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  ملخص التقرير
  

المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وقد حاولنا من خاللھ أن نسلط الضوء على المشاكل  الثاني لمرصدھذا التقریر 
ھذا التقریر على عملیات  یرتكز.. الرسميوالقطاع غیر  االستثمار قطاعي في تتعرض لھا النساء العامالت التي

حیث  )بورسعید/  إلسماعیلیةا/ السویس / كندریة اإلس/ القاھرة الكبرى (محافظات  في خمسةالرصد التي تم تنفیذھا 
 ،تضمنت عملیات الرصد كافة األدوات والمھارات والوسائل الخاصة بجمع المعلومات والحقائق وإجراء المقابالت

من قبلھن یعد أمرا أساسیا فى  ن ومدى إدراك أوضاعھنیأوضاع النساء فى ھذین القطاع ستكشافابأن منا  یمانًاإ
  .مشكالتالتعامل مع ما یواجھونھ من 

ھذه القضیة المحوریة لجمیع النساء  فيدور منظمات المجتمع المدني مازال وسیبقى مؤثر وفاعل  حیث أن
تتعرض لھ النساء العامالت بھذین القطاعین فى محاولة جادة منا  كل مالذلك ركز التقریر على رصد ، العامالت

   ..وطرق التغلب علیھایتعرضن لھا  الالتيتصادیة القانونیة واالجتماعیة واالقللتعرف على أھم اإلشكالیات 

 

  
امالت    إلي رصد وتحلیل دار الخدمات النقابیة من خالل برنامج المؤتمر الدائم للمرأة العاملة سعت اء الع مشاكل النس

اعيداخل  تثمار قط ر  االس ميوالقطاع غی ى  الرس د عل ات الرص ز عملی ث ترتك ة حی ادیة والقانونی اكل االقتص المش
بة       واالجتماعیة ات المناس تھن لآللی ة واألسریة ورؤی التي تتعرض لھا النساء داخل العمل وآثارھا على حیاتھن العملی

ي    التي تحتوى على عدد من المحاور االستبیانلالستخدام في حلھا من خالل استمارة  تتضمن العدید من األسئلة والت
ا حیث   ثر على دورھن في المجتمع ورؤیتھن نوع المشاكل وأسبابھا وكیف تؤ یتضح من خاللھا ول لھ ذا   إلیجاد حل ھ

ات مشاركة المرأة لممارسة       الرصد والتحلیل لكل سؤال باالستمارة دعیم عملی یقود إلى نتائج موضوعیة تساھم في ت
   .لھا داخل العمل ان أطر المساواةوضم مدى تأثیرھن بھذه المشاكلوالوقوف على  مھامھا داخل العمل والنقابات

  

ق الرصد       ذھا من خالل فری راصد  ) ١٥(المكون من  لقد تم إعداد ھذا التقریر بناءًا على عملیات الرصد التي تم تنفی
ة    ) تمحافظا خمسة( داخل للمؤتمر الدائم للمرأة العاملة التابعوراصدة  ت مراحل عملی داد والحصول   حیث توال اإلع

ل    ى مراح اء عل ات بن ات والبیان ى المعلوم د  عل ة الرص امالت     عملی ى الع تبیان عل تمارة االس ق اس الل تطبی ن خ م
ا  ل والنقابیات وتوثیق إجاباتھن ات    كل سؤال وتحلیلھا والوقوف على أسباب المشاكل الالتي یتعرضن لھ تھن آللی ورؤی

  .حلھا

  
ي          إن جوھر   ى أساس شامل بن ا وعل ة جوانبھ ة الرصد بكاف اول عملی ھذا التقریر یعد اإلطار التفصیلي الذي یتن

ذھا     ة على الخط م تنفی ق الرصد وت م  التي تم وضعھا لفری یم     الخمسة  بالمحافظات   من خاللھ م تنظ ذلك ت المستھدفة، ل
ى     العاملة داخل العمل والنقابة مشاكل المرأةھذا التقریر لیتناول كافة العملیات الرصدیة التي تناولت  حیث ارتكز عل

  :ما یلي
 .آثارقطاعي االستثمار والقطاع غیر الرسمي وما یترتب علیھا من  مشاكل المرأة العاملة داخلرصد  
  .رصد طبیعة وظروف عملھن والمخاطر التي یتعرضن لھا 
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  .النقابيمشاكل المرأة النقابیة داخل النقابات وأثارھا على ممارستھا للعمل رصد  
ة         وعى وإلماممدى رصد   وفیر الحمای ا من حیث ت تھن لھ ة رؤی النساء العامالت بالقوانین المطبقة علیھن وكیفی

 .ھذین القطاعین فيالقانونیة لھن 
  .النساء العامالت أشكال التمییز داخل العمل والنقابة ومدى تأثیره علىرصد  
  .توفیر الحمایة لھن فيرؤیة العامالت لدور الدولة ومؤسساتھا رصد  
  .العامحل مشاكلھن وطرح قضایاھن على الرأي  فيدور النقابات رصد  
 .تولیھن المراكز القیادیة داخل العمل والنقابة فيرصد رؤیة النساء العامالت  

   
ھ     كان لزامًا على مرصد   ق العمل ب دائم وفری ؤتمر ال ات          الم داف عملی ع أھ ة عمل تتناسب م ة وآلی وضع منھجی

ل    ن المراح دد م ي ع ل ف ي تتمث ذھا والت ع تنفی یم المزم د والتقی ر  الرص س وأط ى أس ة عل ة المبنی ة  التنفیذی علمی
د المشاكل         ة رص ي عملی ي تساھم ف یة الت ي الومعاییر تم وضعھا للخروج بعدد من المخرجات الرئیس تتعرض   ت

ي  ندورھو مدى تأثیرھا على  الرسميوالقطاع غیر  االستثمارقطاع لھا النساء العامالت داخل  اة    ف العمل والحی
نھج المناسب           ھ الم نھج الوصفي حیث أن ة تناولت الم ى منھجی ر عل  األسریة، من ھنا ارتكز العمل في ھذا التقری

ق االستمارة   لعملیة الرصد التي خطط لھا ة االنتھاكات والمشاكل       أثناء تطبی اول رصد كاف ي لتن ا    الت تتعرض لھ
دریب         ة من ت ة في خطوات واضحة بدای ذه المنھجی ق الرصد    النساء العامالت داخل العمل حیث تسلسلت ھ فری

دد    ل ع بقًا داخ عھا مس م وض اییر ت ًا لمع اره طبق م اختی ذي ت ة ال ات خمس دء محافظ ل ب ق قب ة تطبی أدوات  مرحل
  .الرصد
 :  

وعامالت االستثمار ومركزة على األماكن التي یتواجد بھا قطاع محافظات متنوعة جغرافیا  خمسة اختیار  
ھذه المحافظات بناء على خبرة  جاء اختیار )وریف وحضر بحريوجھ (حیث ضمت بالقطاع غیر الرسمي 

بنى من خاللھا عالقة قویة بالنساء العامالت  ووجود أفرع للدار ببعض المحافظاتوعمل الدار السابقة فیھا 
  .والنقابیات كما أنھا تعبر عن تنوع جغرافي مطلوب لعملیة الرصد

  .الرسميالقطاع غیر  فيتعمل بھا النساء  التيعدد متنوع من قطاعات العمل  ختیارا 
في تصمیمھا على بعض المرجعیات الخاصة باالتفاقیات الدولیة الخاصة  اعتمدتتصمیم استمارة استبیان  

"  ١٩٥٤لسنة  ١١١االتفاقیة رقم  ١٠٠رقم " بوضع المرأة في العمل لمنظمة العمل الدولیة خاصة اتفاقیتي 
شكال األجر والقضاء على التمییز في االستخدام والمھنة وإتفاقة القضاء على كافة أ فيالمتعلقتین بالمساواة 

  ٢٠٠٣لسنة  ١٢العمل  قانون باإلضافة إلى ١٩٧١التمییز ضد المرأة لسنة 
 .على مھارات الرصد والتوثیق ة للتدریب /راصد) ١٥( لعدد تدریبیة بالقاھرةدورة  
  .التوثیقیختص بمھارات الرصد وكیفیة  تقدیم مادة علمیة تضم كل ما  
 لالجتماعات باإلضافة إلى تحدید موعد محدد تطبیق االستمارة بكل محافظة وضع خطة العمل متضمنة خطة 

 .االستمارةتصادفھن أثناء تطبیق  التيات للوقوف على أھم المشاكل /لمجموعة عمل الراصدین یةالشھر
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وحجم عمالة النساء  االستثماروقطاع  الرسميھمیة كل من القطاع غیر بأالشدید  یة ھذا التقریر إلدراكناترجع أھم

ومدى إدراك ھذه األوضاع من قبلھن لما یعد  ،ھذین القطاعین فيتكشاف أوضاعھن اسمحاولة و العامالت بھما 
دى توافر الحقوق األساسیة ذات الصلة بحق العمل مو  ،لتعامل مع ما یواجھونھ من مشكالتا فيذلك أمرا أساسیا 

 فيعاما ستین معاییر العمل الدولیة المستقرة منذ أكثر من  ھذه المناطق ولھذه الفئة من العامالت، ومدى احترام في
ستثماریة ووسط النساء فى ھذه المناطق الصناعیة واال ، ومدى توافر ما یطلق علیھ العمل الالئقالدوليالخطاب 

  ..لعامالتا
ھذین القطاعین  ھمیحتوی بكل ما الرسميوالقطاع غیر  االستثمارقطاع  فيول التقریر أوضاع النساء العامالت تنای

 غیر غیر الرسمیة األنشطة في الرسميبالقطاع غیر  النساءیعملن  حیث واقتصادیة واجتماعیةكل قانونیة من مشا
 يأب نیتمتع التواصل مع سوق العمل المنظم وال عنیستط ال نرسمیة نظرا ألنھ إحصاءاتأیة  في ةمسجلال

)  والحكوميالعام والخاص ( قطاعات العمل األخرى  في نممن یعمل نوظیفیة أو تأمینیة یتمتع بھا أقرانھ امتیازات
 التيالعمل األساسیة  من معاییر..  الخ بمظلة تأمینیة أو صحیة نیتمتع ال وبالتالي قانونيوفق عقد ن یعمل ال نفھ

 حیث اشتملت. من االتفاقیات ذات الصلة على عددالتزمت بھا غالبیة بلدان العالم ومنھم مصر من خالل توقیعھا 
  :یلي ھذه المعاییر على ما

  العقود :القانونیةمدى االلتزام بعالقات العمل.  
  ،جور المتغیرة ومدى االلتزام بھاوقیمة األاألجور من حیث مدى االنتظام وقیمتھا بالنسبة للحد األدنى لألجور.  
  اإلضافیةومدى كفایة األجر لسد االحتیاجات األساسیة للعاملة وكیفیة حساب الساعات.  
  جبارياإلحظر العمل .  
  أماكن العمل فيحظر التمییز.  
  أیام اإلجازات الموسمیة واإلجازات األسبوعیة فيساعات العمل الیومیة من حیث العدد، والعمل.   
 أوضاع الصحة والسالمة المھنیة. 
  الصحيمینات االجتماعیة والتأمین التأ :االجتماعیةالحمایة.  
 حریة التنظیم والمفاوضة الجماعیة.  

 والذيیتناسب مع طبیعة العمل  الذيما بین األجر العادل  العمل فيكل ما سبق یمثل سلة واحدة لتفریعات الحق  
فى السالمة المھنیة  افى اإلجازات وغیرھا، وأیضا حقھ ةوبین حقوق العامل اوأسرتھ ةیضمن حیاة كریمة للعامل

فى النھایة تمثل حزمة واحدة من حقوق  التيوالتنظیم وغیرھا من الحقوق  االجتماعيوالتأمین  الصحيوالتأمین 
یعملن بالقطاع غیر  الالتيسواء لمن یعمل بقطاع االستثمار أو من أقرانھن  حق منھا يأیمكن إسقاط  ال التيالعمل 

   .معلوممن ھذه المعاییر كما ھو  قانونيمعیار  يأینطبق علیھن  ال والالتي. الرسمي
إلیجاد اآللیات  ما یترتب علیھا من آثارالقضایا وونوثق لھذه اإلشكالیات و ك كان الزما علینا أن نبحث ونرصدلذل 

إیجاد  فيمنا للمساھمة أن نطرحھا على الرأي العام وصناع القرار  محاولة جادة فيالمقترحة من العامالت أنفسھن 
والغیر  الرسميبجمیع قطاعات العمل لكل امرأة عاملة مصریة  وبیئة العملحلوال تقودنا إلى تحسین شروط 

  .رسمي
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  مقدمة عامة
  

تكون  عادة ما والذي الرسمينقیضا لمفھوم آخر ھو القطاع  فى سوق العمل الرسميمفھوم القطاع غیر  یأتي
إذا كانت تعمل وفق تعاقد  الرسميفنرى أن العاملة تنضم للقطاع  االثنینالمعیار للتفرقة بین  ھيالقواعد القانونیة 

والتأمینات االجتماعیة فضال عن  الوظیفيوتتمتع على األقل بالحد األدنى من األجر ومكونات األمان  قانوني
بصاحب عقد یجمعھا  عندما ال یوجد الرسميالقطاع غیر  إلىالعاملة  تنضمالحمایة ضد العجز وعلى النقیض 

 الرسميحالة القطاع  ففيوبقول آخر . زأو حمایة ضد العج صحيأو تأمین  اجتماعيضمان  بأيالعمل وال تتمتع 
رأس مال  إلى ةستند العاملت الرسميفلھا القانون وفى حالة القطاع غیر یك اجتماعيشبكة أمان  ةالعامل تجد

والعمل فى  الرسميالقطاع  فيھذا ھو الفرق بین العمل  .رسمیة وشبكات غیرروابط عالقات وشكل  في اجتماعي
غیر أن ھناك أوجھ مختلفة التداخل بین المفھومین حیث أن العاملة سواء كانت تعمل فى  الرسميالقطاع غیر 

تحكمھا قیم وقواعد وسلوكیات بعضھا تنظمھ الدولة بمؤسساتھا مثلما ھو الحال فى  رسميأو الغیر  الرسميالقطاع 
وقد  .ل فى القطاع غیر الرسميما ھو الحاوبعضھا تنظمھ العادات والتقالید واألعراف ك الرسميالعمل فى القطاع 

العدید من العناصر األساسیة وھى  الرسميللقطاع غیر  ١٩٩٣نرى أن منظمة العمل الدولیة قد غطى تعریفھا عام 
وتستخدم وسائل  الرسمي القانونيتجرى خارج إطار التنظیم  والتيتولد دخال على نطاق صغیر  التياألنشطة 

االستدامة الوظیفیة حیث یشیر ھذا  إلىویترتب علیھا دخال منخفضا یفتقر  التكنولوجیا ومھارات مھنیة محدودة
قواعد تنظیمیة أو قانونیة معمول بھا مثل قوانین  إلىعملھم  فيیخضعوا  قطاع من العمال اللذین ال إلىالمفھوم 

حیث یضم  الرسميالقطاع  فيتحكم عمل األنشطة المماثلة  التيالعمل، التسجیل والضرائب وغیرھا من القواعد 
یعملون  والعمال اللذین أصحاب المشروعات الصغیرة ثالثة مجموعات أساسیة في ھذا الشأنتعریف منظمة العمل 

   حیث تضم ھذه المجموعة األخیرةلحسابھم والعمال الذین یعملون لحساب آخرین 

 رسميون تعاقد العمال باألجر سواء كانوا يعملون كل الوقت أو ينخرطون فى عمل غير دائم بد.  

 الورش فييحصلون على أجر مثل أفراد األسرة والمتدربين  العمال اللذين ال. 

وكما نرى أن مفهوم منظمة العمل يشمل ليس فقط العمال الذين يتقاضون أجرا سواء كانوا يعملون لحسابهم أو 
  .يتقاضون أجراً لحساب غيرهم ولكنه يشمل كذلك العمال الذين ال

رسمیة نظرا ألنھن  إحصاءاتیعملن فى األنشطة غیر الرسمیة غیر مسجلین فى أیة  الالتيویعد غالبیة العامالت 
ة یتمتع بھا یامتیازات وظیفیة أو تأمین بأيیتمتعن  یستطعن التواصل مع سوق العمل المنظم فھم باختصار ال ال

ھي عدم الخضوع لقانون العمل  الرسميوسمة عامة فى سوق العمل غیر . الرسميالقطاع  فيأقرانھن ممن یعملن 
للعمل وبشكل أكثر دقة فإن العامالت فى القطاع  الرسميأو التأمینات االجتماعیة أو أي صورة من صور التنظیم 

  :عدد من المجموعات الفرعیة على النحو التالي إلىینقسمن  الرسميغیر 
 یعملن وفق عقد قانوني  ال 
 تمتعن بمظلة تأمینیة ی ال 
  أو وظیفة دائمة قانونيیوجد تعاقد  ال 

القطاع  فيء العامالت أوضاع النساالحدیث عن  تيأی رسميوالغیر  الرسميبین القطاع فى سیاق المقارنة و
سواء كان مملوكا لرأس مال مصري وفى ظل إدارة مصریة أو مملوكا لرأس مال اجتبى وتحت إدارة  االستثماري

حیث إن استكشاف أوضاع .. بشكل أكثر تفصیالیتناولھ التقریر  ما وھو ،ضوء معاییر العمل الدولیة في أجنبیة
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التعامل مع ما یواجھونھ من  فيھذا القطاع ومدى إدراك ھذه األوضاع من قبلھن یعد أمرا أساسیا  فيالنساء 
وسوق العمل غیر  الرسميظل تسید اقتصاد السوق، أصبحت الفواصل واھیة بین سوق العمل  ففي .مشكالت
، وفى سبیل الدفاع عن ضرورة مرونة سوق العمل وتكیفھ مع متطلبات الشركات الدولیة وأصحاب الرسمي

، حیث الرسميیختلف كثیرا عن القطاع غیر  المنظم ال الرسمياألعمال والمستثمرین، أصبح وضع القطاع 
. تراجعت الضمانات الوظیفیة والحمایة االجتماعیة للحقوق العمالیة بغیة الوصول إلى أعلى درجات التنافسیة

تفتقد لتراث  والتيذا التحول ھم أضعف حلقات العمالة والمتمثلة فى العمالة النسائیة وبالطبع فإن أول ضحایا ھ
إن ھذا الوضع ھو ما یفسر حساسیة مفھوم العمل الالئق  .یعزز من مقاومتھا وكفاحیتھا ونقابي عمالي نضالي

  .للنساء واحتیاجاتھن
 القومياالقتصاد والناتج  فيمقابل أجر، وان یكون متضمنًا  مجھودبذل  ..بشكل عام  العمل الالئقمفھوم  ویعنى 

، ومدة عقد العمل وانتظام العمالة كاألجور العادلةوالعناصر  األبعادمجموعة من  مراعاةمع . ومحققًا لتنمیة البلد
العمل، كثافة  أوقات، النقابات العمالیة فيوالتمثیل ) التعویض –البطالة  –الصحة (وشروطھ، والحمایة االجتماعیة 

 االجتماعيتطویر المھارات، الوضع  أو المھنيالتقدم  إمكانیةصنع القرار،  فيالعمل، المخاطر المھنیة، االشتراك 
المرأة تعانى من  أننا ال نزال نرى أنغیر. ة ما بحیث تكون كل ھذه المعاییر متضمنة ھذا العملالمتصل بوظیف

  .ھناالبحث محل الرصد و رسميوالغیر  االستثمار بقطاعيمشكالت عدیدة خاصة 
ت مشاكل النساء ولكن مازالھذه المشاكل كافة المستویات الدولیة والوطنیة لمعالجة  بذلت جھود كبیرة على وقد

، عدة مجاالت فيوجودًا  یالقیان على وجھ التحدیدوالقطاع غیر الرسمي االستثمار  وبقطاعيالعامالت بشكل عام 
 نھذا ما زاللذلك السلبیة الواضحة على صحة وحیاة النساء والنمو االقتصادي واستقرار العمل  قد نرى آثارھاو 

  .بھمالبحث والدراسة ومحاولة وجود حلوال لتلك اإلشكالیات للمزید من الجھود  انیحتاج انالقطاع
 في بشكل عامحقوق المرأة على تعزیز قد حرصا معاییر العمل الدولیة و ٢٠١٤نرى أن دستور ھذا السیاق  في 

تكفل الدولة تحقیق المساواة " حقوق المرأة بشكل مباشر) ١١المادة ( فيالعمل واالستخدام ،حیث تناول الدستور 
 .والثقافیة وفقا ألحكام الدستور بین المرأة والرجل فى جمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة

وتعمل الدولة على اتخاذ التدابیر الكفیلة بضمان تمثیل المرأة تمثیال مناسبا فى المجالس النیابیة، على النحو الذي 
ن، كما تكفل للمرأة حقھا فى تولى الوظائف العامة ووظائف اإلدارة العلیا فى الدولة والتعیین فى یحدده القانو

وتلتزم الدولة بحمایة المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكین . الجھات والھیئات القضائیة دون تمییز ضدھا
كما تلتزم الدولة بتوفیر الرعایة والحمایة لألمومة  .سرة ومتطلبات العملالمرأة من التوفیق بین واجبات األ

  "والطفولة والمرأة المعیلة والمسنة والنساء األشد احتیاجا
تلزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، والعمل على بناء عالقات عمل متوازنة بین ") ١٣المادة ( كما جاءت 

والعمل على حمایة العمال من مخاطر العمل وتوافر طرفي العملیة اإلنتاجیة، وتكفل سبل التفاوض الجماعي 
". على النحو الذي ینظمھ القانون، وذلك كلھ ًاالصحة المھنیة، وحظر فصلھم تعسفیشروط األمن والسالمة و

تقرر أن الوظائف العامة حق للمواطنین على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكلیف ") ١٤والمادة (
رعایة مصالح الشعب، وال  فيقیامھم بأداء واجباتھم  ة الشعب وتكفل الدولة حقوقھم وحمایتھم، وللقائمین بھا لخدم

  ".األحوال التي یحددھا القانون فيیجوز فصلھم بغیر الطریق التأدیبي، إال 
لتأمین توفیر خدمات اأن تكفل الدولة "على لحمایة االجتماعیة للعمال بالنص فقد اھتمت بتنظیم ا) ١٧(أما المادة 
یتمتع بنظام التأمین االجتماعي الحق فى الضمان االجتماعي، بما یضمن لھ حیاة  ولكل مواطن ال. االجتماعي

وتعمل  .جز عن العمل والشیخوخة والبطالةكریمة، إذا لم یكن قادرا على إعالة نفسھ وأسرتھ، وفى حاالت الع
الة غیر المنتظمة وفقا لزراعیین والصیادین، والعمالدولة على توفیر معاش مناسب لصغار الفالحین، والعمال ا

 المقررة لألموال العامة،وأموال التأمینات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجمیع أوجھ وأشكال الحمایة . للقانون
وتضمن الدولة . وھى وعوائدھا حق للمستفیدین منھا، وتستثمر استثمارا آمنا، وتدیرھا ھیئة مستقلة، وفقا للقانون

  ".أموال التأمینات والمعاشات
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إنشاء النقابات واالتحادات على أساس دیمقراطي "بالنص على أن  ًابتنظیم العمال نقابی فقد اھتمت) ٧٦(ثم المادة 
وتكون لھا الشخصیة االعتباریة، وتمارس نشاطھا بحریة، وتسھم فى رفع مستوى الكفاءة بین  .حق یكفلھ القانون

وال یجوز حل مجالس  دولة استقالل القضاء واالتحادات،وتكفل ال .لدفاع عن حقوقھم وحمایة مصالحھمأعضائھا وا
ضوابط  لتضع) ٩٣و ٩٢(المواد وجاءت  ".منھا بالھیئات النظامیة يأإدارتھا إال بحكم قضائي، وال یجوز إنشاء 

أن "نصت على  ٩٢فالمادة لمواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان، تحمى الحقوق والحریات وتلتزم باالتفاقیات والعھود وا
ألي قانون ینظم ممارسة  وال یجوز. ًاانتقاصتقبل تعطیال وال  الحقوق والحریات اللصیقة بشخص المواطن ال

تلتزم الدولة "على أن ) ٩٣(فى حین تنص المادة ،"ا یمس أصلھا وجوھرھایقیدھا بم الحقوق والحریات أن
باالتفاقیات والعھود والمواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان التي تصدق علیھا مصر، وتصبح لھا قوة القانون بعد نشرھا 

شرع لصیاغة القوانین وبھذا یكون قد تم غل ید المشرع فى صیاغتھ للقوانین، فاإلحالة للم ".وفقا لألوضاع المقررة
  .تمس أصل الحقوق وجوھرھا، وأیضا مقید بالتزامات مصر الدولیة مقید بأن ھذه التشریعات ال

 :أربع اتفاقیات أساسیة ھي في إطار اھتمامھا بحقوق النساء العامالت منظمة العمل الدولیة أصدرتكذلك 
  ١٩٥٨لسنة  ١١١االستخدام والمھنة رقم  فياتفاقیة التمییز  
  تطبق على العمال من الجنسین الذین "  التي ١٩٨١لسنة  ١٥٦اتفاقیة العمال ذوى المسئولیات العائلیة رقم

مزاولة نشاط اقتصادي أو الترقي  إمكانیةعندما تحد ھذه المسئولیات من  بأطفالھملدیھم مسئولیات تتعلق 
  فیھ
 ٢٠٠٠لسنة  ١٨٣رقم  األمومةحمایة  ةاتفاقی.  
  ١٩٥١لسنة  ١٠٠رقم  األجور فياتفاقیة المساواة  
تعتبر ھذه االتفاقیات من أھم ما تناولت أوضاع المرأة العاملة وما یجب أن یتوفر لھا من حمایة داخل بیئة حیث 

المھارات الدراسیة والمھنیة المتاحة لضمان ارتقاء المرأة  العمل وما یجب أن تمتلكھ من مطالب أساسیة تتناول
 .مجال العمل في واإلشكالیات، ومساعدتھا على تجاوز العقبات األعلى واإلداریةائف المھنیة للوظ

 أالھكذا نرى أن كل من الدستور واالتفاقیات الدولیة أعطى للمرأة العاملة حقوقھا فى مجال العمل بحیث یجب 
تطبیقا العادات واألعراف والثقافة المجتمعیة  العمل على تغییرعنھا القانون أو اآللیات المنفذة لھ كما یجب  ىضیتغا

  .لما أقره الدستور من حقوق لجمیع النساء
، تتضمن تم تصمیم استمارتین استبیان األولى للقطاع الرسمي والثانیة للقطاع غیر الرسميفى ھذا اإلطار  

 طىغیسؤال  ١٥الكیفیة حیث تتكون من  األسئلةبعض  إلىتم الخروج بھا باإلضافة  التيالنتائج الكمیة تین االستمار
والقانونیة  واالقتصادیة االجتماعیةالخصائص وھو رصد  ریرالتق ھدف للوصول إلى أساسیةمحاور خمسة

  :یليتأتى كما للعامالت فى ھذین القطاعین 
  یتعرضن لھا التيطبیعة وظروف عملھن والمخاطر   
  علیھ یحصلن يالالتطبیعة األجور ونوع التعاقد   
  یتعرضن لھا فى العمل الالتيالمشكالت   
  فى تناول ھذه القضایا والمشاكلدور النقابات   
 أو طرق التغلب علیھا مقاومتھافى العمل وداخل األسرة ومدى  مدى تأثیر ھذه المشاكل علیھن   

  :في اآلتيباالستمارتین تمثلت ھذه المحاور  

   
النقابة التي / الحالة التعلیمیة / السن / الحالة االجتماعیة / األجر / نوع التعاقد / نوع العمل / مكان العمل 

  ..إلیھاتنتمي 
  عاما  ٥٥و ١٩حیث تراوحت أعمار عینة المبحوثات بین  
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  وبدون مؤھل  مؤھل متوسط وجامعي بین التعلیمیة ماوتنوعت الحالة  
  مؤقت  دائم وعقدمنھن من یعمل بشكل  خمسة وثالثین عاماو  عامینكما تراوحت مدة العمل لدیھن بین

  عمل عقد  أي اآلخر بدونوالبعض 
 كذلك تراوحت الحالة االجتماعیة بین متزوجات وغیر متزوجات.  
  بائعة متجولة / یادة طبیبع فيسكرتیرة ( بین  الرسميلعامالت القطاع غیر  بالنسبةتنوعت طبیعة العمل /

  ).بمستشفیاتعامالت نظافة بمدارس أو / عامالت منازل /  كوافیره/ مختلفة من المحالت  بأنواع بائعة
  ساعة وبعضھن یعمل بوردیات مسائیة ١٢یعمل معظمھن عدد ساعات. 
  ةجنی ٧٠٠ إلى ٣٠٠تتراوح مرتباتھن بین. 
  ضمانات اجتماعیة أو قانونیة أيیعمل بال عقود عمل وبال  الرسميجمیع من یعمل بالقطاع غیر.  

  
  لعمل وعلى حیاتھا األسریةتناول مشاكل العمل وطبیعتھا ومدى تأثیرھا على العاملة فى ا.  

   تناول مفھوم التمییز وأشكالھ وآثاره على العاملة.  
   تناول مدى إلمام العامالت بالقوانین المطبقة علیھن والى أي مدى یوفر القانون الحمایة

  .التشریعیة واالجتماعیة لھن 
 ا   تناول رؤیة العامالت لدور الدولة ومؤسساتھا فى توفیر الحمایة القانونیة واالجتماعیة

  .لھن
   في  المستقلة ومنظمات المجتمع المدنيتناول رؤیة العامالت والنقابیات لدور النقابات

 .وطرحھا على المجتمع نتبنى قضایاھ
  

  
  ) .. سیدة١٨( التقریر إجمالي عدد المبحوثین  شمل

  )بالقطاع غیر الرسمي  ١٢٠و یعملن بقطاع االستثمار ٦٠ (
 : الرسميبالقطاع غیر  استمارات الرصد 

  ) السویس ٢٥ –إسماعیلیة ٢٠ –اإلسكندریة ٣٥ –الكبرى  القاھرة ٤٠(
 : الرصد بقطاع االستثمار استمارات  

 )مدن القناة  ٦٠ (
يان اخلصائص االجتماعية واالقتصادية من واقع التحليل الكمي والكيفي الستمارات االستب 

  :بالقطاعني احملددين بالتقرير
  

   مشاكل العامالت وطبیعتھا ومدى تأثیرھا على العاملة فى العمل وعلى حیاتھا
  األسریة

االستبیان دارت حول مشاكل العامالت وطبیعتھا ومدى  استمارتيیتناول ھذا المحور ستة أسئلة من خالل 
تأثیرھا على العاملة فى العمل وعلى حیاتھا األسریة حیث تظھر إجابات المبحوثات علیھا من خالل 

  :الجداول التالیة
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  ١السؤال 

  ھل یوجد لدیك مشاكل داخل العمل؟
  ال یوجد إجابة/ ال اعرف   ال  نعم

  بقطاع االستثمار٥٨
  بالقطاع غیر الرسمي ١١٥

  بقطاع االستثمار ٢
  بالقطاع غیر الرسمي ٣

  بقطاع االستثمار ٠
  بالقطاع غیر الرسمي ٢

  
  ٢السؤال 

  ھل ھذه المشاكل أثرت على حیاتك األسریة أو أدائك في العمل؟
  ال یوجد إجابة/ ال اعرف   ال  نعم

  بقطاع االستثمار ٥٠
  بالقطاع غیر الرسمى ١٠٤

  بقطاع االستثمار ٢
  بالقطاع غیر الرسمى ١٢

  بقطاع االستثمار ٨
  بالقطاع غیر الرسمى ٤

  
  ٣لسؤال ا

  ؟للعمل ذھابك أثناء أو العمل داخل لھا تتعرضین مضایقات ھناك ان تشعرین ھل
  ال یوجد إجابة/ ال اعرف   ال  نعم

  بقطاع االستثمار ٤٨
  بالقطاع غیر الرسمى١١٣

  بقطاع االستثمار٩
  بالقطاع غیر الرسمى ٦

  بقطاع االستثمار٣
  بالقطاع غیر الرسمى ١

  
  ٤السؤال 

  للحضانة؟ دار بالعمل یوجد ھل
  ال یوجد إجابة/ ال اعرف   ال  نعم

  بقطاع االستثمار ـــــ
  بالقطاع غیر الرسمى ـــــ

  االستثماربقطاع  ٥٧
  بالقطاع غیر الرسمى ١٢٠

  رامثتسالا عاطقب ٣
  بالقطاع غیر الرسمى ـــــ

  
  ٥السؤال 

  بالعمل؟ خاصة مواصالت وسیلة متوفر ھل
  ال یوجد إجابة/ ال اعرف   ال  نعم

  بقطاع االستثمار ـــــ
  بالقطاع الغیر رسمى ـــــ

  بقطاع االستثمار٦٠
  بالقطاع غیر الرسمى ١٢٠

  بقطاع االستثمار ـــــ
  بالقطاع غیر الرسمى ـــــ
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  ٦السؤال
  صحتك؟ على امن مكان فيین تعمل انك تشعرین ھل

  ال یوجد إجابة/ ال اعرف   ال  نعم
  بقطاع االستثمار ٥

  بالقطاع غیر الرسمى ٩
  بقطاع االستثمار ٥٥

  الرسمىبالقطاع غیر  ٩٥
  بقطاع االستثمار ـــــ

  بالقطاع غیر الرسمى ١٦
  

سیدة أجابت  ٥٨الخاص بمدى وجود مشاكل داخل العمل أن  :السؤال األولھكذا نرى من إجابات المبحوثات على 
أجابت بال أعرف  ٢أجابت بال و ٣أجابت بنعم مقابل  ١١٥قطاع االستثمار و بسیدات أجابت بال  ٢مقابل  فيبنعم 

بالقطاعین حیث  یؤكد وجود مشاكل عدیدة ذكرتھا المبحوثات في تفاصیل اإلجابة ما وھو الرسميبالقطاع غیر 
  :بقطاع االستثمارجاءت أھمھا ومختلفة فى بعضھا اآلخر  الخصائص بعض فيجاءت متشابھة 

ساعة الرضاعة التي / عدم المساواة في الحقوق رغم مواد القانون التي تعطیھا/ التمییز / نوع التعاقد / األجر 
وذلك لبعد الحضانة عن مكان العمل مما یجعل األم العاملة غیر  یمنحھا القانون لم تستطیع العاملة االستفادة منھا
اعاة ظروف المرأة العاملة فى الحصول على التدریبات وعدم مرقادرة على ترك العمل ساعة والرجوع إلیھ 

  .المناسبة التي تؤھلھن لتولى المناصب القیادیة أو للترقي
  

  :على النحو التالي الرسمي والغیر رسمى  كما جاءت متشابھة بالقطاعین
العمل في / ساعة  ١٢ إلىتصل تشغیل عدد ساعات أكتر مما یحددھا القانون / دور الحضانة / المواصالت  

 /عدم المساواة /آمنة  عدم توافر وسائل الصحة والسالمة المھنیة مما یجعل بیئة العمل غیر/ اإلجازات الرسمیة 
عدم  إلىعدم وجود تأمینات اجتماعیة أو تأمین صحي ھذا باإلضافة / داخل العمل وخارجھ  رضھن للتحرشتع

  .وبعض ممن یعملن بقطاع االستثمار الرسميللعامالت بالقطاع غیر  وجود أي شكل تعاقدي من األساس بالنسبة
االقتصاد والناتج  فيوان یكون متضمنًا  مجھود مقابل أجر أن شروط العمل الالئق یعنى ھذا رغم علمنا األكید

، ومدة عقد العمل وانتظام العمالة مع مراعاة مجموعة من العناصر كاألجور العادلة. القومي ومحققًا لتنمیة البلد
 وأوقات والتمثیل فى النقابات العمالیة) التعویض –البطالة  –الصحة (وشروطھ، والحمایة االجتماعیة المتمثلة فى 

، تطویر المھارات ، المخاطر المھنیة، االشتراك فى صنع القرار، إمكانیة التقدم المھني أوالعمل، كثافة العمل
، ولكن وكما نرى فأن ل ھذه المعاییر متضمنة ھذا العملبحیث تكون ك الوضع االجتماعي المتصل بوظیفة ما

ظروف وشروط عمل عملھن  بأماكنحیث تواجھ العمالة أبعد الحدود  إلىمتردیة ین القطاع ینھذ فياألوضاع 
عاما ولعل ھذه  ١٨جانب أن ھناك من یبلغ من العینة سن  إلى ٧٠٠و ٢٠٠صعبة فمعظم األجور تتراوح بین 

یؤدینھ ، كذلك  الذيالعمل  إلىیوجد مھام محددة بالنسبة  أنھ ال إلىترك العمل خاصة  إلىالظروف الصعبة تدفعھن 
لإلسعافات األولیة بمصانعھن  صیدلیةرعایة صحیة أو حتى  أيمن عدم وجود بالقطاعین  تعانى النساء العامالت

تطبیق إلجراءات السالمة والصحة المھنیة ھذا باإلضافة الى التأمینات  أولدیھن  صحيالى جانب عدم وجود تأمین 
أنھم رغم خضوعھن لقانون التأمینات االجتماعیة إال أنھ  ذكرت جمیع من یعملن بقطاع االستثمار والتي االجتماعیة

لحد األدنى لألجر ، وقد أوضحت معظم العامالت أنھن حیث المثبت ھو ا الفعليیحتسب لھن الراتب واألجر  ال
 اإلجازاتمن  جانب حرمانھن إلىساعة بدون ساعة راحة ١٢الوردیة حیث عدد ساعات الوردیة یعملن بنظام 

والمعاملة السیئة  سیاسة الجزاءات والعقاب بجمیع أشكالھ من حرمان من الحوافز وزیادة عدد ساعات العمل وأتباع
  .شدیدة القسوة والعنف

إشكالیات حول حمایة قیمة العمل ومدى تحقق ویطرح  لدینا تساؤالتیثیر  ذكر من مشاكل ماكل وكما نرى أن 
  .معیار العمل الالئق التي أقرتھ منظمة العمل الدولیة
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سیدة بأنھا تؤثر على أدائھا  ٥٠أجابت  والذي تناول مدى تأثیر ھذه المشاكل على حیاتھا فقد :أما عن السؤال الثاني
 یعرفن أو ال بأنھن ال عامالت أجبن ٨سیدة أعلنت عدم تأثیرھا علیھا و ٢مقابل  فيفى العمل وعلى حیاتھا األسریة 

 ٤أجابت بال و ١٢وأجابت بنعم  ١٠٤ الرسميبقطاع االستثمار بینما جاءت عینة القطاع غیر  یوجد إجابة لدیھن
وعدم التركیز فى العمل والتأخیر عن مواعید  حیث وصفن ھذه التأثیرات فى فقدانھن الثقة بالنفسأجابت بال أعرف 

ترك العمل واللجوء إلى المنزل والشجار المستمر مع الزوج على تحمل مسؤولیة األطفال واإلصابة بعدد  والعمل 
وتدھور الشعور بعدم األمان الدائم فى الحیاة  إلىباإلضافة بیئة غیر صالحة من األمراض المھنیة نتیجة العمل فى 

  .تتیح لھن الحیاة بالحد األدنى للمعیشة ال والتيالحالة االقتصادیة 
والخاص بالمضایقات التي تتعرض لھا النساء العامالت فى العمل أو أثناء وصولھن  :وبالنسبة إلى السؤال الثالث 

بال  ٦بنعم و  ١١٣بینما أجابت  االستثماربقطاع تعرف  بال توجد إجابة أو ال ٣بال و٩بنعم و ٤٨إلیھ فقد أجابت 
یدل على وجود مضایقات وشعور المرأة العاملة بھا وتأثیرھا علیھا  وھو ما الرسميبال أعرف بالقطاع غیر  ١و

خل العمل من رؤسائھن أو حیث وصفت المبحوثات ھذه المضایقات بأنھا تنحصر فى تعرضھن للتحرش أحیانا دا
 الرسميالعامالت بالقطاع غیر  بینما أضافت.أو أثناء الوصول إلى العمل والرجوع منھ الوردیات  أثناء زمالئھن

وحرمانھن من العمل بعض المضایقات الخاصة بطبیعة العمل وتعامل مؤسسات الدولة معھم بطریقة غیر الئقة 
  .أحیانا بالنسبة للباعة الجائلین

 ٣بال و ٥٧والخاص بمدى توفیر دار للحضانة داخل مكان العمل للمرأة العاملة فقد أجابت  :ما عن السؤال الرابع أ 
بینما جاءت عاملة  ١٠٠رغم أن ھناك مصانع یبلغ عدد العامالت بھا بقطاع االستثمار تعرف  بال توجد إجابة أو ال

ذكرت عدم وجود دار للحضانة بمكان  التيحیث أفادت العامالت أجابت بال  ١٢٠ب الرسميالقطاع غیر  إجابات
العمل مدى ما تتعرض لھ من صعاب ومشقة ھي وأطفالھا وكیف یؤثر ذلك على التزامھا بالعمل وأیام غیابھا 

أطفالھا خالل  فيوتفكیرھا  تتحملھ التيوتأخیرھا بسبب بعد الحضانة عن مكان العمل باإلضافة إلى العبء المادي 
الذین ال یتعرضون لھذه المشاكل نظرا لعدم  العمل أقل كثیرا من زمالئھا الرجال فيترة العمل مما یجعل تركیزھا ف

تحملھم المسؤولیة الخاصة بتربیة األطفال ھذا باإلضافة إلى أن بعد الحضانة عن مكان العمل قد یجعل معظم 
كذلك فقد ذكرت المبحوثات أن ھناك نسبة كبیرة قد .أعطاھن القانون  التيیستفدن بساعة الرضاعة  األمھات ال

أن یفضلون النساء غیر المتزوجات بدعوى  األعمالتتوقف عن العمل بسبب الزواج والوالدة وذلك ألن أصحاب 
نظرا اللتزاماتھن األسریة ورعایة األطفال فھم  اإلنتاجع النساء عن العمل وتعطیل الحمل والوالدة قد یؤدیان النقطا

یقومون بھا باإلضافة  ن أقل إنتاجیة من الذكور كما أن توظیفھن یتطلب منھم خدمات لرعایة األطفال التي الیعتبرھ
  .إلى دفع أجازة الوضع مما یقلل من ھامش الفوائد لھم

وھم جمیع أفراد  بال ٦٠الخاص بمدى توفیر وسائل مواصالت خاصة بالعمل فقد أجابت  :أما السؤال الخامس 
أفادت العامالت فى شرح عاملة بال وقد  ١٢٠جاءت كذلك أفراد عینة القطاع غیر الرسمى حیث أجابت كما  العینة

السؤال بأن عدم توافر وسیلة المواصالت یرھقھن كثیرا ویعرضھن للكثیر من المتاعب والصعاب أثناء الوصول 
كثیرا منھن یفضل فى  درجة أنللعمل والرجوع منھ مما یجعل أدائھن ضعیف ومسئولیة المنزل وأعبائھ ثقیلة ل

  .للمنزلبعض األحیان عدم الذھاب للعمل أو تركھ نھائیا واللجوء 
مدى شعور العاملة بأنھا تعمل فى مكان آمن على صحتھا من حیث توفیر وسائل  :وأخیرا تناول السؤال السادس 

 إجاباتستثمارى بینما جاءت االبالقطاع بال  ٥٥بنعم و٥األمن الصناعي والسالمة والصحة المھنیة فقد أجابت 
أجابت بنعم  التيالجدیر بالذكر أن عدد المبحوثات  أعرف ال ١٦بال و ٩٥نعم و ٩ب رسميالغیر العامالت بالقطاع 

قد ذكرت أن األمن بالنسبة لھا ھو المكان التى تعمل بھ من حیث التھویة وأماكن الجلوس ولیس األمن الصناعي 
یتحدثن بشكل مباشر عن وسائل فھن  منھن بال ا من أجبنأم،السالمة والصحة المھنیة  أو أدوات بمفھومھ الدقیق

  .توفیر أدوات الوقایة من المرض السالمة والصحة المھنیة داخل العمل وما یقابلھا من عدم حمایة تشریعیة أو
النساء تتعرض لمھام تنطوي  فان ظروف وبیئة العمل تشكل مصدر للمخاطر الصحیة وبشكل عامھكذا نرى أن 

على خطر حوادث أدنى من التي یتعرض لھا الرجال ولكنھن أكثر تعرضًا لمخاطر صحیة معینة، فبعض 
حیث  ھذا القطاع فياالنعكاسات الصحیة مرتبطة بالوظائف أو الصناعات التي تعمل بھا إعداد كبیرة من العامالت 
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العامالت أكثر عرضة للضغط والتعب ف. طبیعة العمل التي ترجع إلى تاإلصابایھیمن الوجود النسائي، ترتفع نسبة 
المزمن والشیخوخة المبكرة وغیرھا من اآلثار التعسفیة واالجتماعیة على الصحة بسبب الدور المزدوج الذي یقمن 

   .بھ من حمل وإنجاب ونشاط واقتصادي
سعى فریق الرصد بمرصد المؤتمر  التيارة ھكذا نرى من خالل إجابات المبحوثات على المحور األول باالستم

لیس فقط من خالل  رسمير بقطاعي االستثمار والغیالدائم أن یرصد ویوثق كل ما تبوح بھ النساء العامالت 
اإلجابة بنعم وال ولكن من خالل حثھن على تقدیم تفسیر لكل إجابة وشرحھا شرحا مفصال للوصول إلى إجابات 

  :من مشاكل یلي وبناء علیھ فقد تبلورت اإلجابات على المحور األول فیما كل جوانبھشاملة وشارحة للسؤال من 
 خاصة بالعمل وصالت وسائل م عدم وجود 
   دار الحضانة عدم توافر 
   المضایقات أثناء العمل أو أثناء الذھاب إلیھ 
   عدم توفیر بیئة آمنة للعمل 
  التمییز فى األجر والترقیات والحصول على تدریبات 
  االستثماروأحیانا بقطاع  الرسميالیوجد أصال فى القطاع غیر  الذينوع التعاقد 
  ساعة الرضاعة 
  نھائیا  الرسميیوجد فى القطاع غیر  ال والذيالتأمین الصحي 
 التأمینات االجتماعیة  
 ساعة عمل  ١٢ إلىتصل  التي عدد ساعات العمل 

مدى تأثیر ھذه المشاكل على دور العامالت فى العمل واألسرة والمجتمع من خالل إجابتھن  وقد رأینا
  .على جمیع ماورد باألسئلة السابقة

 
  األول یضم  یتناول مفھوم التمییز وأشكالھ وآثاره على العاملة من خالل سؤالین

 .یتناول بالشرح أثاره أما السؤال الثاني یتناول أشكالھ منھالمفھوم ثم القسم الثاني 
  

  ٧السؤال 

  العمل؟ داخل علیكى یقع تمییز ھناك بأن تشعرین ھل
  ال یوجد إجابة/ ال اعرف   ال  نعم

  بقطاع االستثمار ٥٠
  القطاع غیر الرسمى ٤٢

  بقطاع االستثمار ٦
  بالقطاع غیر الرسمى ـــــ

  بقطاع االستثمار ٤
  ال أعرف ٧٨

  

  ٨ السؤال
  بالرجل؟ وأخرى بالمرأة خاصة وأعمال وظائف ھناك أن ترى ھل

  ال یوجد إجابة/ ال اعرف   ال  نعم
  بقطاع االستثمار ٤٤
  بالقطاع غیر الرسمى ٨٨

  بقطاع االستثمار١١
  بالقطاع غیر الرسمى ٣٠

  بقطاع االستثمار ٥
  بالقطاع غیر الرسمى ٢
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مییز علیھن داخل أماكن ن بمدى شعورھن بوقوع تأجب التيیتضح أن عدد العامالت  السابقین خالل الجدولینمن 
بقطاع االستثمار بینما یوجد إجابة لدیھن  یعرفن أو ال عامالت ال ٤ال تشعر و تعامال٦مقابل  فى ٥٠العمل كان

وعند استكمال السؤال من بال  شيءبال أعرف وال  ٧٨مقابل  فيبنعم  ٤٢ب الرسميأجابت العامالت بالقطاع غیر 
حیث أشكالھ وآثاره فقد ذكرت المبحوثات أشكال عدیدة للتمییز داخل العمل منھا التمییز فى األجر والتمییز فى 
نوعیة العمل والتمییز فى نوع التعاقد وفى التعامل وفى الترقیة وفى تولى مناصب صنع القرار والتمییز فى 

فنرى أن نسبة من قال  الرسميالقطاع غیر  في، أما برفع المھارات والقدرات اإلداریةللتدریبات الخاصة  ترشیحال
الطبیعة المھنیة فھو یدل على  شيءال أعرف جاءت أكثر بكثیر جدا من نسبة من ذكرن نعم وھذا إن دل على 

مقارنة بالعامالت فى من حیث آثاره التمییز  بمعنى بضعف علمھم وما یرتبطالخاصة بالعامالت فى ھذا القطاع 
وعدد ساعات العمل وغیاب  األجورالمصانع والشركات حیث التدھور الشدید فى شروط العمل الالئق من حیث 

التمییزیة ویمكن  األشكالترى وجودا لھذه  ال العامالتتجعل كل ھذه االنتھاكات  العالقة التعاقدیة ونوع العمل فقد
تدركھا العامالت بمعزل عن السیاق  التمییزیة ال األشكالیجة فى ضوء عوامل متعددة من بینھا أن ھذه فھم ھذه النت

لھ فى  الموضوعيلو وجدت النساء المقابل  إالیمكن إدراك التمییز  یعشن فیھ حیث ال الذي والثقافي المجتمعي
 أدراكیعشن فى ظلھا كما أن  التيوذلك حتى یمكنھن فھم التناقضات الحیاتیة . حیاتھن وھو العدالة والمساواة
یواجھونھا بدرجة من  التي اإلشكالیاتیجعلھن أكثر قدرة على التساؤل وطرح  الذيالتمییز یرتبط بقدر من التعلیم 

ذكرت  بینما. یعشن فیھ الذيالواقع  إلىن یمثل رفاھیة بالنسبة لذا فان الشكوى من وجود تمییز بالنسبة لھ الوعي
یخص حیاتھن  علیھن سواء فیما یخص أدائھن فى العمل أو مالھ  آثار عدیدة أدركت التمییز التي المبحوثات

ى یترتب على ھذه األشكال من التمییز یتمثل ف فى العمل فقد ذكرن أن ما ئھناأداألسریة فمن حیث تأثیره على 
وفقد كثیرا من المھارات الفنیة الخاصة بالعمل باإلضافة إلى عدم الثقة بالنفس بسبب بعدھن عن  العملي ضعفھن

مراكز تولى المسئولیة تحت شعار عدم القدرة والكفاءة وھذا مایؤدى معھ عدم طرح قضایاھن على الرأي العام أما 
ھاد والتمییز دائما یجعلھن غیر راغبین فى ممارسة الحیاة فیما یخص تأثیره على الحیاة األسریة فشعورھن باالضط

  .یفقدن أعصابھن سریعا مع أطفالھن وغیر واثقین من أنفسھن األسریة بشكل ھادئ وكثیرا ما
والخاص بوجود وظائف ومھام خاصة بالرجل وأخرى خاصة بالمرأة فقد أجابت : ٨أما فیما یخص السؤال رقم 

مالت بالقطاع غیر بقطاع االستثمار فیما جاءت إجابات العا تعرف بعدم وجود إجابة أو ال ٥بال و ١١بنعم و ٤٤
أجابت بنعم انھ  التيحیث كانت رؤیة النساء  بال أعرف أو ال أجد إجابة ٢بال وبن أج ٣٠بنعم و أجبن ٨٨ الرسمي

القیادة واإلدارة كذلك ھناك تتصل ب یوجد بالفعل تفرقة بین الرجال والنساء فى تولى وظائف معینة خاصة ما
تقوم بھا سوى النساء بغیر سبب علمي یرجع  إال للرجال وأخرى ال یقوم بھا الوظائف كرستھا العادات والتقالید 

 التي تفوق الرجال على النساء فیھا ولكن ألسباب اجتماعیة جرى العرف علیھا أو بسبب الصورة النمطیة إلى
أن ھناك أعمال شاقة وأخرى أقل منھا صعوبة  إلى توجد تفرقھ فترجع إجابتھن بال، بینما من أجبن رسمت للنساء

تستطیع أن تقوم بھذه األعمال الشاقة وقد ذكروا بعضھا على سبیل المثال كما وردت في قانون  وبالتالي المرأة ال
  ."األعمال التي یحظر عمل النساء بھا " العمل بباب تشغیل النساء 

   یتناول مدى إلمام العامالت بالقوانین المطبقة علیھن والى أي مدى یوفر القانون
 :  لیةالجداول التا من خالل ثالثة أسئلة كما ببینتھا الحمایة التشریعیة واالجتماعیة لھن

  ٩ السؤال
  علیكى؟ یطبق قانون يأ تعلمین ھل

  ال یوجد إجابة/ ال اعرف   ال  نعم
  بقطاع االستثمار١١
  بالقطاع غیر الرسمى ٣٣

  بقطاع االستثمار ٤٥
  بالقطاع غیر الرسمى ٢٧

  بقطاع االستثمار ٤
  بالقطاع غیر الرسمى ٦٠
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  ١٠السؤال 

  ؟القانونیة لكى من خالل القوانین تشعرین بتوفیر الحمایة ھل
  ال یوجد إجابة/ ال اعرف   ال  نعم

  بقطاع االستثمار ٧
  الرسميالقطاع غیر ب ـــــ

  بقطاع االستثمار ٥٠
  الرسميبالقطاع غیر  ٧٥

  بقطاع االستثمار ٣
  الرسميبالقطاع غیر  ٤٥

  
  ١١السؤال 

  القانون؟ في الطفل ورعایة والمرضى الوضع أجازات تعرفین ھل
  ال یوجد إجابة/ ال اعرف   ال  نعم

  بقطاع االستثمار٥٢
  بالقطاع الغیر رسمى ٣٢

  بقطاع االستثمار ٦
  الرسمىبالقطاع غیر  ٦٠

  بقطاع االستثمار٢
  بالقطاع غیر الرسمى ٢٨

  

إلمام العامالت بالقوانین المطبقة علیھن ضعیف للغایة إذ جاءت  من خالل الجداول الثالثة السابقة یتضح لنا أن
عاملة ذكرت عدم  ٤٥مقابل  فيعاملة أقرت بمعرفتھا للقوانین  ١١ب التاسعالسؤال إجابات المبحوثات على 

بقطاع االستثمار بینما جاءت إجابات  عامالت أجبن بال أعرف أو ال یوجد إجابة ٤معرفتھا نھائیا بالقوانین و
وعند شرحھن لإلجابة  بال أعرف أو ال یوجد إجابة ٦٠بال و ٢٧بنعم و ٣٣ب الرسميالعامالت بالقطاع غیر 

یتناولھا كل  التيیعرفن فحواھا أو المواد  انین وأسماءھا ولكن التتعدى مواد القو ذكرت العامالت بأن معرفتھن ال
یعطیھن ھذه الفرصة كما أكدن أنھن بحاجة شدیدة  الذيتوجد لدیھن المعلومات أو الوقت  قانون كما ذكرن أنھن ال

بة لقطاع قت لممارستھا ھذا بالنسال یجدن فرصة أو و التيللمعرفة وزیادة معلوماتھن عبر الندوات والتدریبات 
قد  اإلجابة یكشف عن أن وھذا ما إجابةفكانت إجابتھن بال أعرف أو ال یوجد  الرسمياالستثمار أما القطاع غیر 

فى العمل حقوق لدیھن  يأبعدم وعى العامالت  اإلجاباتتبین بالحقوق حیث  الوعيمنطقیة فیما یتعلق بقضیة تبدو 
حیث أن  فكل ھذا یعتبر ھامشیا بالنسبة لھن بقطاعات أخرىأو حتى مقارنة أوضاعھن بآخرین ممن یعملن 

 إلیھتعمل كانسان قادر على العمل وفى حاجة ماسة  أن وإنماتعمل عدد ساعات أقل  أنلھا لیس  األساسیة اإلشكالیة
 لوعيالیست تدنى  أوضاع السوق القاسیة فالقضیة ھناظل  فيلھا أن تعمل وأن یسمح لھا بالعمل  األساسیةالقضیة ف

   .بالنسبة لھا أصالعدم وجوده  وإنمابالقانون 
أنھا بقطاع االستثمار عاملة ٥٠ص بمدى شعورھن بتوفیر الحمایة القانونیة لھن فقد ذكرت االخ :العاشرأما السؤال 

ت عامال ٧تشعر بھذه الحمایة وذلك لما تتعرض لھ من مشاكل داخل العمل وال تستطیع حلھا فى المقابل ذكرت  ال
ال  ٧٥ب الرسميبینما جاءت إجابات العامالت بالقطاع غیر جاءت إجابتھن بال أعرف  ٣أنھا تشعر بالحمایة و

یشعرن بتوفیر الحمایة القانونیة لھن داخل  یدل على أن النسبة األكبر من المبحوثات ال ھذا مابال أعرف  ٤٥و
فالقضیة ھنا بالنسبة السابق  فيذكرت  التيمشاكلھن یوفر لھن حلوال ل الذيالعمل ویفقدن الشعور باألمان التشریعي 
 إقصاءهكانسان عامل یرفض  االجتماعيوتأكید شرعیة الوجود  االقتصاديلھن قضیة أولویات تبدأ بتقریر المصیر 

ضد  األساسیةظل معركتھا  فيتشغلھا  عاملة لكن ھذه الحقوق ال امرأةثم تأتى بعد ذلك حقوق أخرى تتعلق بكونھا 
   .الفقر

والذي ذكر بعض مواد القوانین الخاصة بالمرأة العاملة واللصیقة بھا كأجازة رعایة  :عشر الحاديأما السؤال 
 ٦مقابل  فيعاملة بأنھا على درایة بھذه اإلجازات  ٥٢الطفل واألجازات المرضیة وأجازات الوضع فقد ذكرت 

االستثمار بینما جاءت إجابات العامالت بالقطاع غیر بقطاع ال توجد إجابة لدیھن  ٢تعرف و ذكرت أنھا ال تعامال
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رغم بقطاع االستثمار یدل على أن المبحوثات  وھذا مایوجد إجابة  بال أعرف أو ال ٢٨ال و ٦٢نعم  ٣٢المنظم 
یستخدمونھا بالفعل على درایة بھا إلى حد  التيیخص األجازات  عدم درایتھن بمواد القوانین بشكل عام إال أن ما

حیث أنھن یحصلن علیھا ومن خالل الممارسة الفعلیة ھن على درایة بھا وفى المقابل ھناك عدد من كبیر 
جاء  الرسميبینما بالقطاع غیر . المبحوثات لیس لدیھن معرفة بأجازات المرضى وعدد األیام وما یترتب علیھا

 أيا وال تطبق علیھن فھن یعملن بال لھ یخضعن وذلك ألنھم ال األجازاتإدراكھم ضعیف بالنسبة لوعیھم بمثل ھذه 
وبذلك فھن یفصلون أو یتركون العمل  ،شھريأو  یوميبشكل تعاقدھن  تيأیحیث قوانین  أيضمانات بعیدا عن 

ات الرضاعة فھن خارج كل لساع احتیاجھن دإلجازة مرضیة أو حتى عن عند احتیاجھنعند وضعھن للطفل أو 
  .حقوق إنسانیة أيوكل الحمایة القانونیة واالجتماعیة یتحملن أعباء ظروفھن األسریة بمفردھن دون  القوانین

 
     یتناول رؤیة العامالت لدور الدولة ومؤسساتھا فى توفیر الحمایة القانونیة

 :من خالل سؤال واحد یتضح إجابتھ فى الجدول التالي واالجتماعیة لھن
   ١٢السؤال 

  العاملة؟ المرأة مشاكل حل تجاه الدولة تشعرین بدور ھل
  ال یوجد إجابة/ ال اعرف   ال  نعم

  قطاع االستثمار ـــــ
  رسميالقطاع الغیر  ـــــ

  قطاع االستثمار ٥٤
  الرسميالقطاع غیر  ١٢٠

  قطاع االستثمار ٦
  الرسميالقطاع غیر  ـــــ

  

یشعرن بدور مؤسسات الدولة تجاه حل  من المبحوثات ال ٥٤یتضح كما ھو مبین أعاله من خالل الجدول أن ھناك 
 یوجد إجابة لدیھا تعرف أو ال مبحوثات قد ذكرت إنھا ال ٦بنعم تشعر بدور الدولة و شيء المشاكلھن فى مقابل 

كما شرحت المبحوثات أسباب ال  ١٢٠بجمیع العامالت  الرسميبقطاع االستثمار بینما جاءت إجابات القطاع غیر 
توفر  التيتضع الدولة السیاسات المناسبة  حل مشاكلھا فھي ترى أنھ حتى اآلن ال فيعدم رؤیتھا لدور الدور 

ُتفٌعل كثیرا من القوانین برغم وجودھا ومازالت المرأة  للمرأة العاملة الحمایة القانونیة واالجتماعیة كما أنھا ال
تجد الرعایة االجتماعیة الكافیة للقیام بدورھا كعاملة ومسؤولیاتھا كأم وزوجة كما أن ھناك كثیرا من  العاملة ال

الدولة ومؤسساتھا اإلعالمیة مازالت  القوانین المحلیة كذلك صدقت علیھا مصر ولكنھا لم تفٌعلھا االتفاقیات الدولیة
بینما ذكرت فى المجتمع والعمل  دم المساواةلي تكرس مبدأ التمییز وعأشكال نمطیة للعمل وبالتا فيتضع المرأة 

 فيمعترف بھم  كعامالتحمایة قانونیة باألساس فالقانون یستثنیھم  أيأنھن خارج  الرسميالعامالت بالقطاع غیر 
 الجتماعياوالتأمین  الصحيولة فھن خارج حمایة التأمین ظل منظومة العمل القانونیة فكیف یشعرون بدور الد

واألجازات  واألجربال عقود عمل تنظم شروط التعاقد بینھن وبین رب العمل من حیث عدد ساعات العمل  ویعملن
من شروط عمل قاسیة .. یتعرضن لھا الخ  الالتيوالجزاءات والفصل من العمل والمعاشات والمخاطر الصحیة 

 یتعرضن الالتيظل كل ھذه االنتھاكات  فيللدولة دور  تيأیوبعیدة كل البعد عن شروط العمل الالئق فمن أین 
  .إلیھا
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   المجتمع  لدور النقابات المستقلة ومنظمات یتناول رؤیة العامالت والنقابیات
إجابتھم المدني واألحزاب فى تبنى قضایاھن وطرحھا على المجتمع من خالل ثالثة أسئلة تتضح 

 :من خالل الجداول التالیة
  ١٣السؤال 

  لدیك؟ العمل مشاكل حل في إلیھا تنتمي التي النقابة بدور تشعرین ھل
  ال یوجد إجابة/ ال اعرف   ال  نعم

  بقطاع االستثمار ٦
  الرسميبالقطاع غیر  ٤

  بقطاع االستثمار ٥٢
  الرسميبالقطاع غیر  ٩٧

  بقطاع االستثمار ٢
  الرسميبالقطاع غیر  ١٩

  
  ١٤السؤال 

  النقابة؟ داخل للنساء قیادیة مراكز ھناك ھل
  ال یوجد إجابة/ ال اعرف   ال  نعم

  بقطاع االستثمار ٣
  الرسميبالقطاع غیر  ١١

  بقطاع االستثمار ٣٣
  الرسميبالقطاع غیر  ٩٠

  بقطاع االستثمار ٢٤
  الرسميبالقطاع غیر  ١٩

   
  ١٥السؤال 

  العامالت؟ النساء مشاكل حل في واإلعالم المدني المجتمع منظماتل دور ھناك أن تشعرین ھل
  ال یوجد إجابة/ ال اعرف   ال  نعم

  بقطاع االستثمار١٥
  الرسميبالقطاع غیر  ٢٢

  بقطاع االستثمار ٣٤
  الرسميبالقطاع غیر  ٨٨

  بقطاع االستثمار١١
  رسميبالقطاع الغیر  ١٠

  

حل مشاكل العامالت فقد  فيالمستقلة عن دور النقابة : ١٣بالسؤال رقم كما ھو یتضح من إجابات المبحوثات 
تشعر بھذا الدور  مبحوثة بأنھا ال ٥٦حل مشاكلھا بینما أجابت  فيالمستقلة بشعورھا بدور النقابة  مبحوثة٢أجابت 

 ٤ الرسميبقطاع االستثمار بینما أجابت العامالت بالقطاع غیر  یوجد إجابة مبحوثات أجابت بال أعرف أو ال ٢و
وكما شرحت المبحوثات عن أسباب عدم شعورھن بدور النقابة فقد توجد إجابة  أو البال أعرف  ١٩بال و ٩٧بنعم 

 يأالرتضعھا على أجندة  تتبنى قضایا النساء العامالت بشكل أساسي وال حتى اآلن الالمستقلة  ذكرت أن النقابات
كما أن ھناك تمییزا یقع دائما بین المرتبة األخیرة ألولویات القضایا  فيالعام مما یجعل قضایا المرأة العاملة دائما 

تشعر المرأة النقابیة حتى اآلن بدور  الرجال والنساء داخل العمل النقابي مثل كل األماكن والمؤسسات وبالتالي ال
  . العمل أو العمل النقابي  فيرسمت لدورھا  التيالنقابة فى حل مشاكلھا أو تغییر الصورة النمطیة 

مبحوثة بنعم ٣فقد أجابت  المستقلةخاص بتولي النقابیات المراكز القیادیة داخل النقابات وال :١٤أما عن السؤال رقم 
توجد نساء تتولى المراكز  مبحوثة بال ال ٣٣یوجد نساء نقابیات تتولى مراكز قیادیة داخل النقابات بینما أجابت 

 ١١ الرسميبالنسبة لقطاع االستثمار بینما أجابت العامالت بالقطاع غیر مبحوثة أجابت بعدم معرفتھا  ٢٤القیادیة و
تشعر  بأن ھناك دور قیادي لھا بھا وبالتالي العدم شعور النقابیات  مما یوضح أن .بال أعرف  ١٩بال و ٩٠بنعم و
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ا أنھ برغم من المناقشة على أجندة العمل وحتى من اجبن بنعم فھن یرو فيأن قضایاھن تطرح وتأخذ األولویة 
تولى النساء مراكز صنع القرار إال إنھم یحاربن من الرجال بطرق عدیدة ویمارس علیھن ضغوطا شدیدة قد 
تتعرض للسمعة والسلوك مما یجعل البعض منھن یخشى على سمعتھ ویترك المجال لغیره من الرجال أو یفقد الثقة 

یظھر بشكل عام فى العمل النقابي اآلن فحتى  لفیة وھذا مافى نفسھ وتفقد قدرتھا على العمل وتتراجع للصفوف الخ
تقدم شیئا ملموسا وواضحا لحل مشاكل النساء العامالت وحتى اآلن لم تؤخذ قضایا النساء العامالت  اآلن النقابات ال

  .مرتبة أولى فى المناقشة والطرح
فى تبنى قضایا النساء العامالت فقد  مواإلعالالمجتمع المدني منظمات والذي تناول دور  :١٥أما السؤال رقم 
مبحوثة أجابت بال ٣٣مبحوثة بأن ھناك دور لھم فى حل مشاكل قضایا النساء العامالت بینما ١٥جاءت إجابات 

فى تبنى قضایا المرأة العاملة إال قلیال من  اإلعالمیشعرن بأي دور لمنظمات المجتمع المدني أو  حیث أنھن ال
 أجابتبقطاع االستثمار بینما أجبن بعدم المعرفة أو عدم وجود إجابة  ١١بھا بینما  بعض المنظمات المھتمة

ذلك وأرجعوه إلى  وقد أوضحواتوجد إجابة  بال اعرف أوال ١٠بال و ٨٨و بنعم ٢٢ الرسميالعامالت بالقطاع غیر 
بمشاركة المرأة سیاسیا دون و یھتم فھ عن قضایا النساء بشكل عام وحتى إن اھتم منصرف اإلعالمشعورھن بأن 

فى العمل أو المجتمع كما أن منظمات المجتمع المدني تھتم بقضایا المرأة بشكل  لمشاكل المرأة العاملةیتطرق أن 
تھتم بمشاكل  التيعام دون أن تركز على قضایا العامالت والنقابیات سوى عددا محدودا من المنظمات النسائیة 

  .المرأة العاملة مؤخرا
  

  
قام بھا فریق عمل مرصد المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بخمس محافظات أن المرأة  التيأكدت نتائج عملیات الرصد 

العمل  فيھا وعلى دورھا تؤثر علی التيتتعرض للعدید من المشاكل سوق العمل المصري  فيالعاملة مازالت 
حاجة ملحة لمعرفة المعلومات الواقعیة حول دور المرأة االقتصادي وعائده على األسرة  ، وأن ھناكوالمجتمع

والمجتمع متضمنة كافة أشكال العنف والتمییز وعدم المساواة الواقع منھا بسبب التشریع أو بسبب الثقافة المجتمعیة 
لوضعھا أمام صانعي القرار وذلك  ).الرسمي أو الغیر رسمي العمل(التي تكرسھ داخل المجتمع والعمل سواء 

ذكر من إشكالیات داخل سوق  لتصمیم برامج وسیاسات تحفز على المساواة وعدم التمییز والقضاء على جمیع ما
ضھ لالستغالل ، فمن المؤكد أن النساء أكثر من الرجال عر ذلك لتعزیز وصول النساء إلى فرص عمل الئقة العمل

كل عاملة أیا كان وضعھا االجتماعي إلى حد أدنى من الحمایة االجتماعیة والدخل  ، وتحتاجوالممارسات الخطیرة
حمایة ال الرئیسي لذلكفى ظل الوضع االقتصادي المأزوم حیث یتمثل الھدف  وشروط عمل الئقة المضمون

عمل ، والحرص على توفیر شروط عمل مأمونة والئقة والحفاظ على الدخل و تمكین الجمیع من الاالجتماعیة
  .المنتج والمأمون ومواجھة فقدان الوظیفة والمرض والشیخوخة

 التيبین األجور أظھرتھ نتائج الرصد لعینة التقریر تدل على أن ھناك تفاوت كبیر  الذيالوضع غیر المتكافئ ف 
مقتل،  فيتضمن حیاة كریمة للمواطن  التيیضرب فكرة العمل الالئق مما تتلقاھا العامالت واحتیاجات المعیشة 

 ما أظھرت نتائج الرصد أن العاملةك،أفضل  ماليعائد ویدفع النساء العامالت لتقدیم مزید من التضحیات من اجل 
مما یؤثر على حیاتھا  إضافي ماليعائد  فيأمال  األجازات أیامالعمل  إلى قبولقد تضطر  كثیر من الحاالت في

ء النساء بإجبارھن مساحة أكثر اتساعا لصاحب العمل الستغالل ھؤالیتیح وفى نفس الوقت  وحیاة أطفالھا بالسلب
جوانب الحمایة االجتماعیة المطلوبة للعامالت،  لیس ھذا فحسب بل حتى ..بأجور متدنیة للغایة ضافياإلعلى العمل 

األخر مثل ، وتنفرد ببعضھا الصحيبعض بنودھا مع العمال مثل التأمینات االجتماعیة والتأمین  فيتشترك  والتي
غیاب مظلة الحمایة  غالبیة العامالت یشكون من قد أظھرت نتائج الرصد أن. أجازة الوضع وتوفیر الحضانات

األدوار األسریة  رغم أن.جدوى ذياالجتماعیة، وبعضھم األخر أشار لوجود بعض جوانبھا ولكنھا منقوصة وغیر 
بمثابة األدوار األساسیة فى الحیاة ولذلك یسعون لتكییف وموائمة أوضاعھم الوظیفیة وفقا ألوضاعھم تعتبر للنساء 

إلى أن خروجھن للعمل مرتبط باحتیاجات أسریة لھن،  عینة التقریررت الغالبیة العظمى من أشا حیثاألسریة، 
بل قبل كثیر منھن ظروف  .لمرتبطة بالعملولیس مرتبط بقیمة العمل فى تحقیق الذات وغیرھا من القیم االیجابیة ا
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وعیھم  وانخفاضالرؤیة لدى العامالت  یفسر غیاب وھذا ما عمل متردیة وتكاد تكون ال إنسانیة من اجل أسرھن
یفكرون فى كیفیة الدفاع عن حقوقھم وتحسین أوضاعھم المھنیة  ال الشدید بحقوقھم المكفولة لھن قانونا ولذلك فھم

لیس على دراسة بمعاییر العمل بصفة عامة وال بمعاییر  حیث أن غالبیتھن.ن بیوم الخالص من العملبقدر ما یحلمو
   .العمل الخاصة بالنساء

 الرسميالقطاع غیر  فيع العامالت عن وض كثیرا یختلف ال االستثماريالقطاع  فيوضع العامالت وكما رأینا أن 
ضمانات سواء تأمینات  يأب القطاعین في یتمتعن الحقیقة ال فيكما أظھرتھ نتائج عملیة الرصد فالعامالت 

البد من التأكید علیھا أن شغل  التيوالحقیقة . الحمایة االجتماعیة بالمعنى الواسع يأ، صحياجتماعیة أو تأمین 
ظل العولمة القاعدة األساسیة  ففيأوضاعھن،  فيلیس معناه تحسن  "الرسمي"بالمعنى ستثمار قطاع اال في النساء

مرونة سوق العمل، مما جعلھ یعانى من فقدان اى حمایة اجتماعیة مثلھ مثل القطاع  ھي الرسميتحكم القطاع  التي
  .الرسميغیر 
  أن عینة الرصد كانت ممثلة  الرسميأثناء عملیة الرصد بالقطاع غیر  فيالجدیر بالذكر أنھ قد لفت أنتباھنا

وكما ذكرنا لعامالت منازل وكوفیرات وعامالت بمحالت وباعة جائالت وعامالت بعیادات طبیة ومكاتب 
وإذا تمعنا النظر  ىیومإداریة كما جاءت أیضا عامالت نظافة بمستشفیات ومدارس یعملن بال عقود عمل بشكل 

ضمانات  أين جمیعھن یعملن بال عقود عمل وبال أوضاع ھؤالء العامالت سوف نرى وكما ذكرن أ في
ودون  ياجتماعفال یترتب على أوضاعھن أى حمایة قانونیة فھن جمیعا یعملن دون ضمان  وبالتاليقانونیة 
من شروط العمل القانونیة لكن رغم ذلك فأن .. ودون تحدید لعدد ساعات العمل أو األجر الخ  صحيتأمین 

یخضعن ألى قوانین مما جعلنا نعتبرھن  یعملن ضمن مؤسسات منظمة ورغم ذلك ال البعض من ھذه العینة ھم
ینطبق علیھن من نفس قواعد وشروط العاملة غیر الرسمیة وھذا ما یستوقفنا ویجعلنا  عمالة غیر رسمیة لما

ھذه  ، وكما الحظنا أن العمالة النسائیة بشكل محدد تقع فىالرسمينفكر فى التعریف المحدد للقطاع غیر 
مثل قطاع التشیید والبناء  الرسميمع العلم أن ھناك قطاعات محددة بالفعل للقطاع غیر  األعمال بكثرة

والصیادین والباعة الجائلین وعامالت الزراعة وعامالت المنازل ولكن وكما نرى أن نسبة الرجال بھذه 
زل وعامالت الزراعة لذلك فنحن نحتاج القطاعات ھى المھیمنة فیھا ماعدا على سبیل االستثناء عامالت المنا

 تيأیكبیرة من النساء وتعمل أیضا دون حمایة قانونیة حیث  یتواجد بھا التيأنواع المھن  لباقيتحدید دقیق  إلى
شروط وقواعد  أيتحت  اندراجھاھل ھذه المھن تنضم للقطاع الغیر رسمى نظرا لعدم  طرح التساؤل ھنا

إعادة النظر فى عالقات العمل ودخولھا سوق العمل المنظم بعالقات تعاقدیة  إلىتاج قانونیة وحمائیة أم أنھا تح
  .بین أصحاب األعمال والعاملة

 

  يتاأل يف مصر جيب العمل علىوالغري رمسي  الرمسيالقطاعني  يفولتحسني وضع املرأة العاملة: 
  وتعدیل نصوصھ بحیث یضمن  ،12/2003قانون العمل الموحد  في عامالت المنازلإلغاء التمییز ضد

 دخول النساء العامالت تحت مظلة الحمایة التشریعیة القانونیة ویضمن تمتعھن باألجر العادل المتساوي
  .االجتماعي والصحي والعمل النقابي وبالتأمین

   سوق العمل واالئتمان وإدماجھا في كافة المشروعات التنمویة التي یتم تنفیذھا بخلق فرص  فيدمج المرأة
تقوم بھا المرأة بنظام السوق مع تطویر قدراتھا  التيعمل مستدامة مع ربط ھذه المشروعات التنمویة 

 .الحرة وتمكینھا لمواجھة توحش نظام األسواق
  نحو یكفل الحمایة االجتماعیة والصحیة والتعلیمیة للمرأة تطویر نظم التأمین الصحي واالجتماعي على

 .القطاع غیر الرسمي العاملة خاصة
  وحصولھاالعاملة تضامن مؤسسات المجتمع المدني لتنفیذ تلك التوصیات للعمل على تحسین أوضاع المرأة 

 .على حقوقھا في األمان والعمل الالئق والحیاة الكریمة
 الذي یعمل على رصد مدى توافر" مرصد المؤتمر الدائم للمرأة العاملة"من ھنا جاء أھمیة الدور الذي یقدمھ 

العاملة في بیئة العمل حیث یھدف المؤتمر الدائم للمرأة العاملة  للمرأة الحمایة االجتماعیة واالقتصادیة والتشریعیة
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یاسیة للنساء العامالت ، ذلك من خالل العمل من أجل تغییر إلى تحسین الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والس
البنیة التشریعیة التي تعوق ممارسة المرأة لدورھا وتفعیل ماھو قائم من قوانین التجد طریقھا إلى التطبیق و تمكین 

  .  ودعم النساء العامالت من آلیات العمل النقابي وتأھیلھن لتولى مسئولیة قیادیة داخل نقابتھن
یتطلع  و قیمھ و توجھاتھ اإلستراتیجیة ومن اجل تحقیق أھداف المرصد وفلسفتھ ومنھجیتھ العلمیةوتواصال للعمل  

  : إلى
  كشف الحقائق عن كافة االنتھاكات التي یتعرضن لھا في أماكن العملرفع وعى النساء بأھمیة  
 عن حقوقھن في أماكن العمل الدفاع تمكین النساء مندعم و   
 من انتھاكات داخل أماكن  لتبنى قضایا المرأة العاملة وما یتعرضن لھ ع القرار ووسائل اإلعالمصنا دفع

   العمل
  تكوین جماعات من القیادات النقابیة بكل محافظة قادرة على رصد االنتھاكات التي تتعرض لھا النساء في

  .أماكن العمل
  رصد واقع المرأة العاملة وجمیع المعطیات المتعلقة بھا وطنیا ودولیا 
 فى مجال حقوق المرأة  نشر ثقافة حقوق المرأة وتیسیر االتصال بین مختلف المھتمین 
  إعداد تقاریر وإصدار نشرات دوریة تخص مجال حقوق المرأة العاملة 
 وق النساء العامالت وسبل تطویرھا القیام ببحوث ودراسات وتقدیم أوراق عمل حول حمایة حق 
 مساعدة الدولة على وضع السیاسات والبرامج الھادفة إلى االرتقاء بأوضاع النساء العامالت  

 
  بشروط  النساء العامالت فى جمیع قطاعات العملااللتزام بعالقات عمل وإجراءات وسیاسات تضمن تمتع

 .عمل عادلة
 المھنیة دعم وتمكین النساء العامالت من رفع مھارتھن وقدراتھن. 
  ٢٠١٢تفعیل عمل وحدات تكافؤ الفرص التي أنشأت بالوزارات عام  
 ھى علیھ اآلن دمج النوع االجتماعي فى العمل النقابي بشكل أكبر مما.  
  مراكز قیادیة داخل النقاباتبیات فى العمل على تولى النساء النقا ات المستقلةدور النقابتفعیل. 
 عاملة وعامل بدال من  ٥٠ ور حضانة فى مكان العمل لتصبحتعدیل مادة قانون العمل الخاصة بإنشاء د

 .عاملة ١٠٠
 توفیر وسائل مواصالت مالئمة للعامالت بمواقع العمل.  
 تقدیم مادة بقانون العمل تجرم صراحة التحرش الجنسي داخل أماكن العمل.  
 ئة عمل أمنة للعامالت من حیث السالمة والصحة المھنیة ووسائل األمن الصناعي واألمان توفیر بی

  .التشریعي
 بھا لتحاقاالللتدریبات بالعمل للعامالت حتى یستطعن  توفیر أوقات مالئمة ومناسبة. 
  أو ساعات عمل اإلجازات  فيااللتزام بساعات العمل كما حددھا قانون العمل وعدم اإلجبار على العمل

  .بغیر رضي العاملةإضافیة 
 للجمیع الحق فى الضمان االجتماعي.  
 الحق فى الوقایة الصحیة وسالمة ظروف العمل بما فى ذلك حمایة وظیفة اإلنجاب. 


