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ال أعدها الفريق العامل
المع بالمرأة والحقوق اقتصادية واجتماعية والثقافية  الشــبكة العالمية ع نقاط
تركز سلســلة أوراق 
احاطة 


التقاطــع القائمــة بـ ـ المــرأة وقضايــا محــددة  مجــال الحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة .تعــرض هــذه ا وراق تحديــات نُظميــة محــددة
أمــام إعمــال حقــوق المرأة اقتصاديــة واجتماعية والثقافية   الممارسة,وتستكشــف مقاربات تدريجيــة لتطبيق منظور المســاواة الحقيقية .وقد
أساســا با ســتناد إ ªعمــل أعضــاء الشــبكة العالميــة  مختلــف المجــا ت ،ويجــري ا  £بــ¢غ عنهــا وتحســينها عــن طريــق
صيغــت هــذه ا وراق
ً
التحــاور مــع خـ µـ¶اء آخريــن  هــذا المجــال أعــدت هــذه ا وراق لتقديمهــا وا بــ¢غ عنهــا  لقــاء تشــاوري عقــده الفريــق العامــل مــع أعضــاء لجنــة
التميــ¶ ضــد المــرأة )ســيداو( ،ولجنــة الحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة
ا  مــم المتحــدة المعنيــة بالقضــاء عــ جميــع أشــكال

/نوفمــ¶   2015جينيــف ،وجــاء تحــت عنــوان "النســاء والحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة
الثا¼
µ
)  (CESCRالســابع مــن ½ت¾يــن 
التقدم".
والثقافية :التحديات الحالية والفرص المتاحة  £حراز ّ
التا:ª
لمعلومات إضافية ول¢ط¢ع ع تقرير ا جتماع يُرجى زيارة الرابط 

/https://www.escr-net.org/ar/news/2016376696
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ

ـ Éبالمــرأة والحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة عــ ا نتقــال مــن مقاربــة محايــدة جنســانية تقتــ Èعــ
يُشــجع الفريــق العامــل المعـ 
ضمــان المعاملــة بالمثــل إ ªمقاربــة أخــرى تــدرس ا ثــار Ì
الم¶تبــة عــ عمــل محــدد ،وذلــك عــن طريــق إعطــاء ا ولويــة للتحليــ¢ت الخاصــة
م¾وعاتــه وأنشــطته الجماعيــة .بــادئ ذي بــدء ،تتطلــب المســاواة الحقيقيــة النظــر  التميـ ـ¶ غـ ـ¶ المبـ ½
بالمقاربــة الحقيقيــة  ½
الممــارس بحــق
ـاُ Ð
ســلبا  المــرأة بدرجــات متفاوتــة ،وذلــك بســبب ا ختــ¢ف
المــرأة ،حيــث يتضــح أن

القوانــ أو السياســات أو الممارســات المحايــدة تؤثــر ً
Ì
عمومــا ،يتطلــب
اجتماعيــا
ـ Éتتبوأهــا المــرأة وطريقــة النظــر إليهــا  العالــم عـ µـ¶ الفروقــات الجنســانية المحــددة
وثقافيــاً .
ً
ً
البيولوجــي و/أو المكانــة الـ 
تطبيــق المســاواة الحقيقيــة  الممارســة اتبــاع مقاربــة متعــددة ا وجــه تُعالــج موطــن الضعــف )القائــم
Ì
للصور
ـ Éتحــدد قــدرات المــرأة  التمتــع بحقــوق ا  £نســان وتؤثر فيهــا(؛ وتتصــدى
ّ
عــ الهيــاكل ا جتماعيــة التاريخيــة والمحليــة وع¢قــات القــوة الـ 
Ü
Ü
ّ 
وتحول الهياكل
ـا  Ýنظرة المرأة إ ªنفســها ونظرة ا خرين إليها وطريقة تعامل ا خرين معها(؛
النمطية والوصم
والتح والعنف )مع 
ّ
تغي¶ أسـ 
Ì
وتي £اندماج اجتماعي والمشاركة السياسية
التوجه وتتجاهل µ
غالبا ما تكون ذكورية ّ
)الً É
خ¶ات النساء أو تتغا Þعنها(؛ ّ
والممارسات المؤسسية 
٢
وغ¶ الرسمية(.
الرسمية
كافة
السياسات
)  عمليات صناعة


المعÉ
المع Éبالمرأة والحقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية ع دورهم الريادي  صياغة هذه الدراسة ومراجعتها ومن بينهم :منتدى آسيا والمحيط الهادئ
- ١نو ّد ا  £عراب عن بالغ تقديرنا عضاء الفريق العامل


الوط Éلعمال المنازل )ترينيداد وتوباغو(؛ ومؤسسة أبحاث النوع ا جتماعي البلغارية )بلغاريا(؛ ومعهد سيمون دي بوفوار للقيادة )المكسيك(؛ شبكة المنظمات العربية
بالمرأة والقانون والتنمية )منطقة آسيا(؛ وا تحاد

وغ¶هم من ا عضاء الذين قدموا إسهامات ّقيمة.
بو ،Ýبا ضافة إ ªالمركز المتعدد التخصصات للدراسات المتعلقة بالتنمية )أوروغواي( 
غ¶ الحكومية للتنمية )المنطقة العربية(؛ 
ول¶ا 
- ٢لمزيد من المعلومات حول هذا ا  £طار ،انظر:

Sandra Fredman and Beth Goldblatt Gender Equality and Human Rights (2015) UN Women Discussion Paper No. 4
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/7/dps-gender-equality-and-human-rights
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ﻣﻘﺪﻣﺔ
أشــار إعــ¢ن

بيجــ  ،عــام  ،1995إ ªارتفــاع نســبة النســاء العامــ¢ت 

½
الوظائــف منخفضــة ا جــر وبــ¾وط عمــل ســيئة ،مــع تعــذّ ر إمكانيــة وصولهــن

ـان كثـ ـ¶ة ٣ .وبعــد مــرور ½
عامــا،
ع¾يــن ً
إ ªخدمــات حمايــة ا مومــة  أحيـ ٍ
تــزال حقــوق المــرأة  العمــل و  مقــر العمــل ،المنصــوص عليهــا  اتفاقيــة
ـدوª
القضــاء عــ جميــع أشــكال التميـ ـ¶ ضــد المــرأة )ســيداو( و  العهــد الـ 
الخــاص بالحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة واتفاقيــات منظمــة
وغــ¶ ذلــك مــن ا  طــر القانونيــة ،تتعــرض ل¢نتهــاك
العمــل الدوليــة .٤

المنهجي  أنحاء العالم.
تتضمــن ورقــة ا  £حاطــة الـ Ì
ـ Éبـ ـ أيدينــا عــددا مــن التطــورات ا  £يجابيــة عــ

مســتوى التقاطــع بـ ـ العمــل وحقــوق المــرأة .كمــا تســتعرض المقاربــات الـ Ì
ـÉ

اعتمدتهــا اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــ التميـ ـ¶ ضــد المــرأة )ســيداو( واللجنــة
المعنيــة بالحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة .ثــم تنتقــل بعــد ذلــك
إ ªبحــث عــدد مــن القضايــا الهامــة  هــذا المجــال ،ويُســتدل عــ ذلــك مــن
المعــ Éبالمــرأة والحقــوق ا قتصاديــة
عمــل أعضــاء الفريــق العامــل

وا جتماعيــة والثقافيــة التابــع للشــبكة العالميــة للحقــوق ا قتصاديــة
خــ¶اء ا مــم
وخ¶تهــم وحوارهــم مــع مختلــف µ
وا جتماعيــة والثقافيــة µ
وغ¶هــم .وتشــمل هــذه القضايــا الرئيســة :النمــوذج ا قتصــادي
المتحــدة 
الســائد وأثــره عــ حقــوق ا  £نســان؛ وعمالــة المــرأة والهجــرة ،والمــرأة 

الجنســ والحاجــة لتوحيــد ا جــور
بــ

النقابــات؛ والفجــوة  ا جــور 
المعيشــية؛ والطبيعــة الجنســانية؛ وقطاعــات العمــل الضعيفــة؛ وأعمــال
غــ¶ مدفوعــة ا جــر؛ وإعانــات ا مومــة وإجــازة ا بــوة ،والعنــف
الرعايــة 
الممارس ضد المرأة  مكان العمل.

اﻟﺘﻄﻮرات اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ

اﻟﺘﻄﻮ ّرات اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
Ì
Ì
ـ Éتــزال بحاجــة للمعالجــة ،شــهدت
عــ الرغــم مــن ا عــ¶اف بالقضايــا الـ 
Ì
ـ Éتشــمل مــن جملــة أمــور
الســاحة الدوليــة عــددا مــن التطــورات البنــاءة الـ 
أخرى:
الفعــال باعتمــاد مقاربــة حقوقيــة
• إتاحــة الفرصــة جــراء الرصــد ّ
أيلول/سبتم¶ من عام  ،2015تبنت الحكومات  أنحاء العالم
للتنمية :ففي شهر
µ
٥
جــدول أعمــال التنمية المســتدامة  ،2030الذي يتضمن أهدا ًفــا تتمثل  تعزيز
وتوف¶ العمل ال¢ئق للجميع )الهدف  (8والحد من انعدام
العمالة الكاملة والمنتجة 
Ì
½
المســاواة )الهــدف  .(5إن تحديــد المــؤÐات الم¶ابطــة وتطبيقهــا ،ســواء عــن
طريــق ا  £جــراءات الحكوميــة  ٦أو بصورة مســتقلة عن طريق مبــادرات المجتمع
ـد¼ ،يســمح بجمــع ا  £جــراءات المص ّنفــة ذات الصلــة المعتمــدة  القضايــا
المـ 
المتعلقــة بعمــل المــرأة ،كمــا يتيــح إمكانيــة ا Ì
عــ¶اف بأعمــال الرعايــة

غــ¶ مدفوعــة ا  جــر وتثمينهــا وتعزيــز المســؤوليات
وا عمــال الم¶ليــة 

Ì
المش¶كة داخل ا Ðة الواحدة.

بيج ومنهاج العمل ).(١٩٩٥
 -٣هيئة ا مم المتحدة للمرأة  ،إع¢ن 
 -٤عــ قائمــة منتقــاة تتضمــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة والتوصيــات الصــادرة عنهــا الـ Ì
ـروج
ـ Éتـ ّ

الجنس ،انظر:
للمساواة ب

ILO Gender Equality and Decent Work: Selected ILO Conventions and Recommendations that
)Promote Gender Equality as of 2012 (2012
 -٥ا مــم المتحــدة ،تحويــل عالمنا :خطة التنمية المســتدامة  ،(٢٠١٥) ٢٠٣٠وثيقة ا مم المتحدة 1/A/Res/70
½
المعــ Éبأهــداف التنميــة
بــ الــوكا ت وفريــق الخـ µـ¶اء
 -٦إطــار
المــؤ Ðالعالمــي ،وضــع با شـ Ìـ¶اك 

المســتدامة ،وســتوافق عليــه لجنــة ا مم المتحــدة ا حصائية  شــهر آذار/مارس  ،٢٠١٦عــ أن يتبناه حقًا
التا:ª
المجلس ا قتصادي وا جتماعي والجمعية العامة .المزيد من المعلومات ع الرابط 
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.
Ì
و¼:
 -٧انظر ع سبيل المثال ،هذا التقرير المنشور ع موقع إيكوال تايمز ا  £لك¶ 
http://www.equaltimes.org/will-the-ilo-take-a-stand-against?lang=en#.VrEiOMeMDsE
 -٨المادة الثانية
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• اعـ ـاف التدريجــي ¨
الملية وأعمال الرعايــة غ مدفوعة ¨
باعمــال  
اجر

µع¶ ا Üليات الدولية مثل لجنة سيداو واللجنة المعنية بوضع المرأة
• الربــط بـ  
ـ °العنــف عــ¯ أســاس النــوع اجتماعــي )الجنــدر( وانتهــاكات

ـ تطــال الحقــوق المتعلقــة بالعمــل ومعالجــة الع³قــة القائمــة بينهمــا:
الـ 
حاليــا إ ªصياغــة اتفاقيــة  إطــار منظمــة العمــل
تســعى الجهــود المبذولــة ً
الدوليــة بشــأن العنــف ضــد المــرأة تتصــدى لقضايــا العنــف المرتكبــة عــ
أساس النوع ا جتماعي )الجندر( والمتعلقة بهيكليات العمل وممارساته ٧.يُذكر أن
التوصيــة العامــة رقــم  19الصــادرة عن لجنة ســيداو عــام  1992تُص ّنف العنف
ـ  ðمــكان
القائــم عــ أســاس النــوع ا جتماعــي ،بمــا فيــه التحــرش الجنـ 
وتعــرف اتفاقيــة
التميــ¶ ضــد المــرأة.
العمــل ،عــ أنــه شــكل مــن أشــكال

ّ
البلــدان ا  م¶كيــة لمنــع العنــف ضــد المــرأة والمعاقبــة عليــه واســتئصاله
ـ ð
)اتفاقيــة بيليــم دو بــارا( العنــف ضــد المــرأة بأنــه يشــمل التحــرش الجنـ 
٨
مكان العمل.

• تشــجيع الدولــة عــ¯ اعــاف بالمعاهــدات المتعلقــة بالعمــل  :عــام
 ،1995صدقــت  126دولــة مــن الــدول ا عضــاء  منظمــة العمــل الدوليــة ع
اتفاقية بشأن المساواة  ا جور ) 1951رقم  ،(100كما صدقت  122دولة ع
التمي¶ )  مجال ا ستخدام والمهنة( ) 1958رقم  .(111و  عام
اتفاقية بشأن 
 2015ارتفــع هــذان الرقمــان ،حيــث بلــغ عــدد الــدول الموقعــة عــ ا تفاقيــة
٩
ا و 171 ªدولة ،و 172دولة ع ا تفاقية الثانية.

• تيسـ ـ ُمشــاركة المــرأة  ســوق العمــل :وافقــت الحكومــات المشــاركة 

اجتمــاع مجموعــة ½
الع¾يــن الــذي ُعقــد  أسـ Ìـ¶اليا عــام  ،2014عــ "ا هداف
المتمثلــة  تقليــص الفجــوة  معــد ت المشــاركة 
بــ المــرأة والرجــل 
ب¢دنــا لتصــل إ 25 ªمــن المئــة بحلــول عــام  2025و  إدخال ما يزيــد ع 100
١٠
مليون امرأة إ ªالقوة العاملة".
• الوصــول إ µاعـ ـاف ¨


باجــر العــادل :أكــد ا م العام ل¢مــم المتحدة
الحاجــة إ ªأجــور كافيــة للمعيشــة  تقريــره التجميعــي الــذي يقــدم رؤيــة
١١
عن خطة التنمية لما بعد عام .2015

اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺳﻴﺪاو
اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ُ
واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

أصــدرت ّكل مــن اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــ التميـ ـ¶ ضــد المــرأة واللجنــة
المعنيــة بالحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة توجيهــات مفيــدة
للــدول بصيغــة توصيــات وتعليقــات عامــة .كمــا رفعــت لجنــة ســيداو
توصيــات تناولــت عــدة مســائل شــملت المســاواة  ا جــور مقابــل العمــل ذي

غــ¶ أجــر  ½
القيمــة المتســاوية ١٢،والعامــ¢ت مــن 
الم¾وعــات ا Ðيــة 

١٣
Ì
ال Éتمارســها المرأة ب¢
المناطق الريفية والحÈية ،وقياس ا نشــطة الم¶لية 

١٤
جما ،ªومسألة العام¢ت
مقابل وتقدير هذه ا نشطة وإقرارها  الناتج القومي ا  £
المهاجــرات  ١٥،حـ ـ اقتــ Èالتعليــق الصــادر عــن اللجنــة المعنيــة بالحقــوق
اللجنت
ا قتصادية وا جتماعية والثقافية ع الحق  العمل ١٦.كذلك تطرقت ك¢

 م¢حظاتهمــا الختاميــة إ ªالقضايــا ذات الصلــة المتعلقــة بتقاريــر الــدول.
خاصــا لحــق المــرأة  العمــل وظــروف
وقــد أفــردت لجنــة ســيداو 
حــ¶ا ً
عملهــا أوســع مــن ذلــك الــذي خصصتــه اللجنــة المعنيــة بالحقــوق ا قتصاديــة
Ì
الــّ É
قدمــت تعليقــات إضافيــة عالجــت الحــق 
وا جتماعيــة والثقافيــة 
Ì
)وال Éتركز ع المرأة بالÈورة(.
عموما
العمل وحقوق

العامل ً

 -٩للتصديقات الحالية ،انظر:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12001:0
 -١٠البيان الرسمي لزعماء دول مجموعة ½
/نوفم¶ .٢٠١٤
الثا¼
µ
الع¾ين  قمة بريسبان ،من  ١٥إ½ ١٦ ªت¾ين 
 -١١التقريــر التجميعــي مقــدم مــن ا مـ ـ العــام بشــأن خطــة التنمية المســتدامة لما بعــد عــام ،(٢٠١٤) ٢٠١٥
ص.٢٤.
 -١٢لجنة سيداو ،التوصية العامة رقم .(١٩٨٩) ١٣
 -١٣لجنة سيداو ،التوصية العامة رقم .(١٩٩١) ١٦
-١٤لجنة سيداو ،التوصية العامة رقم .(١٩٩١) ١٧
 -١٥لجنة سيداو ،التوصية العامة رقم .(٢٠٠٨) ٢٦
 -١٦اللجنــة المعنيــة بالحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة ،التوصيــة العامــة رقــم  ،١٨وثيقــة ا مم
شباط/ف¶اير.(٢٠٠٦
المتحدة ٦) E/C.12/GC/18
µ

|2

اللجنتــ  المحلــق المرفــق
أُدرجــت التعليقــات ا ساســية الصــادرة عــن

بهذه الورقة ،وتشمل بيانات تحث الدول ع:
ـو¼ واضــح وقــوي للقضــاء عــ التميـ ـ¶ ضــد المــرأة  مــا
• إنشــاء إطــار قانـ 
يخص حقها  العمل وتعزيز هذا ا  £طار.
• ضمــان تحقيــق المســاواة بـ ـ الجنسـ ـ  مــا يتعلــق بالحــق  العمــل ،مــع
ا  £شــارة إ ªاختــ¢ف ســن التقاعــد بـ ـ الرجــل والمــرأة واســتمرار الفجــوة 
الجنس.
ا جور ب

عمومــا ،والتمثيــل
• معالجــة نقــص عمالــة المــرأة  القــوى العاملــة
ً
المنقوص للمرأة  مهن رئيسة بعينها.
• معالجــة ا ثــر
الســل Éللصــور النمطيــة الجنســانية ومــا ينتــج عنهــا مــن
µ
غياب لتكافؤ فرص عمل المرأة.

Ì
• تمكـ ـ ا بويــن العاملـ ـ مــن التوفيــق بـ ـ ال¶اماتهمــا ا Ðيــة ومســؤوليات
للتميــ¶ بســبب وضعهــا
العمــل عــن طريــق حمايــة المــرأة مــن التعــرض

العائــ أو الحمــل ،ومعالجــة مســألة ا فتقــار إ ªمرافــق كافيــة لرعايــة

ا طفال.
• ضمان زيادة الفرص التعليمية للنساء.
• جمع البيانات المص ّنفة.
الجنــ  ðمــكان العمــل ،والممارســات
• معالجــة مشــكلة التحــرش

وغــ¶ المراعيــة
الم¢ئمــة
غــ¶
العمــل
وظــروف
ا ســتغ¢لية  العمــل،


للس¢مة.
• معالجــة القضايــا الـ Ì
ـ Éتواجههــا الفئــات المســتضعفة مــن النســاء بمــا فيهــن

العامــ¢ت المهاجــرات والنســاء مــن ذوات ا  £عاقــة ،والنســاء الريفيــات،
والمس ـ ّنات ،فضـ ًـ ¢عــن العامــ¢ت  مجــال رعايــة ا طفــال  المنــازل مــن
غ¶ أجر.
• معالجــة غيــاب الضوابــط التنظيميــة الـ Ì
ـ Éتحكــم القطــاع غـ ـ¶ الرســمي وأثــر

ذلك ع المرأة.
• ا عـ Ìـ¶اف بحــق العاملـ ـ  ا û £اب وا نضمــام إ ªالنقابــات والمشــاركة
 أنشطتها )اللجنة المعنية بالحقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية(.

 -١٧انظر
UN Women (in collaboration with ECLAC) Expert Meeting Report: Structural and Policy
Constraints in Achieving the MDGs for Women and Girls (2013) UN Doc EGM/MDG/EP.8, p. 2
عموما:
 -١٨انظرً ،
)Juan Jose Diaz ‘Public Sector Downsizing’ in Aline Coudouel & Stefano Paternostro (eds
Analyzing the Distributional Impact of Reforms (2006) Vol 2, pp. 213-254.
 -١٩المفوضيــة الســامية لحقــوق ا  £نســان ،تقريــر الخبـ ـ¶ المســتقل المعــ Éبا Üثــار Ì
الم¶تبــة عــ الــدول

مــن جــراء الديــن الخارجــي وغـ ـ¶ه مــن ا Ìل¶امــات الماليــة الدوليــة فيمــا يتعلــق بالتمتــع الكامــل بجميــع

حقوق ا  £نسان ،و سيما الحقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية) ،(٢٠١٢وثيقة ا مم المتحدة ،٣٠٤/٦٧/A

½
الدوª
ـا Ýالــذي فرضــه صنــدوق النقــد

الفقــرة  .٥٨وكان ت¾يــح عمــال مــن القطــاع الخــاص الــ¾ط ا سـ 
مقابــل منــح كوريــا الجنوبيــة حزمــة مســاعدات بقيمــة  ٥٧مليــار دو ر أمـ ـ¶  úأثناء ا زمــة المالية ا Üســيوية.
وأدى امتثــال كوريــا الجنوبيــة لهــذا الـ ½ـ¾ط إ ªفقــدان النســاء لوظائفهــن بمعــدل يــوازي ضعــف معــدل
الت¾يح لدى الرجال ع الرغم من أن نسبة البطالة كانت توازي نصف هذا العدد قبل ا زمة.
انظر أيضا:
Diaz, ibid, pp. 238-239

ورﻗﺔ إﺣﺎﻃﺔ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة

ﻗﻀﺎﻳﺎ رﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ
ليســت النســاء مجموعــة متجانســة ضمــن ســياق محــدد أو معيــاري ،وعليــه
ـ¶ا ،وذلــك اســتنا ًدا إ ªالموقــع
تختلــف تجاربهــن المتعلقــة بالعمــل اخت¢فــا كبـ  ً
ـو¼ ،وإ ªالمكانــة
ـ
والقان
ـياÝ
الجغــرا   ،والمرحلــة العمريــة ،والسـ 

ـياق السـ 
Ì
المحــ والمجتمــع ككل .وعــ هــذا
الــ Éتحتلهــا المــرأة داخــل مجتمعهــا


النحــو ،تســعى هــذه الدراســة إ ªمعالجــة كل حالــة عــ حــدة ،بــل تطــرح
الخــ¶ات
عوضــا عــن ذلــك عــد ًدا مــن القضايــا الرئيســة ،مســتند ًة إª
ً
µ
والتجــارب Ì
الــ Éاكتســبها أعضــاء الفريــق العامــل عــ مــدى الســنوات

Ì
ـ Éبـ ّـد مــن النظــر إليهــا بعـ ـ ا عتبــار لــدى معالجــة القضايــا
الماضيــة ،والـ 
المتعلقة بالمرأة والعمل من منظور المساواة الحقيقية.

اﻟﻨﻤﻮذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﺎﺋﺪ وأﺛﺮه ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن
عــ الرغــم مــن العوامــل المحفــزة العديــدة نعــدام المســاواة  عمــل
المــرأة ،يبــدو أن النمــوذج التحــرري الجديــد الســائد للتنميــة يقــع  صميــم
هــذه ال¢مســاواة ،ويقــف عاجـ ًـزا أمــام دعــم التنميــة المســتدامة والمنصفــة
بــ
الجنســ ١٧.وتُعــزى التخفيضــات  معــد ت

القائمــة عــ المســاواة 

توظيــف النســاء وارتفــاع نســبة العامــ¢ت  المهــن المنخفضــة ا جــور
Ì
المشــار
ـ Éتمـ  ّـ¶ نمــوذج التنميــة ُ
والمتدنيــة الجــودة إ ªعــدد مــن الســمات الـ 
إليه ،ونذكر من هذه السمات:
• تخفيضــات   القطــاع الخــاص :أســهمت ال¶عــات نحــو الخصخصة ،فض¢
Ì
ـ Éتفرضهــا المؤسســات الماليــة الدوليــة ،إســهاما
عــن التدابـ ـ¶ التقشــفية الـ 
Ì
هامــا
ـ Éطالــت قطا ًعــا يُمثــل تقليديًــا مصــدرا ً
كبـ  ً
ـ¶ا  هــذه التخفيضــات الـ 
١٨
لعمالــة المــرأة .إذ غالبــا مــا تكــون المــرأة أول مــن يُــ¾ح مــن العمــل وآخــر
١٩
من يُعاد توظيفه ،ع Ì
اف¶اض أنها معيل ثانوي.
• تحريــر التجــارة واســتثمار :لقــد تــرك تحريــر ا ســواق الزراعيــة أثـ ًـرا غـ ـ¶
Ì
ـوا¼ يُمثلــن الغالبيــة الســاحقة مــن العمــال الزراعيـ ـ،
متناســب عــ النســاء اللـ 
Ì
ـوا¼ يعملــن عــ نطــاق واســع  ا  £نتاجات الصغـ ـ¶ة أو الكفــاف  .٢٠لذلك،
واللـ 
يصعــب عــ المــرأة منافســة المنتجـ ـ متعــددي الجنســيات  مجــال الزراعــة
الكــ¶ى Ì
اثنــ :أو ً  ،ن
والــ Éتتســم بكثافــة المدخــ¢ت
لســبب 

التجاريــة µ

Ì
الــ Éتواجههــا المــرأة لــدى ســعيها للحصــول عــ
الهيكيليــة
الحواجــز

المــوارد ،مثــل التســهي¢ت ا ئتمانيــة والمســاعدة التقنيــة والنقــل ،تحــد
بدرجــة 
كبــ¶ة مــن قــدرة النســاء العامــ¢ت  الزراعــة عــ المنافســة 
ا  ســواق المفتوحــة ،وغالبــا مــا تكــون المــرأة أول مــن يخــ¾ العمــل أو
وثانيــا ،ن التوســع  إنتــاج المحاصيــل التصديريــة أدى إ ªتراجــع
الدخــل؛ ً
عدد ا 
٢١
را Þالمتوفرة لزراعة الكفاف .

 -٢٠انظر
Jane Korinek Trade and Gender: Issues and Interactions OECD Trade Policy Papers No 24
(2005), pp. 13-15
 -٢١المرجع السابق ،ص.١٣.
 -٢٢انظر:
Bharati Sadasivam ‘The Impact of Structural Adjustment on Women: A Governance and
Human Rights Agenda’ (1997) 19(3) Human Rights Quarterly, pp. 630-665.
 -٢٣الشــبكة العالميــة للحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة ،ورقــة إحاطــة أعدهــا الفريــق العامــل
بــ ا رض والحقــوق
المعــ Éبالمــرأة والحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة :أوجــه التقاطــع 

ا قتصادية وا جتماعية والثقافية للمرأة ).(٢٠١٦
 -٢٤انظر
UN Women, Effects of Trade on Gender Equality in Labour Markets and Small-scale Enterprise
(2010).
 -٢٥انظر
Nabila Kabeer Women’s Economic Empowerment and Inclusive Growth: Labour Markets and
Enterprise Development (2012), p. 13
 -٢٦انظر
ILO Women, Gender and the Informal Economy: An Assessment of ILO Research and
Suggested Ways Forward (2008), p. 13.
 -٢٧المرجع السابق ،ص١.
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وتؤكــد البحــوث أن تشــجيع المحاصيــل النقديــة مــن أجــل تحسـ ـ الكفــاءة
الزراعيــة يُفاقــم ظاهــرة تهميــش العامــ¢ت  الزراعــة ،إذ تُعــد إدارة
المحاصيــل النقديــة مــن المهــام الذكوريــة )بينمــا يُنظــر إ ªمحاصيــل الكفــاف
التميــ¶
عــ أنهــا محاصيــل أنثويــة(  .٢٢كذلــك يرتبــط ا ثــر الناجــم عــن

الممــارس ضــد المــرأة  قطــاع الزراعــة المحــررة ارتباطــا وثي ًقــا بعجــز المــرأة
ُ
عــن امتــ¢ك ا رض أو حيازتهــا  العديــد مــن البلــدان بســبب القوانـ ـ ،أو
Ì
اللــوا¼
التمي¶يــة  .٢٣ويُ¢حــظ أن النســاء
الممارســات ،أو القواعــد العرفيــة 

يملكــن مؤسســات صغــرى ومؤسســات صغـ ـ¶ة ومتوســطة الحجــم أقــل قــدرة


التكيــف ب¾عــة عــ
عــ منافســة المؤسســات ا جنبيــة ،نــه يتعــذر عليهــن ّ
ـ .Éويُعــزى ســبب ذلــك إ ªالتحـ  ّـ¶ القانـ 
ـو¼ والثقــا 
الصعيديــن العمـ 
ـ والتقـ 
الصغــ¶ة والمتوســطة Ì
الــ Éتديرهــا أو
المؤسســات
ا
تحديــد
الــذي تواجهــه

ً

تملكهــا المــرأة ،والــذي يعيــق إمكانيــة وصولهــا إ ªالتجــارة وتحقيــق النمــو،
Ì
ـ Éتحــول دون حصولهــا عــ التمويــل،
ويشــمل ذلــك الحواجــز الهيكليــة الـ 
وعــدم قدرتهــا عــ الوصــول إ ªالمعلومــات الهامــة المتعلقــة بالمســائل
الرئيســة مثــل تملّــك ا 
وتأثــ¶ نظــم الدعــم ا جتماعــي لســيدات
را،Þ


ا عمــال ومــن بينهــا رعايــة ا طفــال والتعليــم .٢٤

Ì
ال Éتســاند قدرة
ويد ّعــم هــذا ببحــث أُعـ ّـد   141دولــة يوثــق ا طر القانونيــة 
الرجــل ،وليــس المــرأة ،عــ ا نخــراط  العمــل وإنشــاء مشــاريعه الخاصــة

٢٥
مبـ ½
ـاÐة عـ µـ¶ القوانـ ـ

التمي¶يــة  كثـ ـ¶ مــن ا حيــان  .ووف ًقــا لمــا جــاء 
غــ¶
تقريــر صــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة ،إن النســاء  ا قتصــاد 
ـ Éالكثـ ـ¶ مــن ا ربــاح"  ٢٦الناتجــة عــن ازديــاد التكامــل
الرســمي "يفشــلن  جـ 

وغالبــا مــا "يُ¢حــظ أنهــن الحلقــات ا ضعــف  س¢ســل
ا قتصــادي العالمــيً ،
٢٧
القيمة العالمية".
Ü
• تحريــر ســوق العمــل :أدى تحريــر ســوق العمــل إ ªتقليــص دور ا ليــات
الوطنيــة  تحديــد ا جــور ،وعــزز انتقــال هــذا الــدور إ ªا Üليــات القائمــة
عــ الســوق .هــذاÌ ،
وت¶ايــد النظــرة إ ªا جــور المتدنيــة بوصفهــا شــبكة أمــان

ً
عوضــا عــن كونهــا عمليــة لتحديــد ا جــور المعيشــية .وتُعــد الفجــوة 

ـدرا للمـ ـ¶ة التنافســية
ا جــور بـ ـ الجنسـ ـ وتــردي ظــروف عمــل المــرأة مصـ ً
 س¢ســل القيمــة العالميــة ،ممــا يــؤدي بالنتيجــة إ ªخلــق حافــز للمحافظــة
عــ الظــروف الســيئة لعمــل المــرأة  البلــدان الناميــة .ويتجــ ذلــك 
التوجه التصديري  المناطق النامية ،بما فيها التصنيع.
القطاعات ذات ّ
التجمــع
كذلــك يفــرض رفــع الضوابــط التنظيميــة قيــو ًدا عــ حريــة
ّ
صعــب إمكانيــة
وا û £اب ،ويعيــق ا نضمــام ا  £لزامــي إ ªالنقابــات ،ويُ ّ
ا نضمــام إ ªالنقابــات  القطاعــات غـ ـ¶ النقابيــة وغـ ـ¶ الرســمية .لقــد تكثــف
رفــع الضــواط التنظيميــة عــن الســوق Ì
بال¶امــن مــع اعتمــاد سياســات ا ســتثمار

½
ـ Éالمبــا .Ðووف ًقــا لمــا
والسياســات الســاعية إ ªاســتقطاب ا ســتثمار ا جنـ  µ
ـر¼ آســيا )ا  £ســكوا( ،فــإن "الحاجــة
ذكرتــه اللجنــة ا قتصاديــة وا جتماعيــة لغـ  µ
إ ªإنشــاء "بيئــة مؤاتيــة" لجــذب ا ســتثمار وتحسـ ـ منــاخ ا عمــال  ...الــÌÉ

غالبــا مــا تركــز عــ Ì
ال¶ويــج  £قامــة مناطــق اســتثمارية إضافيــة يخضــع
المســتثمرون فيهــا إ ªنظــم مخففــة وتُفــرض عليهــم ûائــب أقــل ،وتســعى

Ì
ـ Éتحكــم ســوق
إ ªتعزيــز حقــوق المســتثمر ،والتســاهل  تطبيــق ا نظمــة الـ 
العمــل ،وإبــرام أعــداد Ìم¶ايــدة مــن اتفاقيــات حمايــة ا ســتثمار وتحريــر
التجارة ...
-٢٨انظر:
UN-ESCWA Women’s Rights and Gender Equality for Sustainable Development: Discussing the
Proposed SDGs within the Context of the Development Problematique in the Arab Region
(2015) UN Doc E/ESCWA/2015/ECW/Technical Paper.3, p. 31.
 -٢٩المرجع السابق.
العاملــ لحســابهم الخــاص
 -٣٠تعــرف منظمــة العمــل الدوليــة العمالــة المســتضعفة بأنهــا مجمــوع

والعامل داخل أ Ðمن غ¶ أجر .انظر:

ILO Global Employment Trends: May 2009 (2009
كذلــك تشـ ـ¶ منظمــة العمــل الدوليــة إ ªأن العاملـ ـ مدفوعــي ا جــر ســيما العاملـ ـ بأجــر موســمي أو
العامل بعقود مؤقتة هم  مواقف ضعيفة محتملة حيث يكونون أول من يٌستغ Éعنهم.


ورﻗﺔ إﺣﺎﻃﺔ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة

الجنس"  ٢٨وع الرغم
قد أغفلت ا ثار المتباينة لسياسات ا ستثـــــــمار ع

مــن توفـ ـ¶ فــرص عمــل إضافيــة للنســاء ظاهريًــا ،بـ ّـد مــن التدقيــق  أنــواع
الوظائــف المعروضــة عــ المــرأة  هــذا الســياق ،والتحــري مــا إذا كان هــذا
التوجــه يعكــس تحس ـ ًنا عــ جبهــة المســاواة والعدالــة أم أنــه يُعيــد فــرض
ّ
التميــ¶ ضــد المــرأة وانتهــاك حقوقهــا عــ النحــو الحاصــل وإن بدرجــات

متفاوتة .٢٩
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )اﻟﺠﻨﺪر(

عــ الرغــم مــن ارتفــاع معــد ت التعليــم ،أدت الصــور النمطيــة الجنســانية
½
½
تميــ¶
وغــ¶
التميــ¶ المختلفــة
وأشــكال
المبــاÐة إ ªنشــوء 
المبــاÐة منهــا 

وظيفــي ثابــت .إذ تتجمــع معظــم النســاء  أشــكال مــن العمالــة ا ســتغ¢لية
والضعيفــة  ،٣٠حيــث تُنتهــك حقوقهــن  العمل بانتظام ،ســيما الحق  أجر
½
معيــ ،ðوالحــق  حمايــة الضمــان ا جتماعــي ،والحــق  ا نضمــام إª

ـا ،ªتؤلــف النســاء الغالبيــة العظمــى مــن العاملـ ـ
النقابــات .و  الوقــت الحـ 
 مجال صناعة الم¢بس وقطاعات الخدمات الزراعية وزراعة الكفاف.


Ì
ـ Éتُــزاول ضمــن أÐة رب
هــذا ،وتعـ ّـد ا عمــال الم¶ليــة مدفوعــة ا جــر ،الـ 
العمــل كالتدبـ ـ¶ المــ¶  ªوأعمــال الرعايــة والتنظيــف ،مــن المهــن المشـ Ìـ¶كة
لــدى النســاء  أنحــاء العالــم؛ فعــ ســبيل المثــال ،تُمثــل هــذه المهــن ثلــث

٣١
أمــ¶كا ال¢تينيــة يقــدر

مجمــوع عمالــة ا  £نــاث مدفوعــة ا جــر  ،و 
عدد
العامل  المنازل بنحو  ١٩٫٥مليون عامل ٩٠ ،من المئة منهم من النساء،٣٢

نسبة
تبلغ
ا،
عالمي
العامل  المنازل من النساء  ٨٣من المئة  .٣٣ومع العلم

أما ً
كبــ¶ا  ا قتصــاد والتنميــة ا جتماعيــة
أن العمــل المــ¶  ªيســهم إســهاما 
للبلــدان ،ســيما عــ شــكل حــوا ت ،تشـ ـ¶ مفاهيــم العمــل القائمــة عــ
Ì
ـ Éتربــط المــرأة بالعمــل  المجــال الخــاص"
أســاس النــوع ا جتماعــي ،والـ 

للرعايــة والخدمــة ،إ ªأن هــذا النــوع مــن ا عمــال مصنــف ضمــن أشــكال

وتنظيمــا .عــ¢وة عــ ذلــك ،يُ¢حــظ أن
أجــرا وا قــل قيمــة
ً
العمــل ا د¼ ً
العمــل المــ¶  ªيفتقــر إ ªالضوابــط التنظيميــة وأن قوانـ ـ العمــل تفشــل 
حمايــة حقــوق العمــال الم¶ليـ ـ أو أنهــا تعتمــد معايـ ـ¶ دنيــا ،ويعــزى ذلــك إª
عــزل العمــال الم¶ليـ ـ وإ ªعــدم ا عـ Ìـ¶اف بالعمــل المــ¶  ªبوصفــه شــك¢
من أشكال العمل .٣٤

فعــ ســبيل المثــال ،يحــق كـ ½ـ¶ مــن نصــف هــؤ ء العاملـ ـ الحصــول عــ
الحــد ا د¼ 
ل¢جــور  .٣٥وبالنتيجــة  ،يتعــرض عمــال المنازل ل¢ســتغ¢ل وســوء

المعاملــة  .٣٦كذلــك ،إن عامــ¢ت المنــازل المهاجــرات هــن الفئــة ا كـ ½ـ¶ عرضة
معــا  .٣٧إذًا،
ل¢ســتغ¢ل بدرجــة مضاعفــة ذلــك أنهــن نســاء وأجنبيــات  آن ً
تــزال هــذه المشــاكل قائمــة عــ الرغــم مــن الصكــوك الدوليــة الهامــة الـ Ì
ـÉ

توفر الحماية للعمالة الم¶لية .٣٨
 -٣١انظر
ILO Domestic Workers Across the World: Global and Regional Statistics and the Extent of Legal
Protection (2013).
 -٣٢منظمة العمل الدولية ،آخر ا خبار (٢٠١٣) ،متاحة ع:
http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_201358/lang-es/index.htm
 -٣٣المرجع السابق ،ص.١٩.
الثا¼.
 -٣٤المرجع السابق .الجزء 
 -٣٥انظر:
UN Women, Progress of the World’s Women (2015), p. 14
 -٣٦انظر:
ILO Domestic Workers Across the World: Global and Regional Statistics and the Extent of Legal
Protection (2013), p. 44.
 -٣٧انظر:
APWLD, CARAM-Asia & UFDWRs The Right to Unite: A Handbook on Domestic Workers Rights
Across Asia (2010), p. 13
لي رقم .(١٨٩
لي) ٢٠١١ ،اتفاقية العمال الم¶ 
 -٣٨منظمة العمل الدولية ،اتفاقية العمل ال¢ئق للعمال الم¶ 
 -٣٩انظر:
Migrant Domestic Workers in Focus: An ILO Newsletter, Issue 2 (Oct 2013 – Feb 2014), p. 5.

ـ Éبالفقــر المدقــع وحقــوق ا  £نســان ،تقريــر عــن العمــــل غـــ ـ¶
 -٤٠مقــرر ا مــم المتحــدة الخــاص المعـ 
المــدفوع ا جــر  مجــال الرعايــة باعتبــاره مــسألة تتعلــق بحقوق ا  £نسان ) ،(٢٠١٣وثيقة ا مم المتحدة
.٢٩٣/٦٨/A
 -٤١انظر:
European Commission Report on the Progress on Equality between Woman and Men
(European Commission, 2013), p. 3.
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Ì
ـ لعمــال المنــازل ترتبــط بــه إقامــة العامــل القانونيــة .ولبنــان واحــد مــن
تشــ¶ط غالبيــة الــدول العربيــة وجــود كفيــل محـ 

Ì
الــ Éيســودها نظــام الكفالــة ،ويقيــم فيــه مــا يزيــد عــ  250ألــف عاملــة مــن عامــ¢ت المنــازل ا جنبيــات.
الــدول 
مــع ذلــك ،ووف ًقــا لمنظمــة العمــل الدوليــة " تــزال الحمايــة المؤسســية والقانونيــة لعامــ¢ت المنــازل ا جنبيــات ضعيفــة
جـ ًـدا  لبنــان مقارنــة بالمعايـ ـ¶ الدوليــة ،إذ تقتــ Èالجهــود المبذولــة لضمــان ظــروف عمــل ئقــة عــ عــدد محــدد مــن
٣٩
والناشــط
المنظمــات المحليــة والجهــات المحليــة


الدوليــ"   .الواقــع ،يُســهم نظــام الكفالــة المعتمــد 

½
ـ ðظاهــرة اســتغ¢ل عامــ¢ت المنــازل ا جنبيــات وانتهــاك حقوقهــن ،نظـ ًـرا إ ªغيــاب الرقابــة مــن قبــل وزارة
لبنــان  تفـ 
العمــل عــ اجــراءات توظيــف العمــال الم¶ليـ ـ وعــ ظــروف العمــل ،با  £ضافــة إ ªغيــاب ا Ð½ £اف عــ ممارســات
وكا ت التوظيف.

أﻋﻤﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ا§ﺟﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺰاوﻟﻬﺎ اﻟﻤﺮأة

Ì
Ì
ـ Éتقــوم
يُعـ ّـد ا خفــاق  ا عــ¶اف بأعمــال الرعايــة غـ ـ¶ مدفوعــة ا جــر الـ 


ـ¶ا
بهــا المــرأة و  تحديــد ا جــر المناســب لهــذا النــوع مــن ا عمــال عائ ًقــا كبـ  ً
يحــول دون تحقيــق المســاواة بـ ـ الجنسـ ـ والتمتــع المتســاوي بالعديــد مــن
حقــوق ا  £نســان ) مثــل التعليــم والعمــل والصحــة والضمــان ا جتماعــي ،مــن
ضمــن جملــة مــن الحقــوق ا خــرى( ويقــود  حــا ت عديــدة النســاء إª
العيش  الفقر .٤٠


ويُقصــد با عمــال غـ ـ¶ مدفوعــة ا جــر كل ا عمــال الم¶ليــة وأعمــال الرعايــة
Ì
الــ Éتزاولهــا غالبيــة النســاء داخــل المــ¶ل ،فضــ ¢عــن تقديــم الرعايــة



Ü
والمســن والمــر Þوا شــخاص مــن ذوي ا  £عاقــة(.
ل¢خريــن )كا طفــال


ومــع ذلــك ،يــزال هــذا النــوع مــن ا عمــال منقــوص القيمــة ويُمــارس مــن
الكب¶  ا قتصاد وإعادة إنتاج الحياة.
غ¶ أجر ع الرغم من إسهامه 
فعــ ســبيل المثــال ،تتكـ ّـون الغالبيــة العظمــى مــن العاملـ ـ  مجــال الرعايــة
ـ Éالعاملــون  هــذا
الصحيــة  جنــوب أفريقيــا مــن النســاء .مــع ذلــك يجـ 
النــوع مــن الرعايــة ا جــر العــادل ،عــ الرغــم مــن ا عـ Ìـ¶اف با هميــة الــÌÉ

يحتلهــا هــذا العمــل  مكافحــة أوبئــة فـ ـ¶وس نقــص المناعــة ½
الب¾ية/ا  £يــدز.
ـا Þراتــب مقابــل هــذا العمــل
ففــي أحيــان كثـ ـ¶ة تُحــرم النســاء مــن تقـ 
وحســب ،بــل تُعـ ّـرض صحتهــن للخطــر يوميــا لــدى قيامهــن بتوفـ ـ¶ احتياجــات
مجتمعاتهــن
الصحيــة
الرعايــة
المحليــة.

أمــا  أوروبــا ،فقــد قُــدر معــدل الوقــت الــذي أنفقتــه النســاء  ممارســة
أســبوعيا مقابــل  9ســاعات
مهــام الرعايــة وا نشــطة ا Ðيــة بـ26ســاعة
ً
لدى الرجال .٤١
-٤٢انظر:
APWLD Beijing+20 Regional Review: Submission on Progress in Asia and the Pacific, pp. 23-24.
 -٤٣هيئــة ا  مــم المتحــدة للمــرأة ،س¢ســل الرعايــة ا جتماعيــة :نتائــج تجميعيــة توصلــت إليهــا  ٩دراســات
أم¶كا ال¢تينية وإسبانيا ).(٢٠١٢
أُعدت  
UN Women Cadenasglobales de cuidados: síntesis de resultados de nueveestudiosen América
Latina y España’ (Global care chains: synthesis of results from nine studies in Latin America and
) Spain) (2012
 -٤٤المرجع السابق.
ـ Éبالفقــر المدقــع وحقــوق ا  £نســان ،تقريــر عــن العمــــل غـــ ـ¶
 -٤٥مقــرر ا مــم المتحــدة الخــاص المعـ

المــدفوع ا جــر  مجــال الرعايــة باعتبــاره مــسألة تتعلــق بحقوق ا  £نسان ) ،(٢٠١٣وثيقة ا مم المتحدة
. 293/A/68
 -٤٦المرجع السابق.
 -٤٧انظر:
Bangladesh Institute of Labour Studies Women’s Participation in Trade Unions in Bangladesh:
Status, Barriers and Overcoming Strategies (2009), p. 8.
 -٤٨المرجع السابق ،ص١٢.
-٤٩المرجع السابق.


ـا¼ ،احتياجــات
ّ
ـا¼ الديمقراطــي اللبنـ 
 -٥٠النسـ 
تنظيميــة لتعزيــز مشــاركة النســاء  ا حــزاب والنقابــات 
لبنان ).(٢٠١٤

ورﻗﺔ إﺣﺎﻃﺔ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة

لذلــك ،بـ ّـد مــن اتخــاذ التدابـ ـ¶ الفعالــة وبــذل الجهــود الحثيثــة مــن أجــل
تغيــ¶ أدوار Ì
يجــ¶ مواجهــة
والجنســ عــ نحــو
ال¶كيبــة الســكانية



مســؤوليات أعمــال الرعايــة داخــل المجتمــع ،بمــا  ذلــك إعــادة صياغــة
سياســات الحمايــة ا جتماعيــة وأولوياتهــا .ويســلط منهــج عمــل بيجـ ـ الضــوء
Ì
ـ Éيفرضهــا التبــادل غـ ـ¶ المتــكا  للعمــل  مجــال الرعايــة بــ¢
عــ القيــود الـ 

أجــر عــ قــدرة المــرأة عــ الوصــول إ ªمهــن مدفوعــة ا جــر خــارج م¶لهــا،
ومواصلة مزاولتها لهذا العمل حال حصولها عليه.

ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮأة واﻟﻬﺠﺮة
مــع ازديــاد خســارة المــرأة لمصــادر ســبل العيــش التقليديــة ،أصبــح احتمــال
لجوئهــا إ ªالهجــرة ½
ترجيحــا .فقــد أضحــت اليــد العاملــة ا Üن ســلعة
أكــ¶
ً
Ì
ـ Éتــ¶ع
تصديريــة رائجــة  العديــد مــن البلــدان .وتتســم أنــواع العمالــة الـ 
العامــ¢ت المهاجــرات إÌ ª
ال¶كــز فيهــا بانخفــاض مســتوى ا مــن الوظيفــي
وتــد¼ ا  جــر .ويحــرم هــذا النــوع مــن العمــل المــرأة مــن الفوائــد

ا جتماعيــة ،ويقلــص فــرص مشــاركتها  التعليــم والتدريــب مقارنــة بالعمــل
الرســمي ،ناهيــك عــن ا خطــار المتجســدة  ا ســتغ¢ل والعنــف وا  £تجــار
بها.

 -٥١انظر

UN Women Progress of the World’s Women (2015), p. 96.

انظر ايضا
Doris Weichselbaumer & Rudolf Winter-Ebner ‘A MetaAnalysis of the International Gender
Wage Gap’ (2005) 19(3) Journal of Economic Surveys, pp. 479-51
 -٥٢انظر:
UN Women Progress of the World’s Women (2015), p. 44
 -٥٣المرجع السابق ،ص.١٢ .
الدو.(٢٠١١) ª
 -٥٤منظمة العمل الدولية ،تقرير المدير العام لمؤتمر العمل

Ì
½
الصادرت
والتوصيت
اتفاقي Éمنظمة العمل الدولية رقم  ٩٥و،١٣١
المعي ðإª
 -٥٥يستند مفهوم ا جر




عن المنظمة رقم  ١٣١و ،١٣٥وإ ªالمادة رقم  ٢٣من ا  £ع¢ن العالمي لحقوق ا  £نسان.
-٥٦انظر:
ILO Maternity and Paternity at Work: Law and Practice Across the World ILO Policy Brief (2015).
-٥٧ع ســبيل المثال ،ا تفاقية رقم  ٣بشــأن حماية ا مومة )(١٩١٩؛ اتفاقية حماية ا مومة رقم (١٩٥٢) ١٠٣
وا تفاقية رقم (٢٠٠٠) ١٨٣؛ واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات ا Ðية رقم .(١٩٨١) ١٥٦
 -٥٨انظر
ILO Maternity and Paternity at Work: Law and Practice Across the World ILO Policy Brief
(2015), p. 3.
ل¢مــم المتحــدة  ،تقريــر ا مــ العــام 
 -٥٩ا مــ العــام 
ل¢مــم المتحــدة  :دراســة متعمقــة لــكل أشــكال


العنف ضد المرأة ) ، (٢٠٠٦وثيقة ا مم المتحدة ١.Add/١٢٢/٦١/A
ـ Éل¢حصــاء والجغرافيــا المعلوماتيــة ،دراســة اســتقصائية وطنيــة لديناميــة الع¢قــات
 -٦٠المعهــد الوطـ 
 ا  Ðالمعيشية ).(٢٠١١
الجن  ðالعمل  :ردود الفعل الوطنية والدولية ) (٢٠٠٥ص٧.
 -٦١منظمة العمل الدولية ،التحرش
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Ì
الــ Éيقصدهــا المهاجــرون  آســيا ً
ميــ ¢قويًــا إ ªاعتمــاد ترتيبــات توظيــف
تميــل سياســة الهجــرة ُ
المعتمــدة  الــدول 

وترســخ
قصـ ـ¶ة ا جــل تُشــجع المهاجريــن والعائــ¢ت عــ ا ســتيطان أو الهجــرة الدائمـ  ّـ ،فتخلــق بذلــك هجــرة دائريــة ّ


Ì
ال¢عبــ :كا شــخاص
كبــ¶ مــن

الــ Éتنطــوي عــ عــدد 
انعــدام ا مــن الوظيفــي .ونشــأت صناعــة الهجــرة المواكبــة 
القائمـ ـ عــ اســتقدام العمــال صيــادي العمــال ومقرهــم  دول المنشــأ ،ومنظمــي رحــ¢ت الســفر مــا قبــل مغــادرة
العمــال والمدربـ ـ ،وســماÐة العمــل والــوك¢ء  بلــدان المقصــد ،وباعــة خدمــات الهجــرة المختلفــة عــ ا Ìن¶نــت.
وينخــرط  تجــارة الهجــرة  آســيا عــدد مــن ا ثريــاء ،مــع ذلــك يســعى معظمهــم إ ªالبقــاء بعيـ ًـدا عــن ا ضــواء .ولذلــك
Ì
Ì
½
ـ Éتعــادل أجــر شــهرين أو أكـ ½ـ¶ مــن أجــور
ـ Éتطــال حــا ت التوظيــف ورســوم ا ســتخدام المفروضــة )الـ 
تكــ¶ الفضائــح الـ 
وتغي¶هــا ،واســتبدال رب العمــل ،وا  £تجــار الÈيــح ،وفــرص العمــل الوهميــة ،فضــ¢
المهاجريــن( ،واســتبدال العقــود

ـات
ـ
الحكوم
ـز
ـ
عج
ـراء
ـ
ج
ا
ء
ـو
ـ
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ـع
ـ
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ـذا
ـ
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ـ
ويتفاق
ـن.
ـ
المهاجري
ـوق
ـ
وحق
ـان
ـ
نس
ا
ـوق
عــن ا نتهــاكات المختلفــة لحقـ
£
ً


Ì
ـ Éتحمــي
دول المنشــأ والمقصــد  آن ً
معــا عــن إبــرام اتفاقيــات ثُنائيــة ومتعــددة ا طــراف لتنفيــذ ا تفاقــات الدوليــة الـ 
حقــوق العاملـ ـ المهاجريــن  .الواقــع ،لــم تصـ ّـدق ســوى أربــع دول  المنطقــة عــ اتفاقيــة ا مــم المتحــدة لحمايــة
Ì
صدقــت عــ اتفاقيــة منظمــة
ـّ É
حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أÐهــم ،والفلبـ ـ هــي الدولــة الوحيــدة الـ 
لي.
العمل الدولية بشأن العمال الم¶ 
ـذرا  نُظــم الرعايــة المعمــول بهــا حاليــا،
ـÈا متجـ ً
أصبحــت ال¢مســاواة عنـ ً
المتغــ¶ات مثــل الجنــس والطبقــة والعــرق وبلــد المنشــأ
وتضفــي بعــض

٤٣
س¢ســل الرعايــة العالميــة بديناميكيــات ســلطة معينــة  .فمــن ناحيــة ،تقــع
Ì
ـ Éتؤديهــا المــرأة ضمــن ســياق ثقــا  يفــرض تقســيما للعمــل
أعمــال الرعايــة الـ 
مانعــا المــرأة مــن التفــاوض عــ تقاســم مهــام
عــ أســاس النــوع ا جتماعــي ً
الرعايــة  القطــاع الخــاص .ومــن ناحيــة ثانيــة ،تســتند السياســة العامــة
المتعلقــة بتقديــم الرعايــة إ ªمبــادئ تعميــم ا نتفــاع .وبنــاء عليــه ،تتحــدد
إمكانيــة الوصــول إ ªالرعايــة ونوعيــة الخدمــات المتاحــة عــ أســاس الحالــة

ا جتماعيــة وا قتصاديــة لــÐ¢ة ،فضــ ¢عــن جنســية أفرادهــا وأوضاعهــم 
مــا يخــص الهجــرة .فينشــأ بنتيجــة هــذا الدمــج بـ ـ انعــدام المســاواة بـ ـ
توفــ¶ الرعايــة عوامــل "دفــع"
الجنســ والسياســات العامــة القــاûة عــن


ـ
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جمــا ªعــ ســبيل المثــال،
بلــدان المنشــأ ،كالتفــاوت
الكبــ¶  الدخــل ا £


كبــ¶ عــ العامــ¢ت
المــرأة إ ªالهجــرة .عــ¢وة عــ ذلــك ،ثمــة طلــب 
المهاجــرات تُســهله سياســة الهجــرة المعتمــدة ،وذلــك بالنظــر إ ªالطبيعــة

غــ¶ المتكافئــة لفــرص الوصــول إ ªخدمــات الرعايــة الرســمية ،والتبايــن 
نوعية هذه الخدمات  البلدان المتلقية .و  نهاية المطاف،
أدى تدفق االنساء من مقدمات الرعاية إ ªعولمة اقتصاد الرعاية .٤٤

Ì
ـوا¼ يهاجــرن للقيــام بوظائــف  بلــدان أخــرى
إن ا عــداد الكبـ ـ¶ة للنســاء اللـ 
بصفــة عامــ¢ت منــازل ،تســد الحاجــة غـ ـ¶ الملبــاة  قطــاع خدمــات الرعايــة
 الوجهــات المقصــودة ا غــ ،Éبيــد أنهــا تُفاقــم حــدة العجــز  الرعايــة
الشــاملة  البلــدان ا فقــر ،حيــث تقــع المســؤوليات ا  £ضافيــة عــادة عــ

كــ¶ ســ ًنا  ا Ðة أو المجتمــع.٤٥
عاتــق النســاء والفتيــات ا µ
المعــ Éبالفقــر المدقــع
ويــرى مقــرر ا مــم المتحــدة الخــاص الســابق

وحقــوق ا  £نســان "إن س¢ســل الرعايــة العالميــة تعكــس ،بطــرق مــا ،التفــاوت
ـ Éوتفاقــم مــن حــدة هــذا
الهائــل مــن حيــث الطبقــة والجنــس والعــرق ا  £ثـ 

Ì
التفــاوت .وتتألــف هــذه الس¢ســل ،بــدءا مــن حلقتهــا ا و ªوحــ Éالحلقــة

Ì
ـوا¼ غالبــا مــا ينتمـ ـ إ ªأقليــة عرقيــة  البلــدان
ا خـ ـ¶ة منهــا ،مــن النســاء اللـ 
Ì
الــ Éيقصدنهــا حيــث يســعهن عمومــا ا عتمــاد عــ دعــم الــدول 

٤٦
مسؤوليات تقديم الرعاية" .

ورﻗﺔ إﺣﺎﻃﺔ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة

اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ
يقــوض غيــاب المــرأة عــن القيــادة النقابيــة حمايــة حقوقهــا  العمــل بدرجــة
كبــ¶ة .فعــ ســبيل المثــال  ،بنغــ¢دش ،يُ¢حــظ أن نســبة النســاء

المشــاركات  النقابــات العماليــة كافــة تتعــدى الـــ ١٤مــن المئــة،٤٧
ُ
وخلصــت إحــدى الدراســات إ ªأنــه ليــس ثمــة امــرأة تحتــل منصــب ا مـ ـ
امرأت
العــام  أي مــن النقابات البالغ عددها  ١٧نقابة ،وأنه ليس هناك ســوى


٤٨
Ì
ال Éتحول دون
تشغ¢ن منصب الرئاسة  .لقد توصلت ا بحاث إ ªأن العوائق 

وصــول المــرأة إ ªعضويــة النقابــات العماليــة وقيادتهــا تشــمل ا حــكام
½
الت¾يعيــة ،وهيكليــات النقابــة العماليــة ،وثقافــة النظــام ا بــوي  أماكــن

٤٩
العمــل وداخــل المجتمــع وا Ðة  .أمــا  لبنــان ،يُســجل انتمــاء النســاء إª
النقابــات العماليــة نســبة مرتفعــة تـ Ìـ¶اوح بـ ـ  ٤٠و ٧٥من المئة ،بيــد أنه تزال
كثــ¶ا مــن معــدل
مشــاركة المــرأة  المجالــس التنفيذيــة للنقابــات أقــل  ً
إجما ªعدد ا عضاء
المنتم إ ªالنقابات العمالية .٥٠


اﻟﻔﺠﻮة ﻓﻲ ا§ﺟﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ واﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ا§ﺟﻮر اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ

Ì
ـÉ
 كل بلــد مــن بلــدان العالــم ،تتقــا Þالنســاء رواتــب أقــل مــن تلــك الـ 
 Ì
يتقاضاهــا الرجــال مقابــل أداء عمــل متســاوي القيمــة ،وهــذا ا مــر يُ¶جــم 
الكبــ¶  الدخــل طــوال حيواتهــم .إذ يقــل ا جــر الــذي تتقاضــاه
التفــاوت

المئــة
مــن
٢٤
بنســبة
الرجــل
يتقاضــاه
الــذي
ذاك
عــن
المــرأة

٥١
المتوســط  .وهــذا عــ الرغــم مــن حقيقــة أن عمــل المــرأة  كل بلــد يفــوق


غــ¶ مدفوعــة
عمــل الرجــل :فــإذا جمعنــا ا عمــال مدفوعــة ا جــر وتلــك 
ا جــر نجــد أن النســاء  كل البلــدان يعملــن عــدد ســاعات أطــول  اليــوم
٥٢
الواحــد مقارنــة بعــدد ســاعات عمــل الرجــال  .عــ¢وة عــ ذلــك ،

الجنســ،
بــ

بعــض البلــدان حيــث ضاقــت الفجــوة القائمــة  ا جــور 
حــدث هــذا ا مــر  ســياق انخفــاض ا جــور الفعليــة لــك ¢الجنسـ ـ جــراء


Ì
ـ Éيتقاضهــا الرجــال انخفضــت أÐع مــن
تخفيــض ا جــور ،ذلــك أن ا جــور الـ 
Ì
ـ Éتتقاضهــا النســاء ،مــع تســجيل "انخفــاض كبـ ـ¶  مســتوى ا جــور"
تلــك الـ 
لــدى الجميــع  .٥٣لقــد أشــارت منظمــة العمــل الدوليــة إ ªأن
المســاواة  ا جــور بـ ـ الجنسـ ـ لــن تتحقــق قبــل حلــول عــام  ،٢٠٨٦مــا لــم
المســجلة
موجهــة  ظــل المعــد ت ُ
يجـ ِـر القيــام بتدخــ¢ت واتخــاذ تدابـ ـ¶ ّ
حاليا .٥٤
ً
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½
ـائدا
ـ ðبأنــه مجــرد أداة لتحديــد ا جــور سـ ً
ظــل المفهــوم عــن ا جــر المعيـ 
كـ ½ـ¶ مــن مئــة ســنة  بعــض البلــدان ،وأُقـ ّـره دســتور منظمــة العمــل الدوليــة
عــام  .٥٥ ١٩١٩ويقصــد بــه ا جــر الــذي يســمح 
لــÐ¢ة العيــش بكرامــة،
ُ

ويوفــر لهــا الغــذاء الــكا   ،والمــأوى ،والمــوارد ،والطاقــة ،والرعايــة الصحيــة،
والتعليــم ،وا تصــا ت Ì
وال¶فيــه .لــذا ينبغــي أن يكــون العامــل الــذي يتقــاÞ
ـادرا عــ إعالــة أÐة مؤلفــة مــن أربعــة أفــراد مــن غـ ـ¶ أن
أجـ ًـرا معيشـ ًـيا قـ ً
ـا ªمــن أفــراد ا Ðة ا Üخريــن.
ـ
م
ـم
ـ
دع
ـ
ـ
ع
ـاد
ـ
عتم
ا
أو
ـتدانة
يضطــر إ ªا سـ




½
التميــ¶
المعيــ ðوالحــد ا د¼ ل¢جــر بســبب
بــ ا جــر

ظهــر الفــرق 

المتأصــل والواضــح بــ الجنســ .إذ تفـ Ìـ¶ض ا 
المحــددة عنــد مســتوى
ـور
ـ
ج


ُ
أد¼ مــن ا جــر المعيـ ½
ـ ðبأنــه يتعـ ـ عــ العامــل إعالــة أÐتــه ،وذلــك


بنــاء عــ Ì
المعالـ ـ وليســت
اف¶اضــات تُصنــف المــرأة بأنهــا مــن أفــراد ا Ðة ُ

Ì
ـ ðإ ªتــآكل ا جــور
عائلــة .وقــد أدى هــذا ا فــ¶اض القائــم عــ التحـ  ّـ¶ الجنـ 
Ì
ـ Éتوظــف النســاء ،وقطــاع صناعــة
عــ مـ ّـر العقــود ســيما  القطاعــات الـ 
خ¶ مثال ع ذلك.
الم¢بس 

إﻋﺎﻧﺎت ا§ﻣﻮﻣﺔ وإﺟﺎزة ا§ﺑﻮة
Ì
المشــ¶كة بأنهــا
عرفــت منظمــة العمــل الدوليــة المســؤوليات ا بويــة
ّ
Ì
بــ

اســ¶اتيجية أساســية للتدخــل ،تســمح بمعالجــة المســاواة 
الجنســ 

Ì
ـ Éتشــمل
مــكان العمــل ،با  £ضافــة إ ªإعانــات ا مومــة المخصصــة للمــرأة الـ 
غــ¶ المســاس
الوصــول إ ªالرعايــة الصحيــة قبــل الــو دة وبعدهــا مــن 
بالعمالــة  .٥٦هــذا ويتســم عــدد مــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة
بأهميــة كـ µـ¶ى لتحديــد احتياجــات المــرأة أثنــاء فـ Ìـ¶ة ا مومــة ،وينبغــي النظــر
Ì
ـÉ
إ ªهــذه ا تفاقيــات عــ أنهــا أدوات تمكينيــة تســمح بمعالجــة الفجــوة الـ 
تحول دون تحقيق المساواة .٥٧
يمــارس الرجــل دورا أساسـ ًـيا  المشــاركة  الحيــاة ا Ðيــة وضمــان التوزيــع

العــادل عمــال الرعايــة .ويُمكــن إنجــاز ذلــك عــن طريــق مشــاركة الرجــل 


عالميــاُ ،ســجل نمــو ملحــوظ عــ مســتوى
المراحــل ا و ªلرعايــة ا طفــالً .


تغطيــة حمايــة ا مومــة وا بــوة ،وترتيبــات العمــل المرنــة ،وتقاســم


المســؤوليات ا Ðيــة ورعايــة ا طفــال المقبولــة .فعــ ســبيل المثــال ،
عــام  ،١٩٩٤أظهــرت اســتط¢عات الــرأي أن  ٣٨مــن المئــة مــن
Ì
ـ Éشــملها هــذا ا ســتط¢ع تمنــح إجــازة أمومة تقــل عن  ١٤أســبو ًعا؛
الــدول الـ 
٥٨
وبحلــول عــام  ٢٠١٣ارتفعــت هــذه النســبة لتصــل إ ٥١ ªمــن المئــة  .إن هــذه
التدخــ¢ت تجـ ـ¶ تحقيــق توزيــع أكـ ½ـ¶ عــد ً لمســؤوليات الرعايــة عــن طريــق
إيجــاد بيئــة عمــل أشــد إنصا ًفــا للمــرأة .وعــ الرغــم مــن Ì
ال¶حيــب با لـ Ìـ¶ام
Ì
الم¶ايــد بإصــ¢ح القوانـ ـ ،يــزال التدقيــق مطلوبًــا مــن أجــل ضمــان تنفيــذ
التدابــ¶ لتصــب  صالــح المــرأة .كذلــك ،يجــوز أن تُحــدد إجــازة
هــذه

Ì
ينبغي،عوضــا
ا بــوة ،مــن جملــة أمــور أخــرى ،بفــ¶ة الــو دة وحســب ،إنمــا
ً

Ì
ـ Éيتقاســمها الجنســان،
عــن ذلــك ،أن تتخــذ شــكل إجــازة مســؤولية ا Ðة الـ 
حرصــا عــ أن تقــع مســؤولية رعايــة ا طفــال عــ عاتــق المــرأة
وذلــك ً
قص¶ من و دة الطفل.
وقت
مرور
وحدها بعد


ورﻗﺔ إﺣﺎﻃﺔ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة

اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﻤﺎرس ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ
تنتـ ½ـ¾ ظاهــرة تعــرض النســاء للعنــف  مــكان العمــل ،فضــ ¢عــن تعرضهــن
ـ ðوا غتصــاب وغـ ـ¶ ذلــك مــن أشــكال العنــف .فعــ ســبيل
للتحــرش الجنـ 
بــ  ٣٠و ٤٠مــن المئــة مــن النســاء العامــ¢ت  آســيا
المثــال ،يبل'ــغ مــا 
والمحيــط الهــادئ عــن تعرضهــن شــكال مــن التحــرش اللفظــي أو الجســدي أو
إجما ªالنساء العام¢ت من
الجن .٥٩ ðو  المكسيك ،يتعرض  ٢٢٫٦من المئة من


½
ـائهن
ـ
رؤس
أو
ـن
ـ
زم¢ئه
ـل
ـ
قب
ـن
ـ
م
ـف
ـ
للعن
ـوق
ـ
ف
ـا
ـ
وم
ة
ـ¾
ـ
ع
ـة
ـ
الخامس
عمــر

٦٠
ـ ðيُمثــل عائقًا بوجه
العمــل  .تــرى منظمــة العمــل الدوليــة أن التحرش الجنـ 
الرئيــ ðالمتمثــل  تعزيــز ½Ðوط العمــل ال¢ئــق لجميــع
تحقيــق هدفهــا

العاملـ ـ  أنحــاء العالــم ،مشـ ـ¶ة إ ªأن التحــرش يقلــل مــن جــودة الحيــاة
المهنيــة ،ويعــرض رفاهيــة النســاء والرجــال للخطــر ،ويقــوض المســاواة بـ ـ
الجنس ،ويفرض أثمان ع ½
ال¾كات والمنظمات .٦١


اﻟﺨﻼﺻﺔ
حــ يتواصــل إحــراز عــدد مــن ا  £نجــازات الهامــة عنــد تقاطــع العمــل
 
والحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة للمــرأة ،تعكــس القضايــا
ـا Ðوغـ ـ¶ المبـ ½
المشــار إليهــا أعــ¢ه اســتمرار ممارســة التميـ ـ¶ المبـ ½
ـا  Ðســوق
ُ
العمــل ،فضـ ًـ ¢عــن ال¢مســاواة أعمــال الرعايــة غـ ـ¶ مدفوعــة ا جــر الــÌÉ


يؤديهــا الرجــال والنســاء داخــل ا Ðة والمجتمعــات .لذلــك ،وحـ Ìـ Éنتمكــن
مــن اعتمــاد مقاربــة تتســم بالمســاواة الحقيقيــة إزاء تمتــع المــرأة بحقهــا 
المبينــة
العمــل وحقهــا  مــكان العمــل ،علينــا إجــراء دراســة متأنيــة للقضايــا ّ
Ì
تخت¶هــا المــرأة،
ونعــ Éتلــك
الــµ É
آنفًــا للكشــف عــن حــا ت الحرمــان 

المرتبطــة بمجموعــة مــن التأثـ ـ¶ات المتداخلــة بــدءا مــن سياســات ا قتصــاد
الك وممارساته وصو ُ إ ªالب Éالجنسانية ا جتماعية والثقافية.


|7

ﻣﻮاردإﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﺘﻘﺎة
التحالــف ا Üســيوي لتحديــد مســتوى ا جــور ،ترســيخ ا جــر
•
ال¢ئق µع¶ الحدودÌ :
اق¶اح لتحديد مستوى ا جور  آسيا ).(٢٠٠٩
المعــ Éبالمــرأة والقانــون
منتــدى آســيا والمحيــط الهــادئ
•

والتنميــة  ،العمــل ال¢ئــق وا جــر المعيـ ½
ـ ،ðموجــز مــن إعــداد منتــدى آســيا

المع Éبالمرأة والقانون والتنمية ).(٢٠١٥
والمحيط الهادئ

المعــ Éبالمــرأة والقانــون
الهــادئ
والمحيــط
آســيا
منتــدى
•

والتنميــة ،مراجعــة إقليميــة  آســيا والمحيــط الهــادئ لبيجـ ـ  :٢٠+التقـ ّـدم
المحرز  آسيا والمحيط الهادئ ).(٢٠١٤
المعــ Éبالمــرأة والقانــون
منتــدى آســيا والمحيــط الهــادئ
•

والتنميــة ،اعــرف حقوقــك وطالــب بهــا  إطــار اتفاقيــة منظمــة العمــل
لي ).(٢٠١٣
الدولية الجديدة بشأن العمال الم¶ 
المعــ Éبالمــرأة والقانــون
الهــادئ
والمحيــط
منتــدى آســيا
•

ليــ  آســيا
والتنميــة ،الحــق  ا تحــاد :كتيــب عــن حقــوق العمــال الم¶ 
).(٢٠١٠

Ì
اللجنــة ا ســ¶الية لحقــوق ا  £نســان ،صحيفــة وقائــع :العنــف
•
الم¶ ªوا 
تمي¶ ). (٢٠١٤
قضية
العمل،
بمكان
تتعلق
قضية
–
Ðي


اللجنــة ا  Ì
ســ¶الية لحقــوق ا  £نســان ،ا ســتثمار  الرعايــة:
•
ا Ìع¶اف بمقدمي أعمال الرعاية وتقديرهم ).(٢٠١٣
المبــادرة التجاريــة ا  خ¢قيــة ،معلومــات ومبــادئ توجيهيــة
•
لي.
الم¶
للعمال

منظمة العمل الدولية ،ا تجاهات العالمية لعمالة المرأة ).(٢٠١٢
•
الجنــ  ðالعمــل :ردود
التحــرش
الدوليــة،
العمــل
منظمــة
•

الفعل الوطنية والدولية ).(٢٠٠٥
نبيلــة كبـ ـ¶ ،التمكـ ـ ا قتصــادي للمــرأة والنمــو الشــامل  :تطويــر
•
أسواق العمل ،ورقة عمل من إعداد فريق مختص . (٢٠١٢) ٢٠١٢/١
ســيغوينو ،ا زمــة ا قتصاديــة العالميــة  ،انعاكاســاتها عــ النــوع
•
ا جتماعــي واســتجابة السياســات ،دراســة أعــدت لعرضهــا  الحلقــة
الحواريــة عــن "المنظــورات الجنســانية 
ل¢زمــات الماليــة" ،عــ هامــش
والخمس للجنة وضع المرأة ).(٢٠٠٩
الدورة الثالثة

هيئة ا 
تقدم نســاء العالم  :٢٠١٦-٢٠١٥تحويل
للمرأة،
المتحدة
مم
•
ّ
ا قتصادات وإعمال الحقوق ).(٢٠١٥
هيئــة ا مــم المتحــدة للمــرأة )ج .غــوش( ،ا زمــات ا قتصاديــة
•
Ì
تتغــ¶
وعمــل المــرأة  :اكتشــاف ا ســ¶اتيجيات التقدميــة  بيئــة عالميــة

ب¾عة ).(٢٠١٣

ورﻗﺔ إﺣﺎﻃﺔ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة
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ﻣﻠﺤﻖ :ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﻌﻤﻞ أﺷﺎرت إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة واﻟﻠﺠﻨﺔ
٦٢
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة )ﺳﻴﺪاو(
ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ

بــ الرجــل والمــرأة،
أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء اختــ¢ف ســن التقاعــد 

Ì
ـ Éقــد تصــل إ ٢٥ ªمــن المئــة
الفجــوة المســتمرة  ا جــور بـ ـ الجنسـ ـ والـ 
 بعض البلدان.
٦٣
ودعت الدول إ:µ
الت¾يعــات والمعايـ ـ¶ السياســاتية الـ Ì
• تبــ½ É
ـ Éتكفــل تحقيــق المســاواة  ا جــر


بـ ـ الرجــل والمــرأة مقابــل أداء عمــل متســاوي القيمــة ،وإ ªتوحيــد ســن التقاعــد
بينهما
فعــال ،وزيــادة عــدد
تدابــ¶ تكفــل تنفيــذ
• اتخــاذ


قوانــ العمــل عــ نحــو ً
½
ـ ðالعمــل المجهزيــن لتمكينهــم مــن مراقبــة ظــروف عمــل المــرأة مراقبــة
مفتـ 
فعالة.
ّ

أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء اختــ¢ف ســن التقاعــد بـ ـ الرجــل والمــرأة،

الجنســ Ì
والــ Éقــد تصــل إ ٢٥ ªمــن
بــ

والفجــوة المســتمرة  ا جــور 

٦٤
المئة  بعض البلدان.
٦٥
ودعت الدول إ:ª
Ì
• تبــ½ É
المســاواة
تحقيــق
تكفــل
الــÉ
السياســاتية
والمعايــ¶
يعــات
الت¾




ا جــر بـ ـ الرجــل والمــرأة مقابــل أداء عمــل متســاوي القيمــة ،وإ ªتوحيــد
سن التقاعد بينهما

½
وغ¶هــا لتقديــم مراجعــة دوريــة للحــد ا د¼
• اتخــاذ التدابـ ـ¶ الت¾يعيــة 

كاف يُؤمــن لجميــع العاملـ ـ
ـ ،Éواعتمــاد حــد ٍ
ل¢جــور عــ المســتوى الوطـ 

و Ðهم مستوى ½
معي ðئق.


ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء العمالــة الناقصــة للمــرأة  القطاعــات كافــة،
وارتفــاع نســبة تركــز عمــل المــرأة  القطاعــات الزراعيــة وغـ ـ¶ الرســمية )حيــث
يزال العمل يفتقر إ ªالضوابط التنظيمية إ ªحد بعيد(.
٦٦
ودعت الدول إ:ª
الÌ É
• إعادة النظر العقبات Ì
تع¶ض عمالة المرأة.


تدابــ¶ خاصــة مؤقتــة للتصــدي لهــذه العقبــات ،عــ أن تشــمل عــ
تبــÉ
•


ســبيل المثــال الحــ ،Èالحصــة ا  £لزاميــة القانونيــة الدنيــا لتوظيــف المــرأة
وتعيينهــا وترقيتهــا ،وذلــك بهــدف تعزيــز وصــول جميــع النســاء إ ªكل أشــكال
العمالة والتوظيف.

 -٦٢إن هــذا الملحــق قائمــة غـ ـ¶ شــاملة للقضايــا المتعلقــة بالمــرأة والعمــل بنــاء عــ الم¢حظــات الختاميــة للجنــة
المعنية بالحقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية ولجنة سيداو ما ب عامي  ٢٠١١و.٢٠١٥
 -٦٣تشــاد ،إÐائيــل ،ســاحل العــاج ،موريشــيوسُ ،عمــان ،جنــوب أفريقيــاÐ ،ي¢نــكا ،طاجكســتان )(٢٠١١؛ بي¢روســيا ،
الص،
كمبوديــا  ،مولدوفــاû ،بيــا ،سيشــيل )(٢٠١٣؛ جمهوريــة ف¶وي ¢البوليفاريــة ،جمهورية أفريقيا الوســطى ،الهند ،
ال¶تغال ،جزر سليمان )(٢٠١٤؛ ما وي ،سلوفينيا ،إسبانيا ،تيمور ½
ال¾قية ).(٢٠١٥
غينيا ،لبنان ،ليتوانيا ،بولنداµ ،
الجنس بـمعدل  ٣٠من المئة ) الكويت .(٢٠١٣
 -٦٤بي¢روسيا )  .(٢٠١٣الكويت تُقدر الفجوة  ا جور ب

ال¶تغال ،فيتنــام )(٢٠١٤؛ غواتيما  ،غوايانا،
 -٦٥ألبانيــا ،أذربيجــان ،البوســنة والهرســك ،م ،Èالغابون ،اليابان )(٢٠١٣؛ µ
طاجكستان ).(٢٠١٥
 -٦٦تشــاد ،إÐائيــل ،ســاحل العــاج ،موريشــيوسُ ،عمــان ،جنــوب أفريقيــاÐ ،ي¢نــكا ،طاجكســتان )(٢٠١١؛ بي¢روســيا،
الص،
كمبوديــا ،مولدوفــاû ،بيــا ،سيشــيل )(٢٠١٣؛ جمهورية ف¶ويــ ¢البوليفارية ،جمهوريــة أفريقيا الوســطى ،الهند ،
ال¶تغال ،جزر سليمان )(٢٠١٤؛ ما وي ،سلوفينيا ،إسبانيا ،تيمور ½
ال¾قية ).(٢٠١٥
غينيا ،لبنان ،ليتوانيا ،بولنداµ ،
 -٦٧أنغــو  ،النمســا ،بي¢روســيا ،البوســنة والهرســك ،جمهورية الكونغــو الديمقراطية ،دنمارك ،مــ ،Èراوندا )(٢٠١٣؛
جمهورية التشيك ،غواتيما  ،باراغواي ،السلفادور )(٢٠١٤؛ السودان ،غوايانا ،إيطاليا ،طاجكستان ).(٢٠١٥
 -٦٨إÐائيــل ،تشــاد ،باراغــوايÐ ،ي¢نــكا ،طاجســكتان )(٢٠١١؛ بي¢روســياû ،بيــا ،سيشــيل )(٢٠١٣؛ جمهوريــة ف¶ويــ¢
ال¶تغال ،سلوفينيا ).(٢٠١٥
الص ،بولندا )(٢٠١٤؛ ما وي µ ،
البوليفارية ،
ال¶تغال ،فيتنــام )(٢٠١٤؛ غواتيما  ،غوايانا،
 -٦٩ألبانيــا ،أذربيجــان ،البوســنة والهرســك ،م ،Èالغابون ،اليابان )µ ،(٢٠١٣
طاجكستان ).(٢٠١٥
الص ) ،(٢٠١٤لبنان ).(٢٠١٥
 -٧٠إÐائيل )(٢٠١١؛ بي¢روسيا ،كولومبياû ،بيا )(٢٠١٣؛ جمهورية ف¶وي ¢البوليفارية ،
 -٧١إÐائيــل ،تشــاد ،باراغــوايÐ ،ي¢نــكا ،طاجكســتان )(٢٠١١؛ بي¢روســياû ،بيــا ،سيشــيل )(٢٠١٣؛ جمهوريــة ف¶ويــ¢
ال¶تغال ،سلوفينيا ).(٢٠١٥
الص ،بولندا )(٢٠١٤؛ ما ويµ ،
البوليفارية ،
 -٧٢إÐائيــل ،تشــاد ،باراغــوايÐ ،ي¢نــكا ،طاجكســتان )(٢٠١١؛ بي¢روســياû ،بيــا  ،سيشــيل )(٢٠١٣؛ جمهوريــة ف¶ويــ¢
ال¶تغال ،سلوفينيا ).(٢٠١٥
الص ،بولندا )(٢٠١٤؛ ما ويµ ،
البوليفارية ،
 -٧٣جامايكا ،اليابان ).(٢٠١٣

أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء التمثيــل المنقــوص للمــرأة  المناصــب
الرفيعــة ،ســيما ا كاديميــة منهــا ،ومناصــب صناعــة القــرار  الحكومــة،
والعمالــة الناقصــة للمــرأة  القطاعــات كافــة ،وارتفــاع نســبة تركــز عمــل
المــرأة  القطاعــات الزراعيــة وغـ ـ¶ الرســمية )حيــث يــزال العمــل يفتقــر إª
الضوابط التنظيمية إ ªحد بعيد(.
٦٧
ودعت الدول إ:ª
الÌ É
• إعادة النظر العقبات Ì
تع¶ض عمالة المرأة.


ـ Éتدابـ ـ¶ خاصــة مؤقتــة للتصــدي لهــذه العقبــات ،عــ أن تشــمل عــ
• تبـ 
ســبيل المثــال الحــ ،Èالحصــة ا  £لزاميــة القانونيــة الدنيــا لتوظيــف المــرأة
وتعيينهــا وترقيتهــا ،وذلــك بهــدف تعزيــز وصــول جميــع النســاء إ ªكل أشــكال
العمالة والتوظيف.
Ì
½
ـ Éتتســم بــ¾وط
• إعــادة النظــر  قائمــة الصناعــات والوظائــف والمهــن الـ 
خط¶ة يُحظر عمل المرأة فيها.
عمل 
الص ).(٢٠١٤
 -٧٤
 -٧٥مولدوفا ).(٢٠١٣
 -٧٦بي¢روسيا ،سيشيل ).(٢٠١٣
ال¶تغال ،سلوفينيا ).(٢٠١٥
 -٧٧بي¢روسياû ،بيا )(٢٠١٣؛ بولندا )(٢٠١٤؛ ما ويµ ،
 -٧٨بي¢روسيا ).(٢٠١٣
 -٧٩باراغواي ).(٢٠١١
 -٨٠بي¢روسيا )(٢٠١٣؛ فنلندا ).(٢٠١٤
ال¶تغــال ،فيتنــام )(٢٠١٤؛ غواتيما  ،غوايانا،
 -٨١ألبانيــا ،أذربيجــان ،البوســنة والهرســك ،م ،Èالغابــون ،اليابان )(٢٠١٣؛ µ
طاجكستان ).(٢٠١٥
 -٨٢موريشيوسÐ ،ي¢نكا )(٢٠١١؛ سيشيل )(٢٠١٣؛ جمهورية ف¶وي ¢البوليفارية ).(٢٠١٤
 -٨٣أنغــو  ،النمســا ،بي¢روســيا ،البوســنة والهرســك ،جمهورية الكونغــو الديمقراطية ،دنمارك ،مــ ،Èراوندا )(٢٠١٣؛
 -٨٤جمهورية التشيك ،غواتيما  ،باراغواي ،سلفادور )(٢٠١٤؛ السودان ،اليونان ،غوايانا ،إيطاليا  ،طاجكستان ).(٢٠١٥
ساحل العاج ).(٢٠١١
 -٨٥موريشيوسُ ،عمان )(٢٠١١؛ ûبيا )(٢٠١٣؛ ليتوانيا )(٢٠١٤؛ لبنان ).(٢٠١٥
ال¶تغال  ،فيتنام )(٢٠١٤؛ غواتيما  ،غوايانا،
 -٨٦ألبانيا ،أذربيجان ،البوسنة والهرسك ،م ،Èالغابون ،اليابان )(٢٠١٣؛ µ
طاجكستان ).(٢٠١٥
û -٨٧بيا ).(٢٠١٦
 -٨٨باراغواي ،طاجكستان ).(٢٠١١
 -٨٩موريشيوسُ ،عمان )(٢٠١١؛ ûبيا )(٢٠١٣؛ ليتوانيا )(٢٠١٤؛ لبنان ).(٢٠١٥
 -٩٠موريشيوسُ ،عمان )(٢٠١١؛ ûبيا )(٢٠١٣؛ ليتوانيا )(٢٠١٤؛ لبنان ).(٢٠١٥
 -٩١باراغواي ).(٢٠١١
 -٩٢موريشيوسُ ،عمان )(٢٠١١؛ ûبيا )(٢٠١٣؛ ليتوانيا )(٢٠١٤؛ لبنان ).(٢٠١٥
 -٩٣ألبانيا ).(٢٠١٣
 -٩٤النمسا )(٢٠١٣؛ رومانيا ).(٢٠١٤

 -٩٥البوسنة والهرسك ،اليابان)(٢٠١٣؛ موناكو ،مونتينيغرو )الجبل ا سود( ،رومانيا ،سلوفينيا ،أوكرانيا ،فيتنام ).(٢٠١٤

ورﻗﺔ إﺣﺎﻃﺔ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة
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اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻴﺔ

½
ـ ðظاهــرة الفصــل بـ ـ الجنسـ ـ  العمالــة
أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء تفـ 
المشـ Ìـ¶كة وانعــدام فــرص العمــل المتســاوية للنســاء بســبب التصــور النمطــي
المسند إ ªالمرأة.
للدور التقليدي ُ
ودعت الدول إ:ª
الجنســا¼ وإلغــاء الصــور
التحــ¶
عــ
للقضــاء
المبذولــة
الجهــود
• تكثيــف
ّ

النمطية دوار المرأة والرجل ،وذلك عن طريق تنظيم حم¢ت التوعية.
• اتخــاذ الخطــوات المناســبة الـ Ìـ Éتكفــل مراعــاة كل ½
الت¾يعــات للفــوارق بـ ـ

٦٨
الجنس.


½
ـ ðظاهــرة الفصــل بـ ـ الجنسـ ـ  العمالــة
أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء تفـ 
المشـ Ìـ¶كة وانعــدام فــرص العمــل المتســاوية للنســاء بســبب التصــور النمطــي
المسند إ ªالمرأة.
للدور التقليدي ُ
ودعت الدول إ:ª
الجنســا¼ وإلغــاء الصــور
التحــ¶
عــ
للقضــاء
المبذولــة
الجهــود
• تكثيــف
ّ

النمطية دوار المرأة والرجل ،وذلك عن طريق تنظيم حم¢ت التوعية.
• اتخــاذ الخطــوات المناســبة الـ Ìـ Éتكفــل مراعــاة كل ½
الت¾يعــات للفــوارق بـ ـ

٦٩
الجنس .


ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ

الجن ðالمتكررة  مكان العمل.
أعربت اللجنة عن قلقها إزاء حوادث التحرش

ودعت الدول إ:ª
Ì
والــ Éتشــمل
الجنــ،ð
التدابــ¶ الم¢ئمــة لمعالجــة مشــاكل التحــرش
• اتخــاذ



العمــل
مــكان
الجنــð
التحــرش
إدراج
الحــÈ
المثــال
ســبيل
عــ

 
٧١
½
الت¾يعات الجنائية .
بالتميــ¶ عــ أســاس
• إنشــاء نظــام Ðي وآمــن لتقديــم الشــكاوى المتعلقــة

ـ  ðمــكان العمــل؛ وضمــان وصــول الضحايــا
النــوع ا جتماعــي والتحــرش الجنـ 
٧٢
إ ªسبل ا نتصاف.
٧٠

الجنــ ðالمتكــررة  مــكان
أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء حــوادث التحــرش

٧٣
العمل.
ودعت الدول إ:ª
• اتخــاذ التدابـ ـ¶ الم¢ئمــة لمعالجــة مشــاكل التحــرش الجنــ ،ðوالـ Ì
ـ Éتشــمل


عــ ســبيل المثــال الحــ Èإدراج التحــرش
الجنــ  ðمــكان العمــل 

٧٤
½
الت¾يعات الجنائية.

اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻤﺎ ا§ﺳﺮﻳﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻤﻜﻴﻦ ا§ﺑﻮﻳﻦ
ّ

Ì
ـ Éتحمــي المــرأة مــن التعــرض
أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء غيــاب التدابـ ـ¶ الـ 
ـ أو الحمــل  ،٧٥وعــدم توافــر مرافــق كافيــة لرعايــة
للتميـ ـ¶ بســبب وضعهــا العائـ 
ا طفال .٧٦
ودعت الدول إ:ª

• مواصلــة المســاعي المبذولــة مــن أجــل تمكـ ـ ا بويــن العاملـ ـ مــن التوفيــق
بـ ـ Ì
ال¶اماتهمــا ا Ðيــة ومســؤوليات العمــل ،بمــا  ذلــك تمديــد إجــازة ا بــوة
Ü
 القطــاع الخــاص ،وتشــجيع ا بــاء عــ أخــذ إجــازة أبــوة ،وضمــان توافــر
مرافق لرعاية ا طفال تتسم بالجودة العالية بأسعار معقولة . ٧٧
• النظــر  التصديــق عــ اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  (١٩٨١) ١٥٦بشــأن
العمال ذوي المسؤوليات ا Ðية .٧٨
Ì
½
ـ Éتضــم أكـ ½ـ¶
• تعزيــز آليــات تفتيــش العمــل وفــرض عقوبــات عــ الــ¾كات الـ 

٧٩
شخصا و تمتثل Ì
القانو¼ بتقديم خدمات رعاية ا طفال.
ل¢ل¶ام
من ٥٠
ً


Ì
ـ Éتحمــي المــرأة مــن التعــرض
أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء غيــاب التدابـ ـ¶ الـ 
ـ أو الحمــل ،وعــدم توافــر مرافــق كافيــة لرعايــة
للتميـ ـ¶ بســبب وضعهــا العائـ 
ا طفال.
ودعت الدول إ:ª
½
الفعــال للت¾يعــات مــن أجــل حمايــة النســاء مــن الطــرد
• التأكــد مــن التنفيــذ ّ
التعسفي المتعلق بوضعهن أثناء إجازة ا مومة . ٨٠
• مواصلــة المســاعي المبذولــة مــن أجــل تمكـ ـ ا بويــن العاملـ ـ مــن التوفيــق
بـ ـ Ì
ال¶اماتهمــا ا Ðيــة ومســؤوليات العمــل ،بمــا  ذلــك تمديــد إجــازة ا بــوة
Ü
 القطــاع الخــاص ،وتشــجيع ا بــاء عــ أخــذ إجــازة أبــوة ،وضمــان توافــر
مرافق لرعاية ا طفال تتسم بالجودة العالية بأسعار معقولة .٨١

الص ،فنلندا ،باراغواي ،أوزباكستان،
 -٩٦النمسا ،بي¢روسيا ،دنمارك ،الغابون ،اليابان ،الكويت ،توغو ،راوندا )(٢٠١٣؛ 
فيتنام )(٢٠١٤؛ العراق ).(٢٠١٥
 -٩٧أذربيجان ).(٢٠١٣
 -٩٨أذربيجان ).(٢٠١٣
 -٩٩النمسا ،البوسنة والهرسك ،الكويت )(٢٠١٣؛ موناكو ،مونتينيغرو )الجبل ا سود( ،رومانيا ،سلوفينيا ،أوكرانيا،
فيتنام ).(٢٠١٤
 -١٠٠بي¢روسيا ،اليابان )(٢٠١٣؛ مونتينيغرو )الجبل ا سود( ).(٢٠١٤
الص ،فنلندا ).(٢٠١٤
 -١٠١
 -١٠٢بي¢روسيا ).(٢٠١٣
الص ،فنلندا ،مونتينيغرو)الجبل ا سود( ،فيتنام )(٢٠١٤؛ اليونان ،إيطاليا
 -١٠٣بي¢روسيا ،اليابان ،رواندا )(٢٠١٣؛ 
).(٢٠١٥
 -١٠٤تشاد ،اÐائيل ،ساحل العاج ،موريشيوسُ ،عمان ،جنوب أفريقياÐ ،ي¢نكا ،طاجكستان )(٢٠١١؛ بي¢روسيا ،كمبوديا،

الص ،غينيا ،لبنان،
مولدوفاû ،بيا ،سيشيل )(٢٠١٣؛ جمهورية ف¶وي ¢البوليفارية ،جمهورية أفريقيا الوسطى ،الهند ،
ال¶تغال ،جزر سليمان )(٢٠١٤؛ ما وي ،سلوفينيا ،إسبانيا ،تيمور ½
ال¾قية ).(٢٠١٥
ليتوانيا ،بولنداµ ،
 -١٠٥أنغو  ،البوسنة والهرسك ،م ،Èراوندا )(٢٠١٣؛ موناكو ،المغرب ،نيبال ،باراغواي ،السلفادور ،أوكرانيا،
أوزباكستان )(٢٠١٤؛ بوروندي ،غوايانا ،السودان ،طاجكستان ).(٢٠١٥
الص،
 -١٠٦أذربيجان ،أنغو  ،ألبانيا ،بي¢روسيا ،بلجيكا ،البوسنة والهرسك ،م ،Èالغابون ،جامايكا ،الكويت )(٢٠١٣؛ 
غواتيما  ،إندونيسيا ،موناكو ،مونتينيغرو )الجبل ا سود( ،باراغواي ،السلفادورû ،بيا ،رومانيا ،أوزباكستان ،فيتنام
)(٢٠١٤؛ إيطاليا ،العراق ،السودان ).(٢٠١٥
الص ).(٢٠١٤
 -١٠٧
الص ،غواتيما
 -١٠٨أذربيجان ،أنغو  ،ألبانيا ،بي¢روسيا ،بلجيكا ،البوسنة والهرسك ،م ،Èالغابون ،إيران )(٢٠١٣؛ 
).(٢٠١٤
الص ).(٢٠١٤
-١٠٩


ورﻗﺔ إﺣﺎﻃﺔ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة
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ﺿﻤﺎن زﻳﺎدة اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء

أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء المشــاركة المتدنيــة للنســاء والفتيــات  العمالــة 
مجــال الرياضيــات والمهــن العلميــة؛ والعــدد المنخفــض مــن النســاء والفتيــات
ـ Éوالصناعــي ،وانعكاســات ذلــك عــ فــرص
المسـ ّـج¢ت  دورات التدريــب المهـ 
٨٢
العمل.
وحثت الدول ع:
Ì
الــ Éيهيمــن عليهــا
• الســعي إ ªتعزيــز تمثيــل الفتيــات  الحقــول الدراســية 
الذكــور تقليديًــا ،كالرياضيــات وتكنولوجيــا المعلومــات ،والهندســة ،والعلــوم
الطبيعية ،والمواد التكنولوجية.
• اتخــاذ التدابــ¶ ال¢زمــة للتأكــد مــن ترجمــة ا Üداء ا 
ـات
ـ
والفتي
ـاء
ـ
للنس
ـل
ـ
فض


دراسة الرياضيات والعلوم  توظيف المرأة  هذه القطاعات.
ـ Éسياســات تشــجع النســاء والفتيــات عــ اختيــار المجــا ت الدراســية غـ ـ¶
• تبـ 
ـ ،Éوذلــك عــن طريــق القيــام
ـ Éوالمهـ 
التقليديــة ،ويشــمل ذلــك التدريــب التقـ 
باجــراءات إيجابيــة مثــل تخصيــص حصــة للطالبــات  مجــا ت الدراســة التقنيــة
والمهنية.

ـ ،Éوالتدريــب الوظيفــي ،وتوفـ ـ¶
دعــت اللجنــة الــدول إ :ªتعزيــز التدريــب المهـ 
فــرص إعــادة التدريــب ،وضمــان تكافــؤ ½Ðوط العمــل للنســاء العاطــ¢ت عــن
٨٣
العمل والنساء العام¢ت  وظائف منخفضة ا جر.

ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺼﻨّ ﻔﺔ

دعــت اللجنــة الــدول إ :ªجمــع بيانــات مصنفــة حســب النــوع ا جتماعــي
وتوف¶ها ،وتتناول:

فعالــة
تدابــ¶
واتخــاذ
الرســمي،
وغــ¶
الخــاص
القطاعــ
المــرأة
وضــع
•


 ّ

٨٤
لرصد ظروف عمل المرأة  هذين
القطاع وتحسينها .

• أعــداد النســاء المهاجــرات ،وحقــول عملهــن ،والشــكاوى المقدمــة ضــد أربــاب
العمل ونتائج التحقيقات .٨٥

دعت اللجنة الدول إ :ªجمع البيانات وا  £حصاءات:
Ì
تصعــب دخــول المــرأة إ ªســوق العمــل الرســمي
الــّ É
• لتحديــد العوامــل 
والبقاء فيه وتقييم هذه العوامل.
توفــ¶ بيانــات مصنفــة بحســب النــوع ا جتماعــي والمهنــة وفــرع النشــاط
•

ـرأة
ـ
الم
ـاركة
ـ
مش
ـول
ـ
ح
ـتقبلية(
ـ
المس
ـة
ـ
الدوري
ـر
ـ
التقاري
)
ـ¢ت
ـ
المؤه
ـتوى
ـ
ومس


سوق العمل ومتوسط الدخل الذي تجنيه.
٨٦

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء

التميــ¶
أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء اســتبعاد النســاء والفتيــات ،وممارســة

Ì
يخت¶نهــا ،ســيما الفئــات المســتضعفة
الــµ É
ضدهــن وال¢مســاواة المتواصلــة 
Ì
والــ Éتشــمل العامــ¢ت المهاجــرات ،والنســاء مــن ذوات ا  £عاقــة،
منهــن

٨٧
ً
فضــ ¢عــن العامــ¢ت  مجــال رعايــة
والمســ ّنات ،والنســاء الريفيــات ،
ا طفال  المنازل ب ¢أجر.
وحثت الدول ع:
• ضمــان تطبيــق قوانـ ـ العمــل عــ العمــال المهاجريــن والمحليـ ـ عــ قــدم
٨٩
المحلي
المستخد م
المساواة ،بغية تفادي حوادث ا ستغ¢ل من قبل

ِ
• اســتخدام كل مــا يلــزم مــن اجــراءات قانونيــة لضمــان إدخــال النســاء مــن ذوات
.٩٠
ا  £عاقة إ ªسوق العمل


• تعزيــز مراقبــة عمالــة ا طفــال المحليــة غـ ـ¶ مدفوعــة ا جــر وتنفيــذ السياســات
الهادفــة إ ªالقضــاء عــ الفقــر ،فضــ ¢عــن تنظيــم حمــ¢ت التوعيــة ووضــع
ال¶امج التثقيفية العامة .٩١
µ
• ضمــان تمتــع المــرأة الريفيــة ،ســيما المسـ ّنات منهــن ،بحــق الوصــول الحــر إª
مستويات معيشية ووظيفية م¢ئمة .٩٢


أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء التمثيــل المنقــوص ل¢شــخاص مــن ذوي ا  £عاقــة 
سوق العمل.
الم¾حـ ـ مــن عملهــم ممــن يُطبــق
ـ
ـ
العامل
ـدد
ـ
ع
إزاء
ـا
ـ
قلقه
ـن
ـ
ع
كمــا أعربــت

ّ
القوان Ì
وإزاء
التقاعد،
قانون
عليهم
ال Éتمنع توظيف المتقاعدين .٩٣


التمي¶يــة الـ Ì
ـ Éتُرتكــب ضــد المهاجريــن،
ـم
ـ
الجرائ
إزاء
ـا
ـ
قلقه
ـن
ـ
ع
ـت
ـ
أعرب
ـك
كذلـ


٩٤
ـ Éاللجــوء  اختيــار مهنتهــم  ،وخــرق أربــاب العمــل
والحريــة المحــدودة لطالـ  µ
العامل ا جانب .٩٥
Ìل¶اماتهم القانونية تجاه

ودعت الدول إ:ª
• القيــام بالخطــوات ا Üيلــة إ ªتعزيــز ســوق عمــل شــامل 
ل¢شــخاص مــن ذوي
٩٦
ا  £عاقة .
التدابــ¶ الراميــة إ ªمنــع الطــرد التعســفي للعمــال ،ســيما قبيــل
• اتخــاذ

٩٧
بلوغهم سن التقاعد.
½
التمي¶يــة المعمــول بهــا حاليــا
• إدخــال التعديــ¢ت المناســبة عــ الت¾يعــات 
٩٨
بهدف السماح للمتقاعدين بالتماس العمل بحرية.
• رفــع مســتوى الوعــي بشــأن الطابــع غـ ـ¶ المـ ½ـ¾وع الــذي تتســم بــه كل أعمــال
التميــ¶ ،وبشــأن ســبل ا نتصــاف المتاحــة للمهاجريــن الذيــن يقعــون ضحايــا


التمي¶.
عمال

• اتخــاذ تدابـ ـ¶ ناجعــة لفــرض ½
الت¾يعــات المناهضــة للتميـ ـ¶  العمــل ،بمــا 
Ì
ـ Éتضــم عمــال مهاجريــن معرضـ ـ
ذلــك مراقبــة ظــروف العمــل  القطاعــات الـ 
نتهاك حقوقهم العمالية.
½
ـ ðئــق
ـ Éاللجــوء بمســتوى معيـ 
• اتخــاذ اجــراءات ملموســة لصــون حــق طالـ  µ
٩٩
عن طريق السماح لهم بالوصول الكامل إ ªسوق العمل الرسمي.
Ì
الــذا¼،
وال¢جئــ واكتفائهــم
طالــ Éاللجــوء والمهاجريــن


• تعزيــز اســتق¢لية  µ

وتيسـ ـ¶ وصولهــم إ ªنظــام الحــد ا د¼ للدخــل  حــال تمكنهــم مــن العثــور
ع عمل.

ورﻗﺔ إﺣﺎﻃﺔ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة
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اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ.

أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء اســتخدام عقــود العمــل قصـ ـ¶ة ا جــل أو محــددة
المــدة كل القطاعــات ا قتصاديــة ،ومــا ينجم عنها من انعدام 
ل¢مــن الوظيفي .١٠٠

غــ¶
العمــل
بظــروف
المتعلقــة
المعلومــات
نقــص
إزاء
قلقهــا
عــن
وأعربــت

الم¢ئم أو غ¶ المراعية للس¢مة .١٠١
ودعت الدول إ:ª

قصــ¶ة ا جــل أو محــددة المــدة
• إعــادة النظــر  نظــام عقــود العمــل

وتوفــ¶
اســتخدامها
نطــاق
مــن
الحــد
المعمــول بهــا حاليــا ،وذلــك بهــدف

Ì
الــ Éتحــول دون التجديــد التعســفي للعقــود محــددة
الضمانــات الكافيــة 
١٠٢
المدة .
½
• اعتمــاد التدابـ ـ¶ ال¢زمــة لضمــان التوصــل إÐ ªوط عمــل مرضيــة وعادلــة،
سيما
للعامل  القطاع الخاص .١٠٣

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻏﻴﺎب اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ وأﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة

أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء ا فتقــار إ ªتعريــف واضــح للقطــاع غـ ـ¶ الرســمي
Ì
 ½
تخيــم عــ
الت¾يعــات وظــروف العمــل ا ســتغ¢لية 
الــّ É
وغــ¶ المؤاتيــة 
Ì
ـ Éتؤثــر بدرجــة متفاوتــة عــ النســاء )حيــث تحتــل
القطــاع غـ ـ¶ الرســمي ،والـ 
كب¶ا من القوة العاملة  هذا القطاع(.
النساء  ً
ح¶ا  ً
ودعــت الــدول إ ªاتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لتنظيــم أوضــاع العاملـ ـ 
القطــاع غـ ـ¶ الرســمي ،عــن طريــق التحسـ ـ التدريجــي لظــروف العمــل وإدخــال
العامل إ ªنظم الضمان ا جتماعي .١٠٤


أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء ا فتقــار إ ªتعريــف واضــح للقطــاع غـ ـ¶ الرســمي
Ì
 ½
تخيــم عــ
الت¾يعــات وظــروف العمــل ا ســتغ¢لية 
الــّ É
وغــ¶ المؤاتيــة 
Ì
ـ Éتؤثــر بدرجــة متفاوتــة عــ النســاء )حيــث تحتــل
القطــاع غـ ـ¶ الرســمي ،والـ 
كب¶ا من القوة العاملة  هذا القطاع(.
النساء  ً
ح¶ا  ً
ودعــت الــدول إ ªاتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لتنظيــم أوضــاع العاملـ ـ 
القطــاع غـ ـ¶ الرســمي ،عــن طريــق التحسـ ـ التدريجــي لظــروف العمــل وإدخــال
العامل إ ªنظم الضمان ا جتماعي .١٠٥


اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﺿﺮاب واﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ

أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء القيــود المفروضــة عــ حــق العمــال  ا û £اب،
وتكوين النقابات وا نضمام إليها والمشاركة  أنشطتها  ،١٠٦كما أبدت مخاوفها من
حوادث قتل
النقابي وقمعهم  .١٠٧ودعت الدول إ:ª

تدابــ¶ لضمــان حــق العمــال  تكويــن النقابــات
• اتخــاذ مــا يلــزم مــن

١٠٨
وا نضمام إ ªنقابات من اختيارهم .
• اتخــاذ كل مــا يلــزم مــن تدابـ ـ¶ مــن شــأنها أن تكفــل تمتــع العمــال بحقوقهــم
النقابية من غ¶ قيود µم¶ر لها.
• حمايــة حقــوق ا  £نســان وحمايــة النشــطاء العماليـ ـ ومحاميهــم مــن أي شــكل
مــن أشــكال Ì
ال¶هيــب والتهديــد الــذي يطــال حياتهــم أو ممتلكاتهــم أو شــخصهم،
ـو ªدعــاوى تتعلــق بانتهــاك الحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة
أو ا نتقــام جــراء تـ 
والثقافيــة ،وضمــان ا Ì
حــ¶ام الكامــل لحقوقهــم ا قتصاديــة وا جتماعيــة
والثقافية .١٠٩

ورﻗﺔ إﺣﺎﻃﺔ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة
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اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻓﺮﻳﻘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻘﻮق
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ـبع
تربــط الشــبكة العالميــة للحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة والثقافيــة مــا يزيــد ع  270منظمــة غ¶ حكوميــة ومجموعات شــعبية ودعاة  سـ 
دولــة يعملــون عــ تيسـ ـ¶ التبــادل ا سـ Ìـ¶اتيجي وبنــاء التضامــن وتنســيق حمــ¢ت الدعــوة والمنــاûة الجماعيــة لضمــان تحقيــق العدالــة ا جتماعيــة
وا قتصاديــة عــن طريــق إعمــال حقــوق ا  £نســان .ويتــو ªأعضــاء الشــبكة العالميــة وضــع ا سـ Ìـ¶اتيجيات المشـ Ìـ¶كة والنهــوض بالعمــل الجماعــي
ـ Éبالمــرأة والحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة .ويضــم هــذا الفريــق مــا
مسـ 
ـتعين بالفــرق العاملــة الدوليــة ومنهــا الفريــق العامــل المعـ 
مســتقل يعملــون  مختلــف المناطــق
غــ¶ حكوميــة وحــركات اجتماعيــة ودعــاة
يزيــد عــ 40

عضــوا مــن منظمــات 
ً
للنهــوض بالحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة للمــرأة وتعزيــز المســاواة الحقيقيــة .كمــا يســعى الفريــق العامــل عــ نحــو جماعــي ،إª
وضــع الخـ µـ¶ات والدراســات النســائية  صميــم عمليــة صنــع السياســات المحليــة والدوليــة والتطــورات القانونيــة ،عــن طريــق التعــاون مــع هيئــات
ا  مم المتحدة وبناء القدرات والقيام بالدعوة والمناûة ع مستويات متعددة.
ـ Éبالمــرأة والحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة
لتعليقاتكــم حــول أوراق ا  £حاطــة أو ل¢طــ¢ع عــ معلومــات إضافيــة خاصــة بالفريــق العامــل المعـ 
التاwescr@escr-net.org :ª
والثقافية ،يُرجى مراسلتنا ع العنوان 
أو زيارة موقعنا ع https://www.escr-net.org/ar/women :

ورﻗﺔ إﺣﺎﻃﺔ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة
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