائل  إوهن  ساااجلت مبادرات وحمالت عديدة للنسااااء في أنحاء العالم للمطالبة بتمكين

ضامني في كل أنحاء جتماعي والت  قتصااد اإلواهتم اإل  ساة للمسااواة.مناهضاة للهشااشاة والفقر ومكر  

ر يفساااامن تيمكننا   ما  ،قتصااااادينتاج  اإلة من دائرة اإلشااااة والفقيرة والمقصااااي  العالم بالفئات المهم  

قتصااااديات من خالل التكاتف والتعاضاااد حول مشااااريع كل من اإلنخراط النسااااء في هذا الشااا  إمدى  

د وتعتبر التعاونيات النسااااائية في العدي  .تهادارإفي ة  سااااتقالليالى الرب  وتتميز باجماعية ال تهدف ال 

 ياادعووهو مااا  ،  نموذجااا ناااجحااا لتمكين العااامالت في القطاااع الزراعي غير المنظممن الاادول العربيااة  

 :إلىالحكومات العربية 

التضااااامني في المنطقة العربية حيث وجتماعي  قتصاااااد اإلالبنية التشااااريعية لدعم اإل  تهيئة ▪

اتير   ولتعترُف َدساَ جتماعي  والتضاامني  وتسااعد التشاريعات على إلقتصااد  اباإل العديُد من الد 

نظيمه وتطويره توفير الضاااااامانات الكفيلة بحماية مختلف الفاعلين في هذا القطاع قصااااااد ت

 قتصاد الوطني.ليقوم بدوره في اإل

جتماعي قتصاااااد اإلاألسااااواق المالية السااااتيعاب شااااكل اإلإصااااالحات في مسااااتوى    إعتماد ▪

لتضااااامني وذلك بإيجاد آليات تمويلية بديلة من بينها ضاااارورة وجود بنوك تعاونية كما هو وا

بناء  أسااااواق تضااااامنية تشاااااركية عوضااااا عن  و المبادرات العالميةمن  عديد لالحال بالنساااابة ل 

 .األسواق التبادلية  التنافسية

اقتصااااديا عبر تيساااير   نهننشااااء التعاونيات النساااائية كتجارب ناجحة من خالل  تمكيإدعم حرية   ▪

 .نشاء بنوك تعاونية تضامنيةإقتراض وشروط اإل

   ة والسالمة المهنية في حماية عامالت القطاع غير المنظم دور تفتيش العمل والصحّ  7.2

دور هام في حمااية العماال والعاامالت وصااااااياانة   المهنياة  ا العمال والصااااااحاة والسااااااالمةلجهااز تفتي

 شروط العمل الالئق.

في   نقصتحديات وصااعوبات عديدة تتعلق بال والصااحة والسااالمة المهنية  مفتشااي العمل  يواجهو  

تطبيق قوانين العمل الوطنية على   المتعلقة بصاااعوبةغياب التشاااريعات والموارد المادية والبشااارية  

لشااااااروط العمال الالئق ويخرج عن دائرة   هاذا القطااع  يفتقادو    .عماال وعاامالت  القطااع غير المنظم
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، مسااااااجولياة هامة   الحكومات العربياة  على  وهو ما يطرح   لعمال بانعادام الصاااااافاة التعااقديةعالقات ا

ت المتعلقة بالحماية اإلجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم   9التوصااااية العربية رقم    عليها  نصاااا 

 ورد بها ما يلي:حيث 

المنظم والتنسايق مع   شامول اختصااصاات جهاز تفتيا العمل للنشااط اإلقتصاادي غير تكفل الدولة"  

وتسااعى إليجاد األسااس والقواعد التي تكفل تحسااين شااروط جهات األخرى المختصااة بهذا الشااأن ،ال 

وظروف عمل الفئات العاملة في هذا القطاع وتقديم الخدمات واإلساااااتشاااااارات لها تمهيدا إلدماجها 

 . "في القطاع المنظم

 اتباع تدابير أساسية منها:العمل على  الى  العربية ما يدعو الحكوماتهو ما و

 العمل الالئق.يحقق شروط بين طرفي العمل بما  ةالعالقطار تشريعي يضبط وضع إ ▪

والقيام بحمالت زيادة الوعي واإلجراءات الترويجية للقيام بدور إرشاادي  الزام مفتشاي العمل   ▪

في أماكن العمل بما في ذلك العنف والتحرش ضاااد العامالت بشاااكل  للحماية من المخاطر

   .بالتنسيق مع منظمات العمال وأصحاب األعمالخاص 

 فيها بما للعمل، الحماية األساااسااية تعزيزتتعلق بتوساايع و  خطط وتنفيذ  سااتراتيجياتا ضااعو ▪

 للعاملين والعامالت في القطاع غير المنظم المهنيتين والصحة للسالمة األساسية التدابير

لصاااافة المنظمة مع اتباع لى اإيجاد آليات مالئمة لنقل المنشااااتت من الصاااافة غير المنظمة  إ ▪

 جراءات  مستجيبة للنوع االجتماعي.  إتدابير و

*** 
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 ة اااا خاتم

ل تدابير  19-نتاج لمواجهة جائحة كوفيداإل  أطرافشاركائها من    اساتجابات حكومات الدول العربية وو تمث 

 وبعض  ،جتماعيةاإل لنظم الحماية الشاااااااملة والتركيز على  اإلصااااااالحات  ،في إعادة جدولة أولوياتها

ة والتعليم والتشااغيل والنقل وتجهيز البنى في السااياسااات العامة كالصااح   الهيكلية عفالضاا   مكامن

  التحتية...الخ.

يشاامل جميع الفئات من العمال  19 -كوفيد بعد ما لعصاار تماعيعقد اج بمثابة  هذه التدابير سااتكون  

بما في ذلك عمال وعامالت القطاع غير المنظم،ومن ضاااااامن هجالء   ،والعامالت في كافة القطاعات

 اتذو عامالتوال واألراضاي المحتلة    المجتمعات المضايفةفي  و والنازحات داخلياً  الالجئات   العامالت

هذا العقد   يضااامن  على أن، الطبية الرعاية على الحصاااول في صاااعوباتمن   نيعانالالتي ت اإلعاقة

 البناء عمل آمنة وصاااحية وإعادةبيئة  وضااامان  وحماية العمال وصااايانة العمل الالئق   تعزيز المسااااواة

ه جديد يأخذ ،  2030 لعام التنمية المساااتدامة خطة مع يتساااق بما أفضااال نحو على وذلك باتباع توج 

م عن تتي  تادابير وارا الصااااااحياة والطبيعياة والبيئياة، ويفرض اتخااذعتباار األزماات والكبااإل  ُبعاد التعل 

ف مع تصاااال الحديث واإل باساااتعمال تقنيات للجميع يتحقق كساااب هذه و  .آثارالجائحة اإلنترنت والتكي 

جتمااعياة ليقوم كال بادوره في واه الفااعلاة وتعزيز المسااااااجولياة اإلباإشااااااراك المجتمع بكاافاة ق  الرهااناات

 إرساء نظم تنموية عادلة وتحقيق السلم واالستقرار المجتمعي. 

والقطاع   العام القطاع للشااراكة بين جديد نهج إتباع  19-كوفيدمن تداعيات جائحة   التعافي كما يتطلب

شاااااامال والعمال على ماد مظلاة الحمااياة االجتمااعياة لت  م،للحاد من تناامي القطااع غير المنظ  الخااص  

ودعم نتاج طراف اإلأتعزيز الشااااراكة بين مختلف  لى إوهو ما يدعو  القطاعات الهشااااة وغير المنظمة،

في القطااع غير   التمالعاوخااصاااااااة ا  للعماال  شااااااروط العمال الالئقلتوفير  بينهم    الجتمااعياالحوار  

مجال   الجنسااااااين فيبين    ومن بينها الفجوةلمعالجة الفجوات  فرصااااااة هذه األزمة    حيث تتي   .المنظم

  اإلقتصادية للنساء.العمل والمشاركة 

على ينبغي   2030 المساااتدامة ةيالتنم أھداف الهدف الخامس من  تمثل نيالجنسااا نيب المسااااواةف

 المساااتدامة، ةيخطة التنم قيمن األهداف األسااااساااية لتحق  كما يعدالدول العربية العمل على بلوغه  

وأحد الحلول لمواجهة الهشااااااشاااااة خاصاااااة في القطاعات غير المنظمة التي تعكس جميع االنتهاكات  

أثبتات ضاااااارورة اتبااع   –بماا في ذلاك جاائحاة كوروناا    –حياث أن مواجهاة األزماات    الالئق،لمعاايير العمال  

 المجاالت.سياسات مستجيبة للنوع االجتماعي في جميع 
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