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  البنك الدولي 
 شبكة تخفيض أعداد الفقراء وإدارة االقتصاد

 مذكرات

  )كانون األول(ديسمبر 
2004   
 94العدد 

 المساواة بين الجنسين  
  

  هل هي مفيدة؟ : تنظيمات سوق العمل للنساء
  

انات األمومة فما هي اآلثار التي تلحقها بسوق العمل إع.  تنتشر في البلدان النامية تنظيمات لسوق عمل النساء
والقيود المفروضة على ساعات عمل النساء؟  وهل توفر مثل هذه التشريعات للعامالت الحماية التي تعدهن 

  بها؟
  

تلقي هذه المذكرة نظرة فاحصة على اآلثار التي يحدثها على العامالت نوعان من تنظيمات سوق العمل 
فاألدلة المتناثرة توحي بأن إعانات األمومة .  اعات العملإعانات األمومة وقيود س:  الشائعة في البلدان النامية

في المكسيك، على سبيل المثال، تتوارد روايات عديدة حول نساء . غير مرحب بها من قبل أصحاب العمل
يطلب منهن الخضوع الختبار حمل كشرط للتوظيف في الشركات الكبرى المعروفة باسم ماكيالدورا 

maquiladora )1996لعامي  ]مراقبة حقوق اإلنسان[منظمة هيومان رايتس ووتش  تقرير:  انظر ،
أما في الصين، فهناك الكثير من التقارير التي تفيد بأن المهاجرات الريفيات يطردن من وظائفهن ).  1998

المجموعة المختصة (في تجهيز الصادرات وغيرها من الصناعات عندما يتزوجن أو يصبحن حوامل 
وفي كال البلدين، يعزو ).  1999؛ هوانغ 1995ألكاديمية الصينية للعلوم االجتماعية، بالبحوث التابعة ل

بيد أن عدم .  أصحاب العمل السبب في مثل هذه الممارسات إلى التكاليف اإلضافية المتصلة بإعانات األمومة
لمرأة وما إذا كانت الوضوح ما زال يكتنف الكيفية التي تؤثر فيها مثل هذه اإلعانات على نتائج سوق عمل ا

  . هناك أوضاع ال تسفر فيها إجازة األمومة عن مثل هذا السلوك التمييزي
  

كذلك، تفرض العديد من البلدان النامية قيوداً على ساعات العمل الخاصة بالنساء، وهي قيود عادة ما يكون 
التقارير حول اآلثار الضارة أنظر، على سبيل المثال، (الدافع وراءها هو االهتمام بصحة المرأة وسالمتها 

).  2002للعمل اإلضافي الزائد عن الحد في صناعة تجهيز الصادرات في الصين، ومنها مثالً تقرير بان 
وكما هي الحال . لكن هذه التشريعات قد تؤثر سلباً على نتائج سوق عمل النساء، ألنها تقيد خيارات عملهن

  . املة لمثل هذه التنظيمات ينبغي توضيحهابالنسبة إلجازات األمومة، فإن اآلثار الك
  

  إعانات األمومة
كما أنها تسمح لهن برعاية . تتيح إعانات األمومة لألمهات العامالت المجال الستعادة نشاطهن بعد الوالدة

.  لكن، عندما يتحمل أصحاب العمل هذه اإلعانات، فإنهم ينزعون إلى رفع كلفة عمل اإلناث.  أطفالهن الجدد
هذه اإلعانات تشمل عموماً الحماية الوظيفية خالل فترة محددة من الغياب عن العمل، كما تشمل مستوى  فمثل

، وفي بعض األحيان التأمين الطبي )لتعويض العامالت عن مكتسباتهن الضائعة(معيناً من اإلعانات النقدية 
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والتنمية تقريباً ومعظم البلدان  كذلك نجد أن جميع الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي.  أيضاً
النامية تتوفر فيها بعض األحكام التي تضبط إجازة األمومة، مقرونة بمستويات متفاوتة من اإلعانات النقدية 

  . والطبية ومدة اإلجازة وآليات التمويل
  

أصحاب العمل فما هو األثر المتوقع إلعانات األمومة على أجور اإلناث ووظائفهن؟  من المتوقع أن يستجيب 
إلعانات األمومة المفروض عليهم تمويلها بتخفيض األجور التي يدفعونها للنساء المؤهالت بقيمة التكلفة 

فإذا كانت العامالت يرغبن في االستفادة من اإلعانات، فإنهن سيقبلن أجور ).  1989أنظر سمرز (المتوقعة 
.  ألجور تصبح بدون شك أدنى على المدى القصيروبالتالي، فإن ا.  أقل مقابل الحصول على تلك اإلعانات

بيد أن إعانات األمومة تؤدي بمرور الزمن إلى درجات أعلى من تعلق القوة العاملة بالشركة وإلى المزيد من 
ومن شأن الزيادة في اإلنتاجية الناتجة عن ذلك أن تؤدي إلى . االستثمار في رأسمالها البشري من العامالت

أنظر والدفوغل (عوض عن التخفيض األولي في األجور التي تسببه إعانات األمومة أجور أعلى، مما ي
1998 .(  

  
Highlight (Column 3, Page 1) 

  
ينبغي توضيح األثر الكامل إلعانات األمومة 

  وقيود ساعات عمل النساء
  

  
ات عمالة اإلناث، إذن، من الممكن أن تسفر إعانات األمومة عن زيادة، أو نقصان أو عدم تغيير في مستوي

وذلك يعتمد على المفاهيم النسبية التي يحملها كل من أصحاب العمل والعامالت لتكاليف وقيمة إعانات 
فمع مرور الزمن، قد تسهم الحماية الوظيفية للعامالت أثناء إجازة األمومة في مساعدتهن في .  األمومة

بديلة ـ مما يزيد احتماالت ارتفاع معدالت  االحتفاظ بوظائف مناسبة وفي تجنب كلفة البحث عن وظيفة
أما األثر المتوقع إلعانات األمومة على ساعات عمل اإلناث، فإنه يعتمد ). 1998والدفوغل (عمالة النساء 

، فإن بإمكانهن زيادة )أعلى(على أمرين متضادين، األول هو أن العامالت، إذا أردن أن يتأهلن إلعانات 
وبالمقابل، فإن ساعات عمل المرأة العاملة عند عودتها إلى العمل من .  ألمومةساعات عملهن قبل إجازة ا

  ). 2003زفيغليش ورودجرز (إجازة األمومة سوف تنخفض إذا أرادت قضاء وقت أطول مع طفلها 
  

Highlight (Column 1, Page 2) 

  
تقاسم التكاليف بين أصحاب العمل والموظفين 

ل واآلثار والحكومة سيقلل التمييز المحتم
  السلبية إلعانات األمومة
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لقد تبين من الدراسات التجريبية التي قامت بها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومختلف البلدان النامية أن 
إجازة األمومة على العموم لها آثار سلبية أو ضئيلة على أجور اإلناث، في حين أن آثارها على عمالة اإلناث 

ووجد غروبر .  ابية وقد تفحصت دراسات عديدة أثر إعانات األمومة على أجور اإلناثهي في معظمها إيج
أن التشريعات األمريكية على صعيد الواليات، والتي تفرض على مقدمي خدمات التأمين أن يغطوا ) 1994(

فة الكاملة ، قد أسفرت عن انخفاض أجور النساء بمقدار التكل)بأقساط يدفعها أصحاب العمل(الحمل والوالدة 
أن إدخال إعانات إجازة األمومة لم ) 2003(وفي المقابل، وجد زفيغلش ورودجرز .  لتوفير هذه اإلعانات

، فقد استخدم بيانات صادرة عن )1998(أما روم ).  الصين(يكن له أي أثر هام على أجور اإلناث في تايوان 
حيث تبين له أن اإلجازة :  اإلعانات لها أهميتها تسعة بلدان أوروبية ووجد أن الفترة التي تمنح خاللها هذه

المدفوعة لفترة ال تزيد على ثالثة شهور كان لها أثر بسيط على أجور النساء، في حين أن اإلجازة المدفوعة 
فإذا كانت هذه المؤشرات صحيحة .  بالمائة 3لفترة تسعة شهور أسفرت عن تخفيض أجور الساعة بحوالي 

ويعود سبب ذلك إلى .  ان النامية، فإن من المحتمل أن تسفر إجازة األمومة عن أجور أقلأيضاً بالنسبة للبلد
أن بلداناً نامية عديدة ـ وخاصة البلدان التي تجتاز مرحلة تحول في اقتصادها ـ تسمح بإجازة أمومة قد 

  ). 1998منظمة العمل الدولية، (تصل إلى ستة شهور 
  

فعلى سبيل المثال، وجد .  على عمالة اإلناث هي في معظمها إيجابية كما تبين أن آثار إعانات األمومة
قد أسفر عن زيادة بنسبة ) الصين(أن إدخال أحكام إجازة األمومة في تايوان ) 2003(زفيغلش ورودجرز 

وبالمثل، وجد روم .  نقطة مئوية في معدالت عمالتهن 2.5بالمائة في ساعات عمل النساء وبنسبة  4.5
كالً من إجازة األمومة القصيرة والممتدة قد أسهمت في رفع معدالت عمالة النساء في تسعة بلدان أن ) 1998(

أن أحكام إجازة األمومة في البلدان ) 1995(كذلك، وجد واينغاردن وبريسي .  بالمائة 4-3أوروبية بنسبة 
من الناحية األخرى، وجد غروبر و.  الصناعية ترتبط بمعدالت أعلى لمشاركة النساء الشابات في القوة العاملة

أن إدخال اإلعانات الطبية اإللزامية التي تغطي الحمل والوالدة، لم يكن لها أي أثر ملموس على ) 1994(
      .   معدالت عمالة اإلناث في الواليات المتحدة

  
مة اإللزامية أما في األوضاع التي ال يتمكن فيها أصحاب العمل من تعديل األجور استجابة إجازات األمو

، فإن بمقدورهم إحالل ذلك إجازة الذكور مكان اإلناث )على سبيل المثال، بسبب تشريعات األجور المتساوية(
ومن شأن إي عرض زائد في العمالة أن يجعل عملية استبدال العامالت عملية سهلة نسبياً، ).  1994غروبر (

  . كسيك والصين، والتي تم االستشهاد بها سابقاًوهو أمر قد يفسر جزئياً الممارسات المتناثرة في الم
  

إن الدليل على آثار إعانات األمومة يسلط الضوء على أهمية تقاسم التكاليف فيما بين أصحاب العمل 
فمن المرجح أن يسهم تقاسم التكاليف في تخفيف التمييز وكبح اآلثار السلبية على .  والموظفين والحكومة

زيع بعض تكاليف إجازة األمومة بتحويل عبئها من العامالت وأصحاب العمل إلى األجور من خالل إعادة تو
  . العائالت والمجتمع ككل

  
أوالً، يمكن تقاسم تكاليف إعانات األمومة بالتساوي بين أصحاب .  يمكن تقاسم التكاليف بعدة طرق متنوعة

لنهج كبيرة في البلدان النامية، ومع ذلك، قد تكون التكاليف اإلدارية لهذا ا.  العمل ونظام الضمان االجتماعي
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فقد نجحت بعض البلدان النامية ـ مثل كوستاريكا وتايالند ـ في إقامة مثل هذا النوع من تقاسم التكاليف 
ثانياً، من الممكن توسيع نطاق تغطية التأمين الطبي الخاص من أجل دفع تكاليف .  بالنسبة إلعانات األمومة

مع أن هذا النهج يرفع أقساط التأمين الطبي التي .  قد تقترن بإحكام إجازة األمومة اإلعانات الطبية التي
).  2001البنك الدولي (تدفعها العائالت، إال أنه يخفض التكاليف التي تتكبدها النساء وأصحاب العمل فقط 

األطفال في مراحل  مثل تخفيض معدالت وفيات(ثالثاً، قد تنطوي إجازة األمومة على إعانات اجتماعية أوسع 
، والتي قد تبرر مساهمات من الواردات العامة أو الضرائب على )2000الطفولة المبكرة، كما جاء في روم 

  . أجور الموظفين
  

  قيود ساعات العمل المفروضة على جنس محدد
ومن أجل لقد أدخلت بلدان عديدة قيوداً على ساعات عمل النساء، وذلك بغية حماية صحة المرأة وسالمتها 

بيد أن هذه القيود قد تؤثر .  السماح للنساء بقضاء المزيد من الوقت في القيام بمسؤولياتهن كزوجات وأمهات
وفي القرن التاسع عشر، كانت مثل هذه التعليمات، المقرونة بمنع عمل .  سلبياً على نتائج سوق عمالة النساء

لكن في القرن .  ل التي تم إدخالها في أوروباالنساء في مهن معينة، من ضمن أولى قوانين سوق العم
العشرين، تزايدت اآلراء التي تعتبر القيود المضادة للعامالت تمييزية ضد النساء وتخلت معظم البلدان 

منع العمل :  أما القيود المفروضة على ساعات عمل النساء فهي نوعان.  الصناعية عن مثل هذه التشريعات
وما .  خفيض حد عمل النساء اإلضافي إلى مستويات أدنى مما هو مسموح به للرجالالليلي من قبل النساء وت

؛  حجاب وفوزي الصلح، 1998ناتاراج وآخرون (زال كال النوعين من القيود سائداً في البلدان النامية 
2003 .(  

  
أن ) مل اإلضافيسواء أكانت على العمل الليلي أو الع(كيف يمكن للقيود المفروضة على ساعات عمل النساء 

وبما أن الطلب .  تؤثر على سوق العمل؟  إن مثل هذه القيود ستعمل على تخفيض ساعات عمل العامالت
فإن  –الكلي على القوة العاملة لن يتغير ـ وطالما أن عرض القوة العاملة من الذكور غير مرن تماماً 

وبالتالي، فإن .  الرجال على حٍد سواءالتخفيض في ساعات عمل النساء سوف يرفع معدالت أجور النساء و
أصحاب العمل سيعملون على إحالل ساعات عمل الرجال مكان ساعات عمل النساء في اإلنتاج، مما سيرفع 

، فإن مستوى عمالة )األجر× عدد الساعات (ومع ارتفاع مكتسبات الرجال .  متوسط ساعات عمل الرجال
مستوى عمالة اإلناث، فإنه يتوقف على محصلة األثر الذي يقع  أما أثر ذلك على.  الذكور سوف يرتفع كذلك

  ). 2003؛  زفيغليش ورودجرز 1980الندس (على المكتسبات جراء تخفيض ساعات العمل وزيادة األجور 
  

وقد .  ال يتوفر سوى بضع دراسات حول آثار قيود ساعات العمل على أسواق العمل في البلدان النامية
تحصر األثر الذي تحدثه قيود ساعات العمل ) الصين(بيانات من تايوان ) 2003(دجرز استخدم زفيغليش ورو
قانون العمل الموحد، الذي حظر على ) الصين(، أدخلت تايوان 1984ففي عام .  على سوق عمل اإلناث
للنساء وحدد ساعات العمل اإلضافي بالنسبة ) صباحاً 6مساء وحتى  10من الساعة (النساء القيام بعمل ليلي 

حدد هذا القانون العمل اإلضافي للرجال بثالث ساعات .  (ساعة في الشهر 24بحد أقصاه ساعتان في اليوم و
وقد استخدم زفيغليش ورودجرز الفروق في نطاق تغطية قانون العمل ).  ساعة في الشهر 46في اليوم و

ود ساعات العمل، ووجدا أنه فور تطبيق لتحديد أثر قي) رجال، نساء(للقطاعات الصناعية والجماعات السكانية 
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 6.1قانون العمل، فإن القيود المفروضة على ساعات العمل ت تؤدي إلى تخفيض ساعات عمل النساء بنسبة 
إال أنها ال تحدث أي تأثير مباشر ملموس .  نقطة مئوية 0.9بالمائة وتخفيض معدالت عمالة النساء بحوالي 

  . على أجور اإلناث
  

Highlight (Column 3, Page 3)  
  

على صانعي السياسات أن يأخذوا باالعتبار 
إلغاء قيود ساعات العمل المفروضة على جنس 

  واحد
  

  
عادة ما يكون الدافع لفرض قيود على عمل النساء الليلي هو الرغبة في تجنيبهن االستغالل في الصناعات 

بلدان التي تحظر عمل النساء الليلي تفرض لكن العديد من ال). 2001بوليتاكس (ذات التوجهات التصديرية 
وإذا .  كذلك حدوداً قانونية على ساعات العمل والعمل اإلضافي لتطبيقها على النساء والرجال على حٍد سواء

تم تطبيق هذه التنظيمات، فإن بإمكانها حماية العاملين والعامالت من العمل اإلضافي غير المحدود ومن 
ومن خالل تقييد .  باإلمكان إلغاء أية قيود إضافية تفرض على عمل النساء الليلي وعندها يصبح.  االستغالل

.  مرونة أصحاب العمل، يصبح من المتوقع ألية حدود تفرض على العمل اإلضافي أن تؤثر على سوق العمل
إنها لن لكن، إذا كانت حدود العمل هي من نفس الحجم، وإذا كانت ملزمة للنساء والرجال على حٍد سواء، ف

  . تؤثر على العاملين والعامالت بشكل مختلف
  

  انعكاسات السياسات 
توحي األدلة المذكورة أعاله بأن إعانات األمومة والقيود المفروضة على ساعات عمل النساء تحدث آثاراً 

فبإمكان القيود المفروضة على ساعات عمل النساء أن تسفر عن تخفيض .  متعاكسة على عمالة اإلناث
وللحيلولة دون هذه اآلثار السلبية، ينبغي على صانعي السياسات إلغاء .  عات عملهن ومعدالت عمالتهنسا

قيود ساعات العمل المفروضة على جنس واحد وأن يعملوا على حماية العاملين، سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً، 
  . لجنسينمن خالل توحيد الحدود القصوى لساعات العمل اإلضافي المفروضة على ا

  
بالمقابل، فإن إعانات األمومة بإمكانها إحداث أثر إيجابي على معدالت عمالة اإلناث وقد تعمل على زيادة 

أما ما يتوقع حدوثه من تمييز وآثار سلبية بسبب إجازة األمومة الممولة من .  ارتباط النساء بالقوة العاملة
يف فيما بين أصحاب العمل والموظفين والحكومة، ومن أصحاب العمل، فيمكن تخفيفها من خالل تقاسم التكال

  ).تمشياً مع توصيات منظمة العمل الدولية(أسبوعاً  16- 12خالل قصر إجازة األمومة على 
  

Highlight (Column 1, Page 4) 
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بإمكان إعانات األمومة أن ترفع معدالت 
  مشاركة النساء وارتباطهن بالقوة العاملة
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